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Samenvatting

In opdracht van de gemeente Tilburg heeft Archol een archeologisch inventariserend 

booronderzoek uitgevoerd aan de Twentestraat, te Tilburg. De gemeente Tilburg is 

voornemens deelgebied D van plangebied Jeruzalem-Twentestraat te ontwikkelen. 

Bij de werkzaamheden die met de ontwikkeling gepaard gaan kunnen mogelijk 

archeologische waarden worden aangetast. Het booronderzoek was er in de eerste 

plaats op gericht de uitkomsten van het verstoringsonderzoek te controleren. 

Daarnaast was het doel van dit verkennend veldonderzoek het aanvullen en toetsen 

van de gespecificeerde archeologische verwachting aan de hand van landschappelijke 

kenmerken. 

In totaal zijn 16 boringen gezet met behulp van handboorgereedschap. De boringen 

zijn zoveel mogelijk verspreid geplaatst over het te bebouwen terrein, rekening 

houdend met een zo goed mogelijke spreiding tussen verstoorde en onverstoorde 

delen. De boringen zijn tot enkele tientallen cm’s in de C-horizont doorgezet, tot 

maximaal 2,4 m –Mv, met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm. 

Een groot gedeelte van het centrale deel van het terrein is tot op grote diepte 

verstoord. Echter, gezien de dikte van de afdekkende lagen kan het sporenvlak op 

delen van het terrein nog in tact kan zijn. Met name ten zuiden en ten westen van het 

verstoorde gebied komen goed, tot zeer goed geconserveerde bodems voor. Het gaat 

om enkeerdgronden, waarvan de top van de oorspronkelijke bodem is opgenomen 

in oude akkerlagen of esdekken of in een enkel geval nog onder de enkeerdgronden 

aanwezig is. In de tussenliggende gebieden ligt het ophogingspakket direct op het 

moedermateriaal. Het pakket is hier echter beduidend minder dik dan in het centrale 

verstoorde deel. Mogelijk zijn de afdekkende lagen afgegraven, maar is het sporenvlak 

hier nog in tact. Voor dit deel van het terrein wordt vervolgonderzoek geadviseerd in 

de vorm van proefsleuven.

Op basis van het onderzoek ten noorden van het plangebied kunnen zeer waarschijnlijk 

archeologische resten worden verwacht uit de volle middeleeuwen. Naar aanleiding 

van het aardewerk dat in één boring is aangetroffen moet ook rekening worden 

gehouden met resten uit de late bronstijd – ijzertijd. 
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Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

In opdracht van de de gemeente Tilburg heeft Archol een archeologisch 

inventariserend veldonderzoek uitgevoerd aan de Twentestraat, te Tilburg(Figuur 

1.1 ). De gemeente Tilburg is voornemens deelgebied D van plangebied Jeruzalem-

Twentestraat te ontwikkelen. Onlangs is ten noorden van deelgebied D een 12e eeuwse 

nederzetting opgegraven. De kans is groot dat deze nederzetting tot in deelgebied D 

doorloopt. Bij de werkzaamheden die met de ontwikkeling van deelgebied D gepaard 

gaan, kunnen mogelijk archeologische waarden worden aangetast. In februari 2016 

is een verstoringsonderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat het centrale deel van het 

voormalige Fradoterrein door saneringen verstoord is. 

Het booronderzoek is er op de eerste plaats op gericht de uitkomsten van het 

verstoringsonderzoek te controleren. Daarnaast is het doel van dit verkennend 

veldonderzoek het aanvullen en toetsen van de gespecificeerde archeologische 

verwachting aan de hand van landschappelijke kenmerken. Zo kunnen kansarme zones 

worden uitgesloten en kansrijke zones worden geselecteerd voor vervolgonderzoek. 

Op basis hiervan volgt een advies over de noodzaak van vervolgonderzoek.

1.2 Plangebied, huidig en toekomstig gebruik

Het plangebied, tevens onderzoeksgebied, omvat het voormalige Frado-terrein en 

een deel van de Twentestraat. (Figuur 1.2). Het plangebied wordt aan de noordzijde 

begrensd door de Caspar Houbenstraat, aan de oostzijde door het Wilhelminakanaal 

en aan de zuidzijde door de Meierijbaan. De Twentestraat en de daaraan gelegen 

woningen vallen nog net binnen de westelijke grens van het plangebied. De voormalige 
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Figuur 1.1 
Ligging plangebied (bron: Top25 Kadaster).
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bebouwing van het terrein is grotendeels gesloopt en het terrein is deels gesaneerd. 

