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Samenvatting

In opdracht van de gemeente Tilburg heeft Archol een archeologisch bureauonderzoek 

en verkennend booronderzoek uitgevoerd op een perceel aan de Rugdijk, te 

Tilburg. Aanleiding voor het onderzoek is het voornemen van de gemeente om 

een waterberging aan te leggen op het terrein. Doel van het onderzoek is vast te 

stellen of de werkzaamheden kunnen leiden tot aantasting van eventueel aanwezige 

archeologische waarden. Het bureauonderzoek is erop gericht een specifiek 

verwachtingsmodel voor het terrein op te stellen met de bekende en verwachte 

archeologische waarden. Met het booronderzoek wordt deze verwachting in het veld 

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

Het plangebied ligt op de overgang van een relatief hoog gelegen dekzandplateau 

aan de oostzijde naar een relatief laag gelegen smeltwaterdal ter hoogte van de 

Rugdijk aan de westzijde. Als gevolg van de ophoging van het westelijke lage deel 

met zwarte grond en een mogelijk lichte egalisatie van het oostelijke hoge deel geven 

de huidige hoogteverschillen een geflatteerd beeld van de voormalige natuurlijke 

hoogteverschillen. Zowel in het hoge als het lage deel wijst de aanwezigheid van deels 

intacte natuurlijke podzolprofielen op een vermoedelijke beperkte verstoring van de 

ondergrond. 

Omdat sprake is van een dekzandplateau met een overgang naar een dekzandlaagte / 

smeltwaterdal kan voor het hoge deel worden uitgegaan van een hoge archeologische 

verwachting voor de aanwezigheid van intacte archeologische resten uit met name de 

latere prehistorie, Romeinse tijd en vroege / volle middeleeuwen. Aangetroffen resten 

uit deze perioden in de nabije omgeving in ene zeer vergelijkbare landschappelijke 

situatie onderstrepen deze verwachting. Ook in het lage deel kunnen resten van 

prehistorische, Romeinse en middeleeuwse bewoning niet worden uitgesloten 

samenhangend met bewoning op het aangrenzende hogere deel. Te denken valt aan 

perifere verschijnselen als waterputten, spiekers en infrastructuur.

Specifiek voor het lage westelijke deel dient met rekening te worden gehouden met 

de mogelijke aanwezigheid van restanten van huislocaties die zich hier in de nieuwe 

tijd langs de Rugdijk bevonden. Twee van deze huisplaatsen zijn bekend van de 

kadasterkaart, maar vroegere bebouwing op deze of andere locaties langs de Rugdijk 

zijn niet uit te sluiten.

Bij bodemingrepen dieper dan 40 cm -Mv worden eventueel aanwezige archeologische 

waarden beschadigd. Indien de toekomstige bodemingrepen dieper reiken dan 40 cm - 

Mv wordt geadviseerd eventueel aanwezige archeologische resten in kaart te brengen 

en indien aanwezig te waarderen door middel van een proefsleuvenonderzoek. 
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

In opdracht van de gemeente Tilburg heeft Archol een archeologisch bureauonderzoek 

en verkennend booronderzoek uitgevoerd op een perceel aan de Rugdijk, te Tilburg 

(Figuur 1.1 ). Aanleiding voor het onderzoek is het voornemen van de gemeente om 

een waterberging aan te leggen op het terrein. Doel van het onderzoek is vast te 

stellen of de werkzaamheden kunnen leiden tot aantasting van eventueel aanwezige 

archeologische waarden. Het bureauonderzoek is erop gericht een specifiek 

verwachtingsmodel voor het terrein op te stellen met de bekende en verwachte 

archeologische waarden. Met het booronderzoek wordt deze verwachting in het veld 

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

1.2 Plangebied, huidig en toekomstig gebruik

Het plangebied ligt ten noorden van de bebouwde kom van Tilburg, tussen de 

Vlashoflaan in het zuiden en de Rugdijk in het westen (Figuur 1.2). Aan de noordkant 

wordt het perceel begrensd door de boerderij op Rugdijk 18 en aan de oostkant door 

de woningen aan de Meenthe. Het plangebied omvat het perceel dat kadastraal 

bekend staat als TBG01A 03248G0000 en een deel van perceel TBG01S 05338G0000. 

Momenteel is het terrein in gebruik als grasland.

De geplande bodemingreep bestaat uit het uitgraven van een waterberging in en groot 

deel of het geheel van het plangebied. Een definitief ontwerp is nog niet bekend.

bron:kadaster
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Figuur 1.1 
Ligging plangebied (bron: Top25 Kadaster).
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1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

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 een 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 standaardrapportages. 

Dit rapport betreft een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek, 

verkennende fase (IVO-o). Het bureauonderzoek geeft een samenvatting van wat 

er in archeologisch en aardwetenschappelijk opzicht bekend is over het plangebied. 

Het doel is om door middel van bestaande bronnen te komen tot een gespecificeerde 

archeologische verwachting. 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. Op basis van de resultaten kan het 

bevoegd gezag een beslissing nemen ten aanzien van eventueel vervolgonderzoek. 

134600

134600

134700

134700

134800

134800

134900

134900

135000

135000

135100

135100
40

00
00

40
00

00

40
01

00

40
01

00

40
02

00

40
02

00

40
03

00

40
03

00

N

100m0

Figuur 1.2 
Situering onderzoeksgebied (onderzoeks-
gebied in rood, bron luchtfoto: PDOK 
2014).
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2 Bureauonderzoek

2.1 Inleiding

Het bureauonderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse 

Archeologie (KNA) 4.0, protocol 4002. Het landschappelijk en archeologisch kader 

van het plangebied was reeds in kaart gebracht in het kader van een Programma 

van Eisen (PvE) voor dit gebied.1 Hiervoor is onderzoek gedaan door middel van het 

raadplegen van relevante literatuur over eerder onderzoek in de omgeving en van 

historisch kaartmateriaal. Tevens is het archeologisch informatiesysteem (Archis) 

geraadpleegd om de bekende archeologische waarnemingen binnen en direct rondom 

het plangebied in kaart te brengen. Deze tekst is hier overgenomen.

