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Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

Railport Brabant is voornemens haar terrein aan de Jules Verneweg 81 te Tilburg te 

herindelen. In het plangebied kunnen behoudenswaardige archeologische resten 

aanwezig zijn die door de herinrichting bedreigd kunnen worden. Op grond hiervan is 

in opdracht van Vogels Bouwmanagement een bureauonderzoek uitgevoerd naar de 

archeologische potentie van het plangebied. 

1.2 Plangebied

Het plangebied ligt ingeklemd tussen de spoorlijn Tilburg – Den Bosch in het oosten en 

de bebouwing van de Jules Verneweg in het westen (figuur 1.1) Het plangebied maakt 

deel uit van het grote industrieterrein Loven. Het plangebied bestaat op dit moment 

deels uit een groenstrook, deels uit spoor en is deels voorzien van spoorballast. 

1.3 Opzet en organisatie van het onderzoek

Al sinds 1961 kent Nederland een monumentenwet. In 1988 werd deze wet vervangen 

door de Monumentenwet 1988, die op zijn beurt per 1 juli 2016 is komen te vervallen 

en deels is overgegaan naar de Erfgoedwet. Deze wet regelt de omgang met het 

archeologisch erfgoed. Iedere initiatiefnemer van projecten waarbij de bodem wordt 

verstoord kan door de overheid verplicht worden een rapport te overleggen waaruit 

de archeologische waarde van het te verstoren terrein (het plangebied) blijkt. Voor een 

dergelijk rapport is archeologisch onderzoek vereist: het archeologisch vooronderzoek. 

Dit onderzoek heeft tot doel vast te stellen of in het plangebied waardevolle 

vindplaatsen voorkomen. Het vooronderzoek is opgebouwd uit twee onderdelen: het 

bureauonderzoek (BO) en een eventueel inventariserend veldonderzoek (IVO), elk met 

bijbehorende stanrdaardrapportages. 

133000

133000

134000

134000

135000

135000

136000

136000

137000

137000

138000

138000

139000

139000

39
60

00

39
60

00

39
70

00

39
70

00

39
80

00

39
80

00

39
90

00

39
90

00

40
00

00

40
00

00

40
10

00

40
10

00



ANWB Topografische Atlas Nederland 1:50 000



Figuur 1.1
Topografische kaart Tilburg met ligging 
plangebied (ster).
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6 Plangebied Jules Verneweg

Dit rapport betreft een bureauonderzoek. Het bureauonderzoek geeft een 

samenvatting van wat er in archeologisch en aardwetenschappelijk opzicht bekend 

is over het plangebied. Het doel is allereerst om door middel van bestaande bronnen 

te komen tot een gespecificeerde archeologische verwachting.  Vervolgens wordt 

vastgesteld of de te verwachten archeologische resten bedreigd worden door de plan-

ontwikkeling.

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek neemt de betrokken overheid een 

besluit (het “selectiebesluit”) hoe met het plangebied dient te worden omgegaan. 

Als geen archeologische waarden te verwachten zijn of als archeologische waarden 

niet door de planontwikkeling worden bedreigd, kan het besluit inhouden dat 

het archeologisch onderzoek is afgerond. Als echter blijkt dat in het plangebied 

archeologische vindplaatsen kunnen worden verwacht die door de planontwikkeling 

worden bedreigd, dan kan de initiatiefnemer verplicht worden tot een archeologische 

vervolgonderzoek. 

Het bureauonderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen in de Kwaliteitsnorm 

Nederlandse Archeologie versie 3.3 (KNA 3.3). Het bevoegd gezag wordt vertegen-

woordigd door drs. G. van den Eynde, Senior beleidsarcheoloog gemeente Tilburg.

Soort onderzoek: Bureauonderzoek

Projectnaam: Jules Verneweg 81-Rijbaan

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering: 15-16 november 2016 

Provincie: Noord-Brabant

Gemeente: Tilburg

Toponiem: Jules Verneweg 81

Coördinaten gebied: 136.400/398.250

Opdrachtgever: Dhr. D. Vogels

Bevoegd gezag: Drs. G. van den Eynden (senior beleidmedewerker 
gemeente Tilburg)

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 4023661100

Beheer en plaats van documentatie en vondsten: Depot Provincie Noord-Brabant

Tabel 1.1
Administratieve gegevens.
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Landschappelijk en archeologisch kader

2.1 Landschap

Het plangebied ligt in het Zuid-Nederlandse zandgebied, waartoe grote delen van 

Noord-Brabant en Limburg behoren. Het gebied ligt in de Centrale Slenk, ook wel 

Roerdalslenk genoemd. Dit is een dalingsgebied met een zuidoost – noordwestelijke 

hellingsrichting. Doordat het een dalingsgebied betreft zijn de geologische formaties 

hier dikker dan elders in de omgeving.