Momenteel ligt het terrein ten oosten van de Twentestraat braak, maar zijn op het 

deel ten westen van de straat nog woningen aanwezig, in afwachting van de sloop. De 

gemeente Tilburg wil het terrein gaan ontwikkelen. 

1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

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

door de Monumentenwet 1988 en op 1 januari 2012 is deze wet voor het laatst 

gewijzigd in het kader van de modernisering van de monumentenzorg. 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 standaardrapportages.

Het hier gepresenteerde rapport betreft een inventariserend veldonderzoek-overig 

(IVO-o). Het IVO-o bestaat, in dit geval, uit een verkennend booronderzoek. Het 

verkennend veldonderzoek heeft tot doel inzicht te krijgen in de vormeenheden 

van het landschap en de gespecificeerde archeologische verwachting nader aan te 

scherpen of controleren. Daarnaast worden kunnen bodemverstoringen in kaart 

worden gebracht. Op basis van de resultaten kan het bevoegd gezag een beslissing 

nemen ten aanzien van eventueel vervolgonderzoek. 
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Figuur 1.2 
Situering onderzoeksgebied (onderzoeksge-
bied in rood, bron luchtfoto: PDOK 2014).
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Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.
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Archeologische verwachting

2.1 Onderzoeksgeschiedenis

Aan het hier gerapporteerde onderzoek zijn verschillende onderzoeken vooraf gegaan (

Tabel 2.1). In 2011 is een bureauonderzoek uitgevoerd door ADC Archeoprojecten.1 

Hierbij is een archeologische verwachting opgesteld. Op basis van het 

bureauonderzoek is in 2012 door Oranjewoud een verkennend booronderzoek is 

uitgevoerd op vier zones binnen en buiten het onderhavig onderzoeksgebied.2 

Tijdens dit inventariserend veldonderzoek zijn tien boringen uitgevoerd. Daarbij is 

geconcludeerd dat de bodemprofielen dusdanig zijn geroerd dat de archeologische 

trefkans laag is. Daarom is het plangebied vrijgegeven voor verdere ontwikkeling. 

In 2015 is echter door Diachron een 12e-eeuwse nederzetting opgegraven in het gebied 

direct ten noorden van het plangebied. Het onderzoek is nog niet gerapporteerd 

en momenteel is alleen een evaluatieverslag voorhanden.3 Bij dit onderzoek is 

gebleken dat de nederzettingssporen zich op een zandige welving in het landschap 

bevinden met een oriëntatie die overwegend oost west is. Helaas zijn geen vlak- of 

maaiveldhoogtes meer te achterhalen van het project. Wel kan uit het evaluatieverslag 

worden opgemaakt dat op zeker een aantal locaties nog een 80-90 cm dik plaggendek 

aanwezig was en dat in een deel van het onderzoeksgebied het opgravingsvlak op 

1,8-1,8 m –Mv lag. Op enkele locaties was nog een podzolprofiel aanwezig met een 

afgetopte A-horizont. Uit profielfoto’s blijkt dat het plaggendek deels is afgedekt met 

recentere ophogingslagen.

Ook dit terrein was al vrijgegeven voor verdere ontwikkeling. Daarom is dit jaar een 

verstoringsonderzoek uitgevoerd om de aard van de verstoring als gevolg van de 

sanering van het onderhavig terrein vast te stellen.4 Uit het onderzoek blijkt dat de 

helft van het plangebied verstoord is.

Soort onderzoek Jaar van uitvoering Rapport

Bureauonderzoek 2011 Beckers en Hanemaaijer 2011

Verkennend booronderzoek 2012 Sophie 2012

Verstoringsonderzoek 2016 Toorians 2016

2.2 Gespecificeerde archeologische verwachting

Op basis van het bureauonderzoek is de volgende archeologische verwachting 

opgesteld:5

Het plangebied bestaat uit een landschap van dekzandruggen, doorsneden door het dal 

van een waterloop. In dekzandlandschap zullen voornamelijk enkeerdgronden gevormd 

zijn door het jarenlange gebruik als landbouwgrond. Op de enkeerdgronden worden 

archeologische resten verwacht uit alle archeologische perioden onderin het antropogene 

dek en in de top van de oorspronkelijke C-horizont; hier wordt ook wel van ‘cultuurlaag’ 

gesproken: een doorwerkte oude bodem tussen het antropogene dek en de ongeroerde 

ondergrond met kleine fragmenten aardewerk, natuursteen, vuursteen of houtskool.