2.2 Landschappelijk kader

Het plangebied bevindt zich in het Zuid-Nederlandse zandgebied, waartoe grote delen 

van Noord-Brabant en Limburg behoren. Het gebied ligt in de Roerdalslenk. Dit is een 

tektonisch 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 11.700 jaar 

geleden) is op grote schaal verstuiving en verspoeling van zand en silt opgetreden. 

Dit ‘dekzand’ werd voor het grootste gedeelte in de vorm van dekzandruggen en 

dekzandwelvingen afgezet. De dekzandruggen 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 11.700 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 

beekdalensysteem 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.

Het plangebied Rugdijk Waterberging ligt op de overgang van een overwegend lager 

gelegen en natte dekzandvlakte met lokale opduikingen in het noorden, naar de hoger 

gelegen grote dekzandruggen en plateaus rond Tilburg in het zuiden (Figuur 2.1).2 De 

hoogteverschillen worden in hoofdzaak bepaald door pleniglaciale en laat-glaciale 

fluviatiele en eolische erosie van het oude dekzandlandschap. Smeltwaterdalen 

verwijzen naar deze erosiefase. Ter hoogte van het plangebied ligt de Rugdijk in 

een dergelijk klein smeltwaterdal. In het Laat-Glaciaal is dit reliëf geaccentueerd 

als gevolg van uitstuiving van laagten en opstuiving van hogere delen. De dikte 

van dit jongste, relatief leemarme eolische dek beslaat circa 50-100 cm van het 

bodemprofiel. Daaronder bevinden zich de leemrijke fluvioperiglaciale afzettingen 

van oude dekzanden. Plaatselijk ontbreekt een eolische dek en dagzomene leemrijke 

afzettingen. Dit kan ook op de hogere delen van het dekzandlandschap het geval zijn. 

Op het AHN is de overgang van het smeltwaterdal ter hoogte van de Rugdijk naar het 

dekzandplateau oostelijk goed zichtbaar (Figuur 2.2).

Op de gedetailleerde bodemkaart van het herinrichtingsgebied ‘De Leijen-West (schaal 

1:25:000) maakt het plangebied deel uit van een groot gebied met enkeerdgronden. 

1  Van der Leije 2016.
2  Heunks 2012.
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Figuur 2.1 
Uitsnede van de paleogeografische kaart van 
Tilburg met daarop het plangebied in rood 
(Heunks 2012).

Figuur 2.2 
Uitsnede uit het AHN 2 met het plangebied in 
rood (bron: AHN).
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Dit zijn gronden met een dikke akkerlaag (> 50 cm) die kan zijn ontstaan door 

eeuwenlange bemesting met plaggen vanaf de middeleeuwen. Het kan echter ook 

gaan om een veel recenter verschijnsel waarbij de bodem in korte tijd is opgehoogd 

met zwarte grond en de doelstelling eerder gericht is op een verbetering van 

de grondwaterhuishouding en/ of de bewerkbaarheid van de grond, dan om de 

vruchtbaarheid te verbeteren. De aanwezigheid van een dik akkerdek is bevestigd 

tijdens een grootschalig verkennend archeologisch booronderzoek op de hogere 

delen juist ten oosten van het plangebied (figuue 2.3).3 De bodems daaronder worden 

vooral gekenmerkt door A-C profielen met een beperkte dikte van de A-horizont 

(gooreerdgronden em vaaggronden). Hier en daar, zowel hoog als laag, zijn restanten 

van een veldpodzol aangetroffen. In hoeverre de oorspronkelijke bodem op de hogere 

delen is omgezet is niet duidelijk. De dikte van de natuurlijke bodemvorming – in deze 

contreien normaliter veldpodzolbodems – is sterk variabel en wordt behalve door de 

relatieve hoogteligging (en grondwaterregime) sterk bepaald door de lemigheid van 

de grond. Deze kan binnen een landschappelijke eenheid (zowel hoog als laag gelegen) 

sterk variëren.

2.3 Archeologisch en historisch kader 

De oudste resten van menselijke aanwezigheid in de dekzandvlakte ten noorden 

van Tilburg dateren uit het laat-paleolithicum en mesolithicum. Het gaat daarbij 

hoofdzakelijk om losse vondsten. Op de vindplaats Fietspad-Rauwbrakenweg is wel 

een laat-mesolithische site aanwezig, die bestaat uit een intacte podzolbodem met 

vondsten. De aard van het vondstmateriaal lijkt te wijzen op een (langer bewoonde?) 

nederzetting en niet op een special-activity site.4 

Bijzonder is de aanwezigheid van meerdere midden- tot laat-neolithische vindplaatsen 

(Schaapsven-B, Retentiebekken en Fietspad-Rauwbrakenweg) bestaande uit clusters 

grondsporen en in enkele gevallen geassocieerd met concentraties vondstmateriaal 

(aardewerk, vuursteen en natuursteen). Neolithische vindplaatsen met grondsporen 

zijn op de Brabantse zandgronden nog altijd een zeldzaamheid. Daarbij zijn op 

een deel van de Tilburgse vindplaatsen ook kleine tweebeukige huisplattegronden 

herkend, die overeenkomsten vertonen met huisplattegronden uit deze periode in 

het Holocene gebied. De vindplaatsen zijn op basis van 14C-dateringen in de periode 

midden-neolithicum / laat-neolithicum A gedateerd. Cultureel zijn de vindplaatsen 

wat moeilijker in te kaderen. Op basis van het aanwezige aardewerk lijken de meeste 

vindplaatsen tot de Vlaardingen-cultuur gerekend te moeten worden.