Gedurende het Weichselien (de laatste ijstijd, van 115.000 tot 10.000 jaar geleden) is 

op grote schaal verstuiving van zand opgetreden. Dit (dek)zand werd voor het grootste 

gedeelte in de vorm van dekzandruggen en dekzandwelvingen afgezet. Deze ruggen 

en welvingen hebben in het algemeen een zuidwest - noordoostelijke oriëntatie, 

haaks op de hellingsrichting van de slenk, en zijn van elkaar gescheiden door relatieve 

laagten, waarin het overtollig (smelt)water werd afgevoerd (de beekdalen). 

Met het warmer worden van het klimaat in het Holoceen (vanaf 10.000 jaar geleden tot 

heden) werd het dekzandreliëf door vegetatie vastgelegd. Ook steeg gedurende het 

Holoceen de grondwaterspiegel en nam de hoeveelheid neerslag toe. Het oude beek-

dalensysteem was niet toereikend om al het oppervlaktewater af te voeren. Daardoor 

konden zich meerdere kleinere beken ontwikkelen. Door stagnatie in de waterafvoer 

trad er in de beekdalen veenvorming op.

De omgeving van het plangebied kan het best worden getypeerd als een kleinschalig 

verstoven fluvioperiglaciaal dekzandlandschap (Formatie van Boxtel), waarvan de 

hogere delen zijn opgestoven met een dun eolisch dek (laagpakket van Wierden). De 

laagten in dit landschap betreffen lokale uitstuivingen, de ruggen en andere lokale 

opduikingen de zones waar het uitgestoven materiaal weer is gesedimenteerd en 

vastgelegd. Volgens de paleogeografische kaart ligt het plangebied in een relatief 

laaggelegen gebied met dekzandwelvingen.

Het plangebied is sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw in gebruik als industrieterrein 

(deel van industrieterrein Loven). Vanwege de bebouwing staat het gebied op zowel de 

bodemkaart als de geomorfologische kaart als “niet gekarteerd” geregistreerd. 

Uit een verkennend booronderzoek dat in 2011 in het aangrenzende Campina-terrein 

blijkt dat het industrieterrein Loven in de jaren ‘70 voorafgaand aan de aanleg enorm 

is opgehoogd met bouwzand. Dit pakket is overal op het Campina-terrein aanwezig 

en varieert in dikte tussen circa 65-80 cm in het noordoosten en meer dan 220 cm in 

het gehele zuiden en westen.Hieronder bevindt zich het dekzandlandschap  waarvan 

de top op de meeste plaatsen oudtijds omgezet tot een akkerlaag. De dikte van de 

akkerlaag varieert van ca. 30 tot en met 70 cm. Het intacte dekzand (het potentiële 

archeologische niveau) bevindt zich hier tussen 1,1 m tot meer dan 2,2 m –Mv.

De kans is groot dat de top van de bodem van onderhavige plangebied net als die 

van het Campina-terrein uit een pakket ophogingszand bestaat. In figuur 2.2. is 

de maaiveldhoogte van het oostelijk aangrenzende agrarische gebied dat niet is 

opgehoogd, vergeleken met de maaiveldhoogte van het plangebied. Het blijkt dat 

het maaiveld in het plangebied grofweg 1,2 m hoger ligt. Dit betekent dat ook het 

plangebied een dik ophogingspakket kent. Als we ervan uitgaan dat de top van het 

onderliggende dekzand bestaat uit een 0,3 m dikke akkerlaag, dan zal het potentiële 

archeologische niveau in het plangebied ongeveer op 1,5 m –Mv liggen.
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Figuur 2.1 
Uitsnede paleogeografische kaart van de regio 
Tilburg met ligging van het onderzoeksgebied 
en duiding van enkele eerdere onderzoekloca-
ties met relevante paleogeografische waarne-
mingen (bron: Heunks 2012).
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Archeologie en historische context
Het dekzandlandschap rondom het plangebied herbergt verschillende vindplaatsen 

uit de steentijd en bronstijd. Deze blijken zich te concentreren op en langs de flanken 

van de aanwezige dekzandruggen- en koppen. Daarnaast zijn enkele vondstlocaties uit 

de middeleeuwen en Nieuwe tijd bekend (fig. 2.1).  Mogelijk gaat het bij deze jongere 

vondsten om afval dat met het bemesten van het land hier terecht is gekomen.