1  Beckers en Hanemaaijer 2011.
2  Sophie 2012.
3  Moesker 2016.
4  Toorians 2016.
5  Beckers en Hanemaaijer 2011.

Tabel 2.1 
Eerder uitgevoerd onderzoek binnen het 
plangebied.

2
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Archeologische sporen zullen zich naar verwachting bevinden tot ongeveer 25 cm in de 

top van de C-horizont. Organische resten (zoals bot, hout, leder en textiel) zullen door 

de relatief droge en zure bodemomstandigheden slecht zijn geconserveerd. De beperkte 

beschikbare gegevens laten niet toe, het complextype en de omvang van de verwachte 

resten verder te specificeren. 

De Korvelse Waterloop heeft van west naar oost door het plangebied gelopen. Langs de 

Korvelse Waterloop zijn waarschijnlijk lage enkeerdgronden gevormd. Bij dit bodemtype 

kunnen archeologische resten uit het Laat-Paleolithicum tot en met de Nieuwe tijd onder 

het antropogene dek in de oude A-horizont aanwezig zijn. Het betreft hier waarschijnlijk 

resten van voorden, depositievondsten en special-activity-sites. De archeologische resten 

zullen relatief goed bewaard zijn gebleven vanwege de naate omstandigheden langs de 

Korvelse Waterloop.

Op basis van historisch kaartmateriaal kan het landschap uit de Nieuwe tijd en mogelijk 

ook van de Late Middeleeuwen gereconstrueerd worden. […] Naast deze wegen geldt een 

hoge verwachting voor archeologische resten uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd. 

Dit geldt in het bijzonder voor de nederzetting Hogendries in het oosten van deelgebied A 

en de nederzetting Hoeven in het zuidwesten van deelgebied D.

Tevens wordt een grote bodemverstoringen gesignaleerd, centraal in het huidig 

plangebied gelegen. Deze komt in grote lijnen overeen met de verstoring zoals 

aangegeven op de kaart van het verstoringsonderzoek.

Figuur 2.1 
Verstoringskaart (Toorians 2016).
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Daarnaast kan op basis van het onderzoek naar de middeleeuwse nederzetting (i.c.m. 

het verstoringsonderzoek) aanvullend de volgende gespecificeerde verwachting 

worden geformuleerd:

- Grote kans op de aanwezigheid van resten van een 12e eeuwse nederzetting, 

waarvan delen echter door een sanering verstoord kunnen zijn.
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Verkennend booronderzoek

3.1 Doel en vraagstellingen

Het booronderzoek is er op de eerste plaats op gericht de uitkomsten van het 

verstoringsonderzoek te controleren. Daarnaast is het doel het aanvullen en toetsen 

van de gespecificeerde archeologische verwachting aan de hand van landschappelijke 

kenmerken. Zo kunnen kansarme zones worden uitgesloten en kansrijke zones worden 

geselecteerd voor vervolgonderzoek.

Concreet zijn de doelstellingen:

- Het vaststellen van de bodemopbouw in het plangebied. Hierbij dienen de aard, 

diepteligging en gaafheid van de aanwezige bodemlagen bepaald te worden. 

Speciale aandacht gaat uit naar de controle van de uitkomsten van het verstorings-

onderzoek.

- Het vaststellen van de (mogelijkheid op) aan- of afwezigheid van archeologische 

waarden.

- Het formuleren van een conclusie en aanbeveling met betrekking tot een eventueel 

vervolgonderzoek.

 

3.2 Methodiek 

Het onderzoek betreft een booronderzoek verkennende fase van het IVO-Overig. 

Het onderzoek is uitgevoerd conform Protocol 4003: Specificatie Inventariserend 

Veldonderzoek VS03 van de KNA 3.3. De boringen zijn zoveel mogelijk verspreid 

geplaatst over het te bebouwen terrein, rekening houdend met een zo goed mogelijke 

spreiding tussen verstoorde en onverstoorde delen (Figuur 3.1). De boringen zijn 

ingemeten met een dGPS. Tegelijkertijd is de maaiveldhoogte met deze apparatuur 

bepaald. De geschatte meetfout bedraagt maximaal 2,5 cm. 