Het laat-neolithicum-B en de vroege bronstijd (klokbekers en wikkeldraadbekers) zijn 

hoofdzakelijk vertegenwoordigd door los vondstmateriaal. Daaronder bevindt zich een 

groot deel van een wikkeldraadpot uit vindplaats Schaapsven D. In het tracé van de 

waterleiding is daarnaast ook een klein cluster kuilen gevonden, dat ofwel in de vroege 

of het begin van de midden-bronstijd (vroege Hilversum-cultuur) dateert. Duidelijke 

sporen van gebouwplattegronden uit de vroege bronstijd ontbreken, maar dit geldt 

voor het grootste deel van (pleistoceen) Nederland.

Bij de verschillende opgravingen in het gebied zijn meerdere vindplaatsen uit de 

midden-bronstijd (1800-1100 v. Chr.) gevonden. Het gaat daarbij zowel om de 

3  Verhoeven & Heunks 2010. Ter hoogte van het plangebied zijn tijdens dit onderzoek geen 
boringen geplaatst

4  Meurkens 2015.
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resten van nederzettingen met huisplattegronden als om een geïsoleerd liggende 

Hilversum-pot, die op zijn kop begraven was. Gezien de vondstlocatie in een relatief 

laag gelegen gebied gaat het hier mogelijk om een rituele depositie (grafritueel: 

schedelbegravingen). Op de vindplaatsen Retentiebekken, Fietspad-Rauwbrakenweg 

en Waterleidingtracé werden in totaal 5 driebeukige huisplattegronden gevonden. 

Opvallend daarbij is dat in ieder geval een deel van de huisplattegronden van de 

vindplaats Retentiebekken dateert in de eerste helft van de midden-bronstijd en 

daarmee ouder is dan de datering die gewoonlijk aangehouden wordt voor dit type 

plattegrond (op zijn vroegst rond 1500 v.Chr.).5 Deze dateringen en de 14C-dateringen 

van enkele andere vindplaatsen in Noord-Brabant (o.a. Tilburg-Tradepark) tonen 

aan dat deze ontwikkeling naar driebeukige plattegronden al eerder begint dan 

aanvankelijk gedacht, namelijk in de 17e/16e eeuw voor Chr. De plattegronden lijken 

deel uit te maken van geïsoleerd liggende erven die zich in de loop van de midden-

bronstijd door het gebied verplaatsten.

 

Van directe betekenis voor het plangebied zijn de boorwaarnemingen tijdens het 

reeds genoemde grootschalige verkennende onderzoek in deze zone. Circa 400 meter 

ten oosten van het plangebied werd tijdens dit onderzoek min of meer bij toeval 

een vermoedelijk archeologisch spoor aangeboord met veel grote fragmenten dik 

handgevormd aardewerk die vermoedelijk in de midden-bronstijd gedateerd kunnen 

worden.6 De boring is gesitueerd op de overgang van het dekzandplateau naar lagere 

5  Arnoldussen 2008.
6  Verhoeven & Heunks, pag 31-21

Figuur 2.3. 
Uitsnede van de kaart van Diederik Zijnen 
(1760) met de globale ligging van het plange-
bied.
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delen van het landschap ten noorden daarvan. Onderhavig plangebied heeft een zeer 

vergelijkbare landschappelijke ligging. 

De late bronstijd en de gehele ijzertijd zijn maar beperkt vertegenwoordigd. Het gaat, 

naast een handvol scherven van de verschillende vindplaatsen die niet nauwkeuriger 

te dateren waren dan de periode late bronstijd – ijzertijd, om een geïsoleerd liggend 

crematiegraf uit de late bronstijd op de vindplaats Retentiebekken, enkele scherven 

late bronstijd aardewerk in het tracé van de waterleiding en onderhavige vindplaats 

Zuidkamerlaan. Met name de afwezigheid van eenduidige ijzertijd-vindplaatsen is 

opmerkelijk omdat juist deze periode op de grotere dekzandruggen en plateau’s met 

oude akkers in de regio, (o.a. Tilburg-Tradepark7) wel relatief goed vertegenwoordigd 

is. 

Resten uit de Romeinse tijd, vroege en volle middeleeuwen zijn nauwelijks bekend uit 

de omgeving van het plangebied. De dichtstbijzijnde bewoning uit de middeleeuwen 

is gevonden bij Berkel Enschot – Hoge Hoek en het hierbij gelegen deel van het 

waterleidingtracé.8 

Gedurende de late middeleeuwen en Nieuwe tijd wordt het gebied geleidelijk aan 

steeds meer in cultuur genomen. De hogere delen worden omgezet in akkerland. 

7  Tol 2015.
8  Leije 2015.

Figuur 2.4 
De paleogeografische kaart van Tilburg met 
daarop het plangebied (rode ster) en de in de 
tekst genoemde onderzoeken in de directe 
omgeving van het plangebied.
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In omliggende laagten ontstaat een infrastructuur van wegen en paden met 

aangrenzende lintbewoning. De Rugdijk is een dergelijke oude route die o.a. is 

weergegeven op de kaart van Diederik Zijnen (1760). De lagere delen van het 

landschap raakten ontbost en werden benut als heide- / weidegrond. Er aanwijzingen 

dat het gebied in ieder geval in de Nieuwe tijd voor ambachtelijke activiteiten is benut: 

tijdens het onderzoek van Sprengers & Roymans9 in plangebied Oostkamer zijn sporen 

van grondstofwinning (Raap-vindplaats 11: leemkuilen) en een steenoven uit circa 1830 

(vindplaats 6) aangetroffen.