De nabijgelegen vindplaatsen uit de steentijd en bronstijd betreffen Schaapsven en 

Retentiebekken. Ruim 500 m ten noordoosten van het plangebied bevinden zich 

op een dekzandrug de vindplaatsen Schaapsven B en D, waar tijdens grootschalige 

opgravingen in 2009 bewoningsresten uit het neolithicum en de vroege bronstijd 

zijn aangetroffen. De nabijgelegen vondst van aardewerk uit het neolithicum of de 

bronstijd (Archis-waarnemingsnr. 419570) kan ook aan deze vindplaatsen gekoppeld 

worden.

In 2010 heeft Archol de aanleg van een retentiebekken archeologisch begeleid. Het 

retentiebekken ligt ruim 700 m ten noorden van het plangebied, op de oostelijke 

flank van een dekzandrug. Tijdens de begeleiding zijn naast verspreide fragmenten 

vuursteen en aardewerk, twee huisplattegronden en enkele spiekers aangetroffen, 

vermoedelijk daterend uit de bronstijd. 

Circa 50-200 m ten noordoosten van het plangebied zijn van een dekzandkop 

verschillende vondsten uit de steentijd bekend: een Tjonger-spits uit het laat 

paleolithicum/vroeg mesolithicum (Archis-waarnemingsnr. 32697), vier fragmenten 

van een kapotgeslagen neolithische vuurstenen gepolijste bijl (ArWaTi melding b21) 

en enkele losse stuks vuursteen die niet nader te dateren zijn dan steentijd of bronstijd 

(Archis-waarnemingsnr. 411277).

Figuur 2.2
Vergelijking tussen maaiveldhoogte 
plangebied en de aangrenzende 
agrarische percelen.
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Naast de prehistorische vondsten zijn ook enkele losse vondsten uit de middeleeuwen 

en Nieuwe tijd aangetroffen (ArWaTi meldingen b241 en b204-206, en Archis-

waarnemingsnr. 416900).

Het plangebied is reeds lang geleden in cultuur gebracht als akkerland. Uit de 

kadastrale minuut van 1832 blijkt dat het gebied geheel in gebruik is als akker- en 

weidegrond, waarbij het gebied in blokvormige percelen is opgedeeld. 

Gespecificeerde archeologische verwachting 
Op grond van de aanwezigheid van dekzandwelvingen in het plangebied mag voor 

het plangebied uitgegaan worden van een middelhoge tot hoge archeologische 

verwachting. Op grond van de nabijgelegen vindplaatsen kunnen met name 

archeologische resten uit de steentijd en bronstijd worden verwacht. Deze steentijd- 

en bronstijd-resten zullen vooral op hogere gelegen dekzandruggen en –koppen 

gezocht moeten worden.

Er zijn geen aanwijzingen dat vondsten uit jongere perioden verwacht kunnen worden. 

De op de nabije vindplaatsen aangetroffen vondsten uit de middeleeuwen en nieuwe 

tijd zijn archeologisch gezien minder relevant, omdat het waarschijnlijk gaat om 

“mestvondsten” die in de periode van de plaggenbemesting hier zijn terechtgekomen.

Archeologische resten kunnen vanaf ongeveer 1,5 m –Mv verwacht worden. Dit blijkt 

uit de resultaten van het booronderzoek in het aangrenzende Campina-terrein en de 

AHN-analyse van de maaiveldhoogte van onderhavig plangebied. 

Voorgenomen bodemingrepen
In de herinrichtingsplannen is in het plangebied een nieuwe rijbaan voorzien die 

bestaat uit een klinkerbestrating. Het oppervlak van de nieuwe rijbaan bedraagt ca. 

1230 m².  Ten behoeve van de aanleg van de rijbaan wordt een cunet tot maximaal 0,9 

m –Mv uitgegraven.
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Conclusie en advies

Het bureauonderzoek heeft aangetoond dat in het plangebied vanaf 1,5 m –Mv 

archeologische resten uit met name het neolithicum en bronstijd verwacht kunnen 

worden. Omdat de voorgenomen bodemingrepen niet dieper reiken dan 0,9 m –Mv, 

is de planontwikkeling niet bedreigend voor de eventueel aanwezige archeologische 

resten. Op grond hiervan adviseren wij dat:

•	 geen	vervolgonderzoek	noodzakelijk	is;

•	 de	planontwikkeling	zonder	maatregelen	kan	worden	doorgevoerd,	mits	daarbij	

niet dieper dan 1,3 m -Mv wordt gegraven (hierbij blijft een buffer van 0,2 m tot het 

potentiële archeologische niveau in stand). 
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