In totaal zijn 16 boringen gezet met behulp van handboorgereedschap. De boringen 

zijn tot enkele tientallen cm’s in de C-horizont doorgezet, tot maximaal 2,4 m –Mv, met 

een Edelmanboor met een diameter van 7 cm. De boringen zijn in het veld beschreven 

volgens de Archeologische Standaard Boorbeschrijving (ASB) welke voldoet aan de 

NEN5104 norm. Alle grond uit de boorkern is door het snijden en verkruimelen met het 

blote oog onderzocht op archeologische indicatoren. 

Deze methode is geschikt voor het in kaart brengen van de verwachte geologische 

afzettingen en recente verstoringen. 

Bij de resultaten zullen ook de boringen van het onderzoek van Oranjewoud worden 

betrokken.6 De vijf boorpunten die binnen het huidig onderzoeksgebied vallen zijn ook 

aangegeven in Figuur 3.1. Tijdens dit onderzoek zijn geen maaiveldhoogtes bepaald 

van de boringen, waardoor die diepteligging van de verschillende lagen moeilijk 

vergelijkbaar is met die uit onderhavig onderzoek.

6  Sophie 2012.

3
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3.3 Resultaten

De resultaten van het booronderzoek vertonen een zeer wisselend beeld in de 

verschillende boringen. De beschrijvingen van de individuele boringen zijn als bijlage 

1 opgenomen achter in het rapport. In meer algemene zin ziet de profielopbouw er als 

volgt uit:

De basis van het profiel wordt gevormd door licht oranjegrijs zwak siltig, matig 

fijn zand. Het zand is goed gesorteerd en vertoont in de meeste gevallen enkele 

roestvlekken. Alleen in boring 4 werd volledig gereduceerd, grijs, zeer siltig zand 

aangetroffen en kwamen leemlaagjes voor. In boring 5 was in de top hiervan het 

restant van een oude menglaag of akkerlaag zichtbaar. In de top van boring 15 is het 

restant van een BC-horizont gezien en in boring 8 is hierin een scherf aangetroffen. 

Verder bevinden zich in de top van dit pakket in boring 10 van onder naar boven 

achtereenvolgens een donkergrijsbruine zandlaag met veel humus, en een 

lichtbruingrijze zandlaag, afgedekt door een donkerbruine laag donkerbruin, niet 

gedifferentieerd mineraalarm veen.

De basis van het profiel en de hiervoor beschreven lagen worden in boring 4 en 7-10 

afgedekt door een pakket bruin tot bruingrijze lagen van zwak siltig, matig humeus 

zand. In diverse boringen bevonden zich hierin puinfragmenten en in een enkel geval 

ook houtskool. De dikte van dit pakket bedraagt tussen de 0,5 en 0,95 m. Ter hoogte 

van boringen 7, 8 en 9, in de voortuinen van de huizen langs de Twentestraat, vormen 

deze lagen ook de top van het profiel.

Bij de overige boringen wordt de top van het profiel gevormd door overwegend 

lichtbruingrijs of lichtgrijs, matig fijn tot matig grof zand. In de boringen 2, 3, 5, 6 en 

11-16 bevond deze laag zich direct op de zwak siltig laag matig fijn zand aan de basis 

van het profiel. De dikte van deze laag loopt sterk uiteen van 0,5 m tot meer dan 2 m.

Boring 1 en 12 konden na meerdere pogingen na 1,4 c.q. 1,5 m -Mv niet verder worden 

doorgezet vanwege een laag ondoordringbaar puin.

3.4 Interpretatie 

Het zwak siltig, matig fijn zand aan de basis van het profiel kan worden 

geïnterpreteerd het oorspronkelijk moedermateriaal van de bodem: de C-horizont. 

Het goed gesorteerde matig fijne zand is Pleistoceen dekzand van de Boxtel Formatie. 

De aaneenschakeling van verschillend gekleurde lagen, afgedekt met veen, in boring 

10 vormen een begraven bodem, vermoedelijk een veldpodzol. Dit is een hydromorfe 

humuspodzol die veel voorkomt in dekzand. Het grijze zand met leemlaagje, aan de 

basis van boring 4, kan mogelijke worden geassocieerd met een beekeerdgrond aan de 

rand van het beekdal ten zuiden van het onderzoeksgebied.

 

Het ter hoogte van de boring 4 en 7-10 hierop gelegen pakket van matig humeuze 

lagen kan worden geïnterpreteerd als een opeenstapeling van oude akkerlagen, esdek 

en begraven bouwvoren. Het onderscheid hiertussen is in de Edelmanboor moeilijk te 

maken. Het betreft hier enkeerdgronden overeenkomstig de verwachting . 