2.4 Eerder uitgevoerd onderzoek

Het zuidelijke deel van het onderzoeksterrein maakt deel uit van het gebied Heikant-

Quirijnstok, waarvoor Bilan in 2006 een bureauonderzoek heeft uitgevoerd.10 Direct 

ten noorden en oosten van het onderzoeksgebied bevindt zich het plangebied 

Rugdijk-Kouwenberg/Zuidkamer, waarvoor in de periode 2008-2010 een grootschalig 

bureau- en verkennend booronderzoek is uitgevoerd.11 Met name de rapportages voor 

het plangebied Rugdijk-Kouwenberg/Zuidkamer hebben informatie opgeleverd die 

bijzonder relevant zijn voor het huidig plangebied. Uit de bureaustudie blijkt namelijk 

dat de Rugdijk een weg is met tenminste een middeleeuwse oorsprong.12 Van de 

weg is ondermeer uit bronnen bekend dat er zeker vanaf het begin van de 15e eeuw 

bebouwing langs aanwezig was. Deze bebouwing kan worden verwacht in het lage 

deel van het plangebied langs de Rugdijk. Op de Kadastrale Minuut gemaakt tussen 

1811 en 1832 zijn hier tenminste twee gebouwen afgebeeld (Figuur 2.5).

9  Sprengers & Roymans 2014.
10  Van Dijk et al. 2006.
11  Heunks & Keunen 2009; Verhoeven & Heunks 2010.
12  Heunks & Keunen 2009, 43-44.
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Figuur 2.5 
Kadastrale kaart 1811-1832 (Tilburg, Noord 
Brabant, sectie A, blad 03) met het plange-
bied in rood en de huidige topografie in wit.
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Met betrekking tot het hogere deel van het plangebied (in het zuidoosten) heeft het 

hiervoor genoemde verkennende booronderzoek relevante resultaten opgeleverd 

(zie ook § 2.3). Dit relatief hoger gelegen deel maakt namelijk onderdeel uit van (de 

flank) van een groter plateau, waarop op ca. 400 m ten oosten van het plangebied 

in een boring een concentratie aardewerk is aangetroffen.13 Het betreft de in 

Archis als vindplaats 413812 bekende locatie op een dekzandrug ten zuiden van 

de Bundersestraat. In een verkennende boring (met een Edelmanboor met een 

diameter van 7 cm) zijn hier met zeer grof kwarts gemagerde fragmenten aardewerk 

uit de midden-bronstijd opgeboord (Figuur 2.6). De scherven zijn gevonden in een 

rommelige, donker- en lichtgrijs gevlekte, lemige zandlaag (85-100 cm -Mv), waarvan 

verondersteld wordt dat het om een prehistorisch grondspoor gaat.. 

2.5 De relatie tussen bewoning en paleogeografische kenmerken 

van het landschap

Op basis van de tot nu toe uitgevoerde onderzoeken in en nabij het plangebied zijn 

enkele uitspraken te doen over de relatie tussen paleogeografische kenmerken van 

het landschap en archeologische vindplaatsen. Gedurende de prehistorie (midden-

neolithicum tot en met bronstijd) en misschien ook de vroege middeleeuwen lijken het 

vooral de grotere en kleinere dekzandkoppen geweest te zijn waarop werd gewoond. 

Zowel van de top als de flank van deze hoger gelegen delen zijn vindplaatsen 

uit deze perioden bekend. De laat-mesolithische site op de vindplaats ‘Fietspad-

Rauwbrakenweg’ bevindt zich op de flank van een dekzandrug. Het is echter maar de 

vraag of we hier met de daadwerkelijke nederzetting uit die periode te maken hebben 

of met een perifere vondststrooiing afkomstig van de hoger gelegen nederzetting, 

die alleen op de flank van het plateau (met relatief intact bodemprofiel) bewaard 

gebleven is. Bij de ogenschijnlijke concentratie van bewoningsresten op de hogere 

landschappelijke delen moet wel worden opgemerkt dat bij dit beeld mogelijk sprake 

is van enige vertekening: het zijn namelijk ook voornamelijk de hogere delen die zijn 

opgegraven. 

13  Verhoeven & Heunks 2010, 31-33.

Figuur 2.6 
Midden-bronstijd aardewerk van vindplaats 
413812 (Verhoeven & Heunks 2010, figuur 19).
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Uit het onderzoek van het waterleidingtracé, dat zowel hogere als lagere 

landschapsdelen doorsnijdt, en het Raap-onderzoek van 2014 blijkt dat ook de lagere 

delen door de mens voor specifieke activiteiten zijn gebruikt. Zo is in een relatief laag 

gelegen deel van het waterleidingtrace (overgang dekzandvlakte naar dekzandwelving) 

een op zijn kop begraven Hilversum-pot gevonden, mogelijk een rituele depositie. In 

de Nieuwe tijd hebben in lagere delen ambachtelijke activiteiten plaatsgevonden.

2.6 Gespecificeerde archeologische verwachting

Op basis van het bureauonderzoek kan de volgende gespecificeerde verwachting 

worden opgesteld: 

Het terrein heeft een hoge verwachting op het aantreffen van archeologische 

resten uit de steentijd tot en met de Nieuwe tijd in het algemeen en de bronstijd en 
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Tijdstabel.
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middeleeuwen - Nieuwe tijd in het bijzonder. Uit de perioden steentijd en vroege 

bronstijd worden voornamelijk losse vondsten en sporen van kleinschalige en 

kortdurende activiteiten verwacht. Vanaf de midden-bronstijd kunnen nederzettingen, 

agrarische en off-site sporen (spiekers en losse kuilen) en geïsoleerd gelegen crematie- 

en inhumatiegraven worden verwacht. Het lager gelegen westelijke deel van het 

terrein kan mogelijk voor specifieke activiteiten zijn gebruikt.