Figuur 3.1 
Boorpuntenkaart gecombineerd met toekom-
stige ingrepen (bron topografie: OpenTopo).
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De afdekkende lagen kunnen worden geïnterpreteerd als ophogingslagen. In enkele 

gevallen zijn deze lagen van een beperkte dikte en liggen als ophoging op de oude 

bouwvoor. In andere gevallen is het pakket tot meer dan 2 m dik en ligt direct op de 

C-horizont. Hier is het zand vermoedelijk opgebracht om de gaten op te vullen die zijn 

achtergebleven na de sanering van het terrein. 

3.5 Eerder booronderzoek

De resultaten van het eerder uitgevoerde booronderzoek van Oranjewoud komen maar 

ten dele overeen met de resultaten van het huidig onderzoek. Door het ontbreken 

van NAP-waardes bij deze boringen zijn de boorkolommen moeilijk te vergelijken. 

Het profiel in Oranjewoud boring 6 en 7 vertoont onderin een C-horizont, terwijl de 

boringen niet tot op de diepte zijn doorgezet waarop bij onderhavig onderzoek de 

C-horizont is aangetroffen. 

In Oranjewoud boring 8 is de bovengrond verstoord tot op een diepte van ca. 1,6 m 

–Mv. Op ongeveer gelijke diepte is de boring 1 van onderhavig onderzoek gestaakt 

vanwege ondoordringbaar puin, dat kennelijk aan de voet van de opgebrachte 

grond ligt. Boring 9 past ook beter binnen de resultaten van het huidig onderzoek, 

maar is met 0,9 m vermoedelijk net niet tot in de C-horizont doorgezet. Behalve de 

diepteligging van de lagen is ook Oranjewoud boring 10 redelijk in overeenstemming 

met de nabijgelegen boring 4. Waar in boring 4 een intacte afgedekte bodem is 

aangetroffen lijkt deze bodem in de boring van Oranjewoud echter gebioturbeerd of 

aangeploegd te zijn. 

3.6 Vondsten

In de top van de C-horizont is een aardewerk scherf aangetroffen in de boorkern. 

Het betreft een fragment handgevormd aardewerk van ca. 2 bij 2 cm. Het aardewerk 

is onder reducerende omstandigheden gebakken, heeft een ruw oppervlak en is 

gemagerd met potgruis. Op basis van deze kenmerken dateert het aardewerk uit de 

periode van de late bronstijd tot en met de ijzertijd. 
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Conclusie en advies 

4.1 Bijgestelde gespecificeerde archeologische verwachting

Op basis van het bureauonderzoek wordt in het plangebied een landschap 

verwacht van dekzandruggen, doorsneden door het dal van een waterloop. In dit 

dekzandlandschap worden enkeerdgronden verwacht waarin zich archeologische 

resten uit alle archeologische perioden kunnen bevinden onderin het antropogene 

dek en in de top van de oorspronkelijke C-horizont. Daarnaast zijn op basis van het 

verstoringsonderzoek grote delen van het terrein naar verwachting verstoord. Op 

basis van het booronderzoek kan de archeologische verwachting worden bevestigd en 

aangevuld. 

De resultaten van het booronderzoek sluiten in grote lijnen aan op de resultaten van 

het verstoringsonderzoek. Een groot deel van het centrale deel van het terrein zoals 

dat op Figuur 2.1 is aangeven is tot op grote diepte verstoord. Door het ontbreken 

van hoogtematen van de archeologische opgraving ten noorden van het plangebied is 

het niet mogelijk om een kritische verstoringsdiepte te bepalen waarboven eventuele 

archeologische resten nog bewaard zijn gebleven. Wel kan gesteld worden dat 

gezien de dikte van de afdekkende lagen (1,8-1,9 m) dat, ondanks een aanzienlijke 

ontgravingdiepte, het sporenvlak op delen van het terrein nog in tact kan zijn. Met 

een verstoringsdiepte tot meer dan twee meter in de boringen 6, 11, 13 en 14 lijkt 

deze grens daar echter wel overschreden te zijn. Ter hoogte van boring 1 ligt de 

C-horizont op basis van het Oranjewoud onderzoek naar verwachting op 1,6 m –Mv 

en zou het sporenvlak nog in tact kunnen zijn. Ook ter hoogte van boring 3, waar de 

profielopbouw overeenkomt met die van de omliggende intacte zones, is de bodem 

mogelijk maar beperkt verstoord en kan nog een intact sporenvlak aanwezig zijn. 