Sporen uit de prehistorie worden met name verwacht in de hogere delen van het 

plangebied, maar kunnen ook in de lagere delen niet worden uitgesloten (bijv. 

waterputten en deposities). Sporen uit de middeleeuwen en Nieuwe tijd worden 

voornamelijk in de lager gelegen delen van het plangebied langs de Rugdijk verwacht. 

Over de gaafheid of conservering is niets bekend, maar doorgaans zijn sporen afgedekt 

door enkeerdgronden gemiddeld tot goed geconserveerd. 

Archeologische sporen worden verwacht in de top van het dekzand. Indien 

bodemvorming heeft plaatsgevonden zullen de sporen mogelijk pas zichtbaar zijn 

onder de B-horizont. Vondsten kunnen zich bevinden in de archeologische sporen, 

maar ook in de bouwvoor en het plaggendek. Het sporenniveau bevindt zich naar 

verwachting 50-100 cm beneden maaiveld.14

Eigenschap Verwachting

Datering algemeen: steentijd tot Nieuwe tijd
in het bijzonder: bronstijd en middeleeuwen/Nieuwe tijd

Complextype alle mogelijke complextypen

Omvang groter dan het plangebied

Diepteligging de top van het dekzand, onder het plaggendek en/of de bouwvoor op 50-100 
cm -Mv

Gaafheid en conservering gemiddeld tot goed

Locatie gehele plangebied

Uiterlijke kenmerken grondsporen en alle soorten mobilia

Mogelijke verstoringen niet verwacht 

 

14  Op basis van booronderzoek in plangebied Rugdijk en proefsleuven aangelegd ten zuiden 
van de Vlashoflaan (Gheysen 2007).

Tabel 2.1 
Gespecificeerde archeologische verwachting.
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3 Verkennend booronderzoek

3.1 Doelstellingen

Doel van het booronderzoek is de gespecificeerde archeologische verwachting 

te toetsen en aan te scherpen, door het (1) in kaart brengen van bodemopbouw, 

(2) het vaststellen van eventuele bodemverstoringen en de invloed hiervan op de 

archeologische verwachtingswaarde.

Concrete doelstellingen van het booronderzoek zijn:

- 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 reconstructie van het paleoreliëf.

- 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 4.0. Tijdens de het onderzoek zijn in totaal 16 

boringen gezet. De boringen zijn in eerste instantie verdeeld over 3 raaien gezet, met 

een onderlinge afstand van 25 meter (Figuur 3.1: raai A: boring 1-4; raai B: boring 5-8; 

raai C: boring 9-13). Daarnaast is een losse boring gezet in het uiterst zuidwestelijke 

puntje van het plangebied (boring 14). Om de geconstateerde verschillen tussen de 

bodemprofielen tussen raai A en B aan de oostkant van het plangebied beter te kunnen 

duiden is nog een korte raai van 2 boringen tussen voornoemde raaien gezet (raai E: 

boring 15-16).
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Figuur 3.1 
Boorpunten (met nummers) op het AHN.
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De locatie van de boringen is vastgelegd aan de hand van de lokale topografie, met 

behulp van een topografische kaart (1:10.000) en meetlinten. De hoogte van de 

boringen is afgeleid van het AHN 2. De boringen zijn uitgevoerd met een Edelmanboor 

met een diameter van 7 cm tot ruim in de C-horizont (of maximaal 1,25 m). Boring 

5 is met een guts van 3 cm dieper doorgezet tot 5 m -Mv om een beeld te krijgen 

van de lithogenetische opbouw van de diepere ondergrond. De boringen zijn in 

het veld beschreven volgens de Archeologische Standaard Boorbeschrijving (ASB) 

welke voldoet aan de NEN5104 norm. Alle grond is door het snijden en verkruimelen 

van de boorkern met het blote oog onderzocht op archeologische indicatoren. De 

boorprofielen zijn als bijlage 1 opgenomen achter in het rapport.

3.3 Resultaten

3.3.1 Geologische en bodemkundige kenmerken

De bovenste 120 cm van het plangebied kent een sterk heterogene lithologische 

opbouw die wordt gekenmerkt door een afwisseling van meer en minder silthoudende 

uiterst fijne zanden met een lokaal voorkomen van lemige banden. Het lijkt 

voornamelijk te gaan om oude dekzanden met lokaal een dun dek van jonge 

dekzanden met minder silthoudende zanden. Leemrijke afzettingen bevinden zich 

verspreid over het plangebied (zowel hoog als laag) op een wisselende diepte vanaf 

60 cm beneden maaiveld, maar zijn niet overal vastgesteld. Waar deze voorkomt lijkt 

deze de grens te markeren tussen een jonge eolische toplaag en het oude dekzand. Ter 

hoogte van de geologische boring 5 bevindt deze leemlaag zich tussen 100 en 235 cm 

beneden maaiveld (Lz3 / Zs4 met leemlagen) met daaronder een geleidelijke overgang 

naar een dik pakket relatief siltarme homogene fijnen zanden (Zs2). Dit pakket reikt 

tot tenminste 5,0 m beneden maaiveld (de maximale boordiepte). Opvallend is het 

ontbreken van een humeuze en/of venige tussenlaag in dit onderste pakket, die in deze 

regio tijdens diverse archeologische onderzoeken op veel plaatsen rond 4,0 m –Mv is 

aangetroffen.15 De laag representeert een stilstandsfase in de dekzandsedimentatie 

en moet zijn gevormd gedurende een belangrijk interstadiaal in het Vroeg- of begin 

Pleniglaciaal. 

De bodemprofielen worden op de meeste plaatsen gekenmerkt door A-C profielen 

met een in dikte wisselende geroerde bovenlaag. Aan de hoger gelegen oostzijde 

heeft deze een dikte van circa 40 cm en is sprake van een scherpe overgang tussen 

deze ploegvoor en onderliggende lichtgeelbruine C-horizont. Meest zuidelijk echter 

zijn in dit hoog gelegen deel ook restanten van een B-inspoelingshorizont van een 

veldpodzol onder de ploegvoor aangetroffen (boringen 9 en 10). Er zijn op het hoge 

deel nergens aanwijzingen gedaan voor de aanwezigheid van een oude akkerlaag of 

anderszins bewaard gebleven stratigrafie in de zwarte bovengrond. Mede op basis van 

het aangetroffen recente vondstmateriaal in de akkerlaag (o.a. een stuk plastic in de 

basis van het dek, boring 1) lijkt te mogen worden gesteld dat het gehele akkerdek in 

het hogere deel van het plangebied tot in recente tijden is omgezet.

In het lagere westelijke deel van het plangebied neemt de dikte van de geroerde 

bovengrond toe met een sterk wisselde dikte tussen 50 en 90 cm. Ook hier is deze laag 

sterk geroerd en lijkt nog in recente tijden omgezet. Opvallend is dat ook hier onder 

de geroerde bovengrond restanten van een B-inspoelingshorizont zijn aangetroffen 

15  O.a. Van der Leije & Heunks, 2015
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(boring 8, 12 en 13). Daaruit kan worden opgemaakt dat de mate van bodemverstoring 

hier vermoedelijk over het grootste oppervlak beperkt is gebleven. Waarschijnlijk is het 

lage deel langs de Rugdijk in het verleden geleidelijk dan wel systematisch opgehoogd, 

waardoor de natuurlijke ondergrond beter geconserveerd is gebleven. Als gevolg van 

de ophoging van het westelijke lage deel en een mogelijk lichte egalisatie van het 

oostelijke hoge deel geven de huidige hoogteverschillen een geflatteerd beeld van de 

voormalige natuurlijke hoogteverschillen. Die kan tot circa 1,0 meter meer hebben 

bedragen tussen het huidige laagste en het hoogste deel.

3.3.2 Archeologische verwachtingen

Er zijn tijdens het booronderzoek geen directe aanwijzingen aangetroffen voor 

de aanwezigheid van archeologische resten. Wel kan op basis van de vastgestelde 

geologische en bodemkundige kenmerken de aanwezigheid van relevante 

archeologische resten binnen de grenzen van het plangebied niet worden uitgesloten. 

Deze verwachting kan als volgt worden toegespitst.

 

Hoewel de natuurlijke bodemopbouw op de meeste plaatsen verstoord is, 

wijzen de aangetroffen restanten van veldpodzolprofielen tegelijkertijd op een 

beperkte verstoring van zowel het hoge als het lage deel. Omdat sprake is van een 

dekzandplateau met een overgang naar een dekzandlaagte / smeltwaterdal kan voor 

het hoge deel worden uitgegaan van een hoge archeologische verwachting voor de 

aanwezigheid van intacte archeologische resten uit met name de latere prehistorie, 

Romeinse tijd en vroege / volle middeleeuwen. Aangetroffen resten uit deze perioden 

in de nabije omgeving in ene zeer vergelijkbare landschappelijke situatie onderstrepen 

deze verwachting. Ook in het lage deel kunnen resten van prehistorische, Romeinse 

en middeleeuwse bewoning niet worden uitgesloten samenhangend met bewoning 

op het aangrenzende hogere deel. Te denken valt aan perifere verschijnselen als 

waterputten, spiekers en infrastructuur.

Specifiek voor het lage westelijke deel dient met rekening te worden gehouden met 

de mogelijke aanwezigheid van restanten van huislocaties die zich hier in de Nieuwe 

tijd langs de Rugdijk bevonden. Twee van deze huisplaatsen zijn bekend van de 

kadasterkaart (ca. 1830, zie Figuur 2.4), maar vroegere bebouwing op deze of andere 

locaties langs de Rugdijk zijn niet uit te sluiten. Overigens zijn hier ook nog resten te 

verwachten van bebouwing uit recentere perioden (tweede helft 20e eeuw gesloopt, 

mededeling grondgebruiker). 
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4 Conclusie

4.1 Conclusie

Het plangebied ligt op de overgang van een relatief hoog gelegen dekzandplateau 

aan de oostzijde naar een relatief laag gelegen smeltwaterdal ter hoogte van de 

Rugdijk aan de westzijde. Als gevolg van de ophoging van het westelijke lage deel 

met zwarte grond en een mogelijk lichte egalisatie van het oostelijke hoge deel geven 

de huidige hoogteverschillen een geflatteerd beeld van de voormalige natuurlijke 

hoogteverschillen. Zowel in het hoge als het lage deel wijst de aanwezigheid van deels 

intacte natuurlijke podzolprofielen op een vermoedelijke beperkte verstoring van de 

ondergrond. 

Omdat sprake is van een dekzandplateau met een overgang naar een dekzandlaagte / 

smeltwaterdal kan voor het hoge deel worden uitgegaan van een hoge archeologische 

verwachting voor de aanwezigheid van intacte archeologische resten uit met name de 

latere prehistorie, Romeinse tijd en vroege / volle middeleeuwen. Aangetroffen resten 

uit deze perioden in de nabije omgeving in ene zeer vergelijkbare landschappelijke 

situatie onderstrepen deze verwachting. Ook in het lage deel kunnen resten van 

prehistorische, Romeinse en middeleeuwse bewoning niet worden uitgesloten 

samenhangend met bewoning op het aangrenzende hogere deel. Te denken valt aan 

perifere verschijnselen als waterputten, spiekers en infrastructuur.