Met name ten zuiden en ten westen van het verstoorde gebied (t.h.v. boring 7-10) 

komen goed, tot zeer goed geconserveerde bodems voor. In het westen van het 

plangebied gaat het om enkeerdgronden, waarvan de top van de oorspronkelijke 

bodem is opgenomen in oude akkerlagen of esdekken of in een enkel geval nog 

onder de enkeerdgronden aanwezig is. Onder deze enkeerdgronden komen in grote 

delen van Nederland goed geconserveerde vindplaatsen voor uit praktisch alle 

archeologische perioden. In het zuidelijk deel van het gebied komt de enkeerdgrond 

alleen ter hoogte van boring 4 nog voor, maar lijkt ter hoogte van boring 3 en 5 het 

profiel niet al te veel verstoord te zijn. 

In de tussenliggende gebieden (t.h.v. boring 2, 15 en 16) ligt het ophogingspakket 

direct op het moedermateriaal. Het pakket is hier echter beduidend minder dik dan in 

het centrale deel en in boring 15 leek nog een restant van de BC-horizont zichtbaar. 

Dit kan er op duiden dat de afdekkende lagen weliswaar zijn afgegraven, maar het 

sporenvlak nog in tact is. 

In de noordoost hoek van het terrein (boring 12) kon de verstoringsdiepte niet worden 

vastgesteld. Het profiel is in ieder geval tot en met 1,5 m –Mv verstoord. Daaronder 

kan nog een sporenvlak aanwezig zijn. 

4
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Op basis van het onderzoek ten noorden van het plangebied kunnen zeer waarschijnlijk 

archeologische resten worden verwacht uit de volle middeleeuwen. Naar aanleiding 

van het aardewerk dat in boring 8 is aangetroffen moet ook rekening worden 

gehouden met resten uit de late bronstijd – ijzertijd. 

Eigenschap Verwachting

Datering prehistorie (late bronstijd-ijzertijd); volle middeleeuwen

Complextype prehistorie: alle mogelijke complextypen, maar waarschijnlijk nederzetting; mid-
deleeuwen: nederzetting

Omvang groter dan het plangebied

Diepteligging top van de C-horizont; vondsten kunnen voorkomen in de afdekkende lagen, 
behalve de recente ophogingslagen

Gaafheid en conservering goed

Locatie gehele plangebied, maar met name het noordelijk deel

Uiterlijke kenmerken grondsporen en alle soorten mobilia

Mogelijke verstoringen centrale deel van het plangebied 

4.2 Effectbepaling voorgenomen bodemingrepen

Tabel 4.2 geeft een overzicht van de aard, omvang/diepte van de bodemingrepen en 

de raakvlakken met het potentieel archeologische niveau (top dekzand).

Bodemingreep Omvang/diepte Raakvlak archeologie Verstoringsgraad

Funderingspalen Ten oosten van Twentestraat: 111 schroefpalen 
(doorsnede 30 cm) tot ca. 8 m –Mv.
Ten westen van Twentestraat: nog te bepalen.

Bouwblokken 
(groen op afbeelding),
Voor zover gelegen buiten verstoorde 
zone

Ten oosten van Twentestraat: 111 schroefpalen 
(=7,9m²) in ca. 4300 m² aan bouwbloken.
Verstoringsgraad is 0,18%.
Ten westen: waarschijnlijk hetzelfde.

Funderingsbalken Funderingsbalken worden tot ca 13.00 m +NAP 
ingegraven 

Zuidelijk deel bouwblok bij Archol-
boring 7

Ca. 200 m².

Oppervlakte-verharding 
/ tuinen

Bodemingrepen tot maximaal 0,4 m -Mv Geen Geen

Riolering Onderzijde sleuf ca 12 m +NAP/2 m –Mv; 
breedte ca 3 m.
Zijstraten .
Drie stroken (excl. verstoringen) van 30x3 m, 
80x3 m en 70x3 m (donker grijs op afbeelding).

Zijstraten Twentestraat, voor zover gele-
gen buiten verstoorde zone.
Twentestraat zelf is waarschijnlijk bij 
aanleg oudere riolering goeddeels 
verstoord.

Totaal ca. 340 m².

Parkeerkelder Nog te bepalen Zuidoosten plangebied Omvang nog te bepalen. 

Uit Tabel 4.2 blijkt dat op vijf plekken de bodemingrepen het potentieel archeologische 

niveau kunnen aantasten: 

- funderingsleuven zuidelijk deel bouwblok bij Archol-boring 7 (omvang ca. 200 m²).

- (delen van) drie rioleringssleuven ten oosten van Twentestraat (omvang ca. 340 m²).

- parkeergarage in zuidoosten rond Archol-boring 5 (omvang nog te bepalen).

4.3 Advies

Voor een groot deel van het terrein is de verstoringsgraad hoog. Toch zijn er nog 

grote stroken die voldoende intact zijn om archeologische resten te kunnen bevatten. 

Uit een vergelijking van deze in potentie waardevolle archeologische zones met de 

bodemingrepen blijkt dat de slechts enkele kleine stukken van het onderzoeksgebied 

bedreigd worden door de planontwikkeling. Het noordelijke terreindeel, waar 

vermoedelijk archeologische resten van een middeleeuwse nederzetting aanwezig 

zijn, wordt niet of nauwelijks door de nieuwbouw bedreigd. Om die redenen adviseren 

we geen vervolgonderzoek. Wel adviseren we om in het noordelijk deel om de aard, 

omvang van de middeleeuwse resten vast te stellen. Indien nog waardevolle resten 

aanwezig zijn, dan kunnen deze in het bestemmingsplan een beschermde status 

krijgen. 

Tabel 4.1 
Samenvatting bijgestelde gespecificeerde 
archeologische verwachting.

Tabel 4.2 
Relatie bodemingrepen en archeologie.
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Bijlage 1 Boorkolommen

boring: TJT09-1
beschrijver: AT/PG, datum: 20-4-2016, X: 135.976,08, Y: 396.085,04, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,11, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, 
gemeente: Tilburg, opdrachtgever: Gemeente Tilburg, uitvoerder: Archol BV, opmerking: ondoordringbaar puin

0 cm -Mv / 13,11 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

 Einde boring op 140 cm -Mv / 11,71 m +NAP

boring: TJT09-2
beschrijver: AT/PG, datum: 20-4-2016, X: 136.011,65, Y: 396.088,44, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,95, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, 
gemeente: Tilburg, opdrachtgever: Gemeente Tilburg, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 12,95 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

5 cm -Mv / 12,90 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

95 cm -Mv / 12,00 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtoranjegrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, volledig geoxideerd

 Einde boring op 120 cm -Mv / 11,75 m +NAP

boring: TJT09-3
beschrijver: AT/PG, datum: 20-4-2016, X: 136.011,22, Y: 396.059,19, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,24, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, 
gemeente: Tilburg, opdrachtgever: Gemeente Tilburg, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 13,24 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

5 cm -Mv / 13,19 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

60 cm -Mv / 12,64 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtoranjegrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, volledig geoxideerd

 Einde boring op 120 cm -Mv / 12,04 m +NAP
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boring: TJT09-4
beschrijver: AT/PG, datum: 20-4-2016, X: 136.031,88, Y: 396.029,98, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,22, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, 
gemeente: Tilburg, opdrachtgever: Gemeente Tilburg, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 13,22 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

5 cm -Mv / 13,17 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: kleibrokken en puin

60 cm -Mv / 12,62 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, volledig geoxideerd, interpretatie: oude akkerlaag
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

90 cm -Mv / 12,32 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: oude akkerlaag
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: vermegd opgebracht  plaggendek?

125 cm -Mv / 11,97 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruin, matig fijn, spoor plantenresten
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: oude akkerlaag
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

130 cm -Mv / 11,92 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, zeer fijn
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd, interpretatie: beekeerdgronden
Opmerking: leem gereduceerd met in top oxidatie. beekeeerd.

 Einde boring op 160 cm -Mv / 11,62 m +NAP

boring: TJT09-5
beschrijver: AT/PG, datum: 20-4-2016, X: 135.993,88, Y: 396.036,18, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,55, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, 
gemeente: Tilburg, opdrachtgever: Gemeente Tilburg, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 13,55 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

35 cm -Mv / 13,20 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

55 cm -Mv / 13,00 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtoranjegrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, volledig geoxideerd
Opmerking: in top restantje ML oude akker

 Einde boring op 100 cm -Mv / 12,55 m +NAP

boring: TJT09-6
beschrijver: AT/PG, datum: 20-4-2016, X: 135.945,19, Y: 396.130,82, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,27, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, 
gemeente: Tilburg, opdrachtgever: Gemeente Tilburg, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 13,27 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

200 cm -Mv / 11,27 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtoranjebruin, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 220 cm -Mv / 11,07 m +NAP
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boring: TJT09-7
beschrijver: AT/PG, datum: 20-4-2016, X: 135.932,50, Y: 396.075,69, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,81, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, 
gemeente: Tilburg, opdrachtgever: Gemeente Tilburg, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 13,81 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 13,41 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