Specifiek voor het lage westelijke deel dient met rekening te worden gehouden met 

de mogelijke aanwezigheid van restanten van huislocaties die zich hier in de nieuwe 

tijd langs de Rugdijk bevonden. Twee van deze huisplaatsen zijn bekend van de 

kadasterkaart (ca. 1830, zie Figuur 2.4), maar vroegere bebouwing op deze of andere 

locaties langs de Rugdijk zijn niet uit te sluiten.

4.2 Advies

Bij bodemingrepen dieper dan 40 cm -Mv worden eventueel aanwezige archeologische 

waarden beschadigd. Indien de toekomstige bodemingrepen dieper reiken dan 40 cm - 

Mv wordt geadviseerd eventueel aanwezige archeologische resten in kaart te brengen 

en indien aanwezig te waarderen door middel van een proefsleuvenonderzoek. 

Geadviseerd wordt een belangrijk deel van de proefsleuven noordwest-zuidoost 

georiënteerd aan te leggen, haaks op het reliëf. Daarnaast dient een sleuf parallel 

aan de Rugdijk te worden aangelegd, ter hoogte van de verwachte bebouwing uit de 

middeleeuwen/Nieuwe tijd. 

In Figuur 4.1 is een voorstel opgenomen voor een puttenplan. Hierin zijn 5 putten 

opgenomen van 4 meter breed en een lengte van 75, 50 of 25 meter. Het gezamenlijk 

oppervlak bedraagt 900 m2, waarmee een dekkingsgraad van 7,5% wordt bereikt. 

In het plan is rekening gehouden met het reliëf en de aanwezigheid van kabels en 

leidingen (blauwe lijnen).

Bij de uitvoering moet rekening worden gehouden met de aanwezigheid van 

hoogspanningsleidingen boven het plangebied, waardoor beperkingen gelden t.a.v. 

het werken met (graaf)machines.
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Figuur 4.1 
Voorstel puttenplan proefsleuvenonderzoek 
(geel: proefsleuven; rood: plangebied; blauw: 
leidingen).
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Tabel 1.1 Administratieve gegevens.

Tabel 2.1 Gespecificeerde archeologische verwachting.
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boring: TRD86-1
beschrijver: EH/PG, datum: 23-1-2017, X: 134.900, Y: 400.192, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,54, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Tilburg, plaatsnaam: Tilburg, opdrachtgever: Gemeente Tilburg, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 12,54 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: menglaag
Opmerking: plastic op -50cm

55 cm -Mv / 11,99 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijsbruin, zeer fijn
Bodemkundig: C-horizont

75 cm -Mv / 11,79 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijsbruin, zeer fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv / 11,64 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtoranjebruin, zeer fijn
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 11,34 m +NAP

boring: TRD86-2
beschrijver: EH/PG, datum: 23-1-2017, X: 134.882, Y: 400.210, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,34, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Tilburg, plaatsnaam: Tilburg, opdrachtgever: Gemeente Tilburg, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 12,34 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 11,94 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 11,54 m +NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtoranjebruin, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv / 11,44 m +NAP
Lithologie: leem, sterk zandig, lichtgrijsoranje
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 110 cm -Mv / 11,24 m +NAP

boring: TRD86-3
beschrijver: EH/PG, datum: 23-1-2017, X: 134.865, Y: 400.228, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,23, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Tilburg, plaatsnaam: Tilburg, opdrachtgever: Gemeente Tilburg, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 12,23 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

70 cm -Mv / 11,53 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele leemlagen, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 11,43 m +NAP
Lithologie: leem, sterk zandig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 11,23 m +NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtoranjegrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 11,03 m +NAP



boring: TRD86-4
beschrijver: EH/PG, datum: 23-1-2017, X: 134.851, Y: 400.242, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,04, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Tilburg, plaatsnaam: Tilburg, opdrachtgever: Gemeente Tilburg, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 12,04 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

45 cm -Mv / 11,59 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: menglaag

90 cm -Mv / 11,14 m +NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele leemlagen, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

105 cm -Mv / 10,99 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtoranjegrijs, enkele leemlagen, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 10,84 m +NAP

boring: TRD86-5
beschrijver: EH/PG, datum: 23-1-2017, X: 134.885, Y: 400.136, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,74, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Tilburg, plaatsnaam: Tilburg, opdrachtgever: Gemeente Tilburg, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 12,74 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

35 cm -Mv / 12,39 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgeelbruin, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

50 cm -Mv / 12,24 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtoranjegrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

100 cm -Mv / 11,74 m +NAP
Lithologie: leem, sterk zandig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

110 cm -Mv / 11,64 m +NAP
Lithologie: leem, sterk zandig, lichtgrijs
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

210 cm -Mv / 10,64 m +NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen, zeer fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

235 cm -Mv / 10,39 m +NAP
Lithologie: leem, sterk zandig, lichtgrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

255 cm -Mv / 10,19 m +NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele leemlagen, zeer fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

310 cm -Mv / 9,64 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, enkele leemlagen, zeer fijn
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

 Einde boring op 500 cm -Mv / 7,74 m +NAP



boring: TRD86-6
beschrijver: EH/PG, datum: 23-1-2017, X: 134.866, Y: 400.152, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,48, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Tilburg, plaatsnaam: Tilburg, opdrachtgever: Gemeente Tilburg, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 12,48 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 12,08 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken

50 cm -Mv / 11,98 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruingrijs, enkele leemlagen, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken

65 cm -Mv / 11,83 m +NAP
Lithologie: leem, sterk zandig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