60 cm -Mv / 13,21 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, oranjebruin, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

80 cm -Mv / 13,01 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtoranjegrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 12,81 m +NAP

boring: TJT09-8
beschrijver: AT/PG, datum: 20-4-2016, X: 135.897,83, Y: 396.129,15, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,80, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, 
gemeente: Tilburg, opdrachtgever: Gemeente Tilburg, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 13,80 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 13,40 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

80 cm -Mv / 13,00 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, paarsbruin, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

90 cm -Mv / 12,90 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtoranjegrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkel fragment aardewerk
Opmerking: scherf in top

 Einde boring op 120 cm -Mv / 12,60 m +NAP

boring: TJT09-9
beschrijver: AT/PG, datum: 20-4-2016, X: 135.859,61, Y: 396.191,47, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,82, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, 
gemeente: Tilburg, opdrachtgever: Gemeente Tilburg, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 13,82 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

5 cm -Mv / 13,77 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

70 cm -Mv / 13,12 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: oud plaggendek

95 cm -Mv / 12,87 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: plaggendek / es

120 cm -Mv / 12,62 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtoranjebruin, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 150 cm -Mv / 12,32 m +NAP
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boring: TJT09-10
beschrijver: AT/PG, datum: 20-4-2016, X: 135.904,68, Y: 396.190,94, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,63, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, 
gemeente: Tilburg, opdrachtgever: Gemeente Tilburg, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 13,63 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

35 cm -Mv / 13,28 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

50 cm -Mv / 13,13 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

120 cm -Mv / 12,43 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, interpretatie: oude akkerlaag
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

150 cm -Mv / 12,13 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, interpretatie: oude akkerlaag
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

170 cm -Mv / 11,93 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd)
Bodemkundig: A-horizont

190 cm -Mv / 11,73 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: E-horizont, interpretatie: veldpodzolgronden

195 cm -Mv / 11,68 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde humus

210 cm -Mv / 11,53 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 220 cm -Mv / 11,43 m +NAP

boring: TJT09-11
beschrijver: AT/PG, datum: 20-4-2016, X: 135.935,43, Y: 396.233,64, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,76, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, 
gemeente: Tilburg, opdrachtgever: Gemeente Tilburg, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 13,76 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

210 cm -Mv / 11,66 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken
Opmerking: sterk roestig; fe neerslag vanuit OP?

 Einde boring op 250 cm -Mv / 11,26 m +NAP
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boring: TJT09-12
beschrijver: AT/PG, datum: 20-4-2016, X: 135.964,24, Y: 396.254,54, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,86, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, 
gemeente: Tilburg, opdrachtgever: Gemeente Tilburg, uitvoerder: Archol BV, opmerking: odp

0 cm -Mv / 13,86 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

40 cm -Mv / 13,46 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

80 cm -Mv / 13,06 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: odp

 Einde boring op 150 cm -Mv / 12,36 m +NAP

boring: TJT09-13
beschrijver: AT/PG, datum: 20-4-2016, X: 135.974,61, Y: 396.208,34, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,60, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, 
gemeente: Tilburg, opdrachtgever: Gemeente Tilburg, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 13,60 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

40 cm -Mv / 13,20 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

55 cm -Mv / 13,05 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

220 cm -Mv / 11,40 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 240 cm -Mv / 11,20 m +NAP

boring: TJT09-14
beschrijver: AT/PG, datum: 20-4-2016, X: 135.964,07, Y: 396.165,68, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,17, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, 
gemeente: Tilburg, opdrachtgever: Gemeente Tilburg, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 13,17 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

180 cm -Mv / 11,37 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 210 cm -Mv / 11,07 m +NAP
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boring: TJT09-15
beschrijver: AT/PG, datum: 20-4-2016, X: 135.939,21, Y: 396.150,17, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,34, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, 
gemeente: Tilburg, opdrachtgever: Gemeente Tilburg, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 13,34 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

70 cm -Mv / 12,64 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv / 12,44 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelbruin, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 12,14 m +NAP

boring: TJT09-16
beschrijver: AT/PG, datum: 20-4-2016, X: 135.983,85, Y: 396.140,60, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,14, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, 
gemeente: Tilburg, opdrachtgever: Gemeente Tilburg, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 13,14 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

90 cm -Mv / 12,24 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 140 cm -Mv / 11,74 m +NAP