90 cm -Mv / 11,58 m +NAP
Lithologie: leem, sterk zandig, lichtgrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 11,28 m +NAP

boring: TRD86-7
beschrijver: EH/PG, datum: 23-1-2017, X: 134.847, Y: 400.168, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,31, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Tilburg, plaatsnaam: Tilburg, opdrachtgever: Gemeente Tilburg, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 12,31 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

65 cm -Mv / 11,66 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: verploegd tot in C-horizont, interpretatie: menglaag

90 cm -Mv / 11,41 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, lichtgrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

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

boring: TRD86-8
beschrijver: EH/PG, datum: 23-1-2017, X: 134.828, Y: 400.185, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,20, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Tilburg, plaatsnaam: Tilburg, opdrachtgever: Gemeente Tilburg, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 12,20 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

65 cm -Mv / 11,55 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: AE-horizont

70 cm -Mv / 11,50 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont

90 cm -Mv / 11,30 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont

100 cm -Mv / 11,20 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

110 cm -Mv / 11,10 m +NAP
Lithologie: leem, sterk zandig, lichtgrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

 Einde boring op 120 cm -Mv / 11,00 m +NAP



boring: TRD86-9
beschrijver: EH/PG, datum: 23-1-2017, X: 134.867, Y: 400.096, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,67, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Tilburg, plaatsnaam: Tilburg, opdrachtgever: Gemeente Tilburg, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 12,67 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 12,32 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: verploegd tot in C-horizont
Opmerking: met C-brokken

60 cm -Mv / 12,07 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruin, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont

70 cm -Mv / 11,97 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

115 cm -Mv / 11,52 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 11,47 m +NAP

boring: TRD86-10
beschrijver: EH/PG, datum: 23-1-2017, X: 134.850, Y: 400.114, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,45, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Tilburg, plaatsnaam: Tilburg, opdrachtgever: Gemeente Tilburg, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 12,45 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 12,05 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont

55 cm -Mv / 11,90 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

80 cm -Mv / 11,65 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtoranjegrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

95 cm -Mv / 11,50 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, enkele leemlagen, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

110 cm -Mv / 11,35 m +NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele leemlagen, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

 Einde boring op 120 cm -Mv / 11,25 m +NAP

boring: TRD86-11
beschrijver: EH/PG, datum: 23-1-2017, X: 134.833, Y: 400.133, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,48, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Tilburg, plaatsnaam: Tilburg, opdrachtgever: Gemeente Tilburg, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 12,48 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

45 cm -Mv / 12,03 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: verploegd tot in C-horizont, interpretatie: menglaag
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

55 cm -Mv / 11,93 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruingrijs, enkele leemlagen, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 11,68 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtoranjegrijs, enkele leemlagen, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

95 cm -Mv / 11,53 m +NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele leemlagen, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 11,28 m +NAP



boring: TRD86-12
beschrijver: EH/PG, datum: 23-1-2017, X: 134.816, Y: 400.151, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,42, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Tilburg, plaatsnaam: Tilburg, opdrachtgever: Gemeente Tilburg, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 12,42 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

95 cm -Mv / 11,47 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont

110 cm -Mv / 11,32 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, oranjebruin, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont, veel Fe-vlekken

135 cm -Mv / 11,07 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

145 cm -Mv / 10,97 m +NAP
Lithologie: leem, sterk zandig, lichtgrijs
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

 Einde boring op 155 cm -Mv / 10,87 m +NAP

boring: TRD86-13
beschrijver: EH/PG, datum: 23-1-2017, X: 134.811, Y: 400.174, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,19, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Tilburg, plaatsnaam: Tilburg, opdrachtgever: Gemeente Tilburg, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 12,19 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

50 cm -Mv / 11,69 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont

70 cm -Mv / 11,49 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont

80 cm -Mv / 11,39 m +NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele leemlagen, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken

90 cm -Mv / 11,29 m +NAP
Lithologie: leem, sterk zandig, lichtgrijs, enkele leemlagen
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

 Einde boring op 110 cm -Mv / 11,09 m +NAP

boring: TRD86-14
beschrijver: EH/PG, datum: 23-1-2017, X: 134.816, Y: 400.102, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,39, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Tilburg, plaatsnaam: Tilburg, opdrachtgever: Gemeente Tilburg, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 12,39 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: bouwvoor

60 cm -Mv / 11,79 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: bouwvoor

85 cm -Mv / 11,54 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: verploegd tot in B-horizont, interpretatie: menglaag

95 cm -Mv / 11,44 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont

105 cm -Mv / 11,34 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruin, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont

 Einde boring op 125 cm -Mv / 11,14 m +NAP



boring: TRD86-15
beschrijver: EH/PG, datum: 23-1-2017, X: 134.883, Y: 400.172, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,49, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Tilburg, plaatsnaam: Tilburg, opdrachtgever: Gemeente Tilburg, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 12,49 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

35 cm -Mv / 12,14 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, zeer fijn
Bodemkundig: C-horizont

60 cm -Mv / 11,89 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, zeer fijn
Bodemkundig: C-horizont, Fe- en Mn-concreties

70 cm -Mv / 11,79 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, enkele leemlagen, zeer fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 11,49 m +NAP

boring: TRD86-16
beschrijver: EH/PG, datum: 23-1-2017, X: 134.864, Y: 400.188, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,38, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Tilburg, plaatsnaam: Tilburg, opdrachtgever: Gemeente Tilburg, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 12,38 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 11,98 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: verploegd tot in C-horizont, interpretatie: menglaag

45 cm -Mv / 11,93 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

70 cm -Mv / 11,68 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 11,58 m +NAP
Lithologie: leem, sterk zandig, lichtoranjegrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 11,38 m +NAP
Lithologie: leem, sterk zandig, lichtgrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 11,18 m +NAP




