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Samenvatting

In juli 2017 heeft Archol een proefsleuven onderzoek conform protocol proefsleuven 

uitgevoerd in het plangebied Burgerijpad te Tilburg. Het onderzoek heeft geen 

archeologische vindplaatsen opgeleverd. In alle proefsleuven zijn bodemverbeterings-

kuilen aangetroffen behalve in het centrale deel, dit was tot op een dermate grote 

diepte verstoord dat deze kuilen niet meer zichtbaar waren. Deze kuilen dateren uit de 

Nieuwe Tijd, materiaal wat hieruit is verzameld varieert van prehistorisch aardewerk 

tot badkamertegels uit de Nieuwe tijd.  Het ontbreken van archeologische vindplaatsen 

kan worden verklaard door bodemverbetering die over het gehele terrein heeft 

plaatsgevonden in combinatie met een diepere verstoring in het centrale deel van het 

terrein. Op basis hiervan kan de archeologische verwachting voor het plangebied naar 

beneden worden bijgesteld. Verder archeologisch onderzoek word voor dit perceel niet 

nodig geacht. 
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Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

Gemeente Tilburg is voornemens om woningen te ontwikkelen op de locatie waar 

voorheen basisschool de Vuurvogel zich bevond. Bij een verstoringsonderzoek 

in begin 2016 is gebleken dat delen van het terrein, ondanks de bebouwing niet 

verstoord waren.1 Gezien de diepte van de verstoring bij de te realiseren woningen is 

archeologisch onderzoek noodzakelijk geacht. Onderhavig onderzoek heeft bestaan 

uit een proefsleuvenonderzoek, met als doel het controleren van de bevindingen 

uit het verstoringsonderzoek en het documenteren en waarderen van de eventuele 

aangetroffen resten. Het project is uitgevoerd in juli 2017.

1.2 Onderzoeksgebied

Het plangebied Tilburg-Burgerijpad bevindt zich in het westelijk deel van het 

stadscentrum van Tilburg (fig. 1.1). In het zuiden wordt het terrein begrensd door 

de Korte Schrijfstraat, in het oosten door het Burgerijpad en in het westen door de 

Noordhoekring. Het terrein heeft een oppervlakte van ca. 4000 m2. Het plangebied 

is kort voor 1900 voor het eerst bebouwd geweest met een fabriek en bijbehorende 

loodsen en bijgebouwen waarbij de verstoring niet dieper dan ca. 70cm is geweest. Na 

de sloop van de fabriek in 1972 is de basisschool de Vuurvogel gebouwd bestaande uit 

een schoolgebouw, enkele barakken en een fietsenstalling. Onder de school is tot een 

diepte van ca. 1,56 meter uitgegraven. In 1983 zijn de barakken gesloopt en is er een 

uitbouw gerealiseerd aan de noordzijde waarbij er grondverbetering werd geadviseerd 

tot ca. 2,24 meter onder maaiveld. Ten tijde van het onderzoek was de basisschool 

1  Toorians 2016.
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Figuur 1.1 
Ligging onderzoeksgebied.
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al gesloopt en lag het terrein braak. Er moet ook rekening worden gehouden met de 

aansluiting van het schoolgebouw op het elektriciteitsnet/waterleiding/riolering en 

gas. Deze aansluitingen zijn, gezien de klic, aan de zuidzijde van het gebouw te vinden. 

Aan de west en noordzijde van het voormalige schoolgebouw zijn ook een 20 tal grote 

bomen aanwezig. 

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 stan-

daardrapportages. Het doel van een bureauonderzoek is het vaststellen of, en zo ja, 

welke typen archeologische vindplaatsen precies in het plangebied worden verwacht 

(“gespecificeerde archeologische verwachting”). Het IVO dient ertoe deze vindplaatsen 

daadwerkelijk op te sporen (karterende fase) en de omvang en waarde in kaart te 

brengen (waarderende fase). Proefsleuvenonderzoek is één van de methodes die kan 

worden toegepast bij een IVO.

Het hier gepresenteerde onderzoek betreft een IVO, karterende en waarderende 

fase. Na afronding van dit onderzoek dient de overheid, op basis van de resultaten 

van het proefsleuvenonderzoek uitgevoerd door Archol bv, een besluit te nemen over 

het vervolgtraject. Als geen archeologische waarden zijn aangetroffen kan het besluit 

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

plangebied behoudenswaardige archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, dan kan de 

initiatiefnemer verplicht worden tot een aanpassing van de plannen (de vindplaats blijft 

in de grond behouden), of tot een archeologische opgraving.

Voor onderhavig plangebied is door van Dijk in 2008 een archeologisch en cultuur-

historisch bureauonderzoek uitgevoerd. Hierbij word brons- en ijzertijd, vroege 

middeleeuwen en Nieuwe tijd verwacht gebaseerd op historische bronnen en 

vondstmeldingen uit Archis. In 2016 heeft er een verstoringsonderzoek plaatsgevonden 

door L. Toorians waarbij onderzocht is in welke mate het gebied verstoord is door 

eerdere bebouwing.2 Het uitgevoerde onderzoek betreft een proefsleuvenonderzoek 

conform protocol proefsleuven. Voorafgaand aan het onderzoek is een Programma van 

Eisen (PvE) opgesteld, met daarin de eisen waaraan het onderzoek dient te voldoen. 
3 Het proefsleuvenonderzoek is uitgevoerd conform de eisen in dit PvE. Het veldwerk 

is uitgevoerd door een senior-KNA-archeoloog en een KNA-archeoloog van Archol en 

een graafmachinist van de firma Luijten.

2  Toorians 2016.
3  Van der Leijen 2017.
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Methodiek veldwerk

2.1 Doelstelling

Het doel van het proefsleuvenonderzoek is in eerste instantie het of er binnen het 

plangebied een behoudenswaardige vindplaats aanwezig is, en zo ja , wat de aard, 

omvang, kwaliteit en datering van deze resten zijn.  Tevens is het doel vast te stellen 

of zich in het gebied verstoringen bevinden en hoe groot de omvang daarvan is. 

Met het proefsleuvenonderzoek dient informatie te worden verzameld om tot een 

waardestelling van het terrein te komen, met bijbehorend selectieadvies.

2.2 Vraagstellingen

Voorafgaand aan het onderzoek was het niet bekend of er vindplaatsen in het 

plangebied aanwezig waren, daarom zijn er in het PvE slechts een aantal primaire 

onderzoeksvragen opgesteld. Bij het ontdekken van één of meerdere vindplaatsen 

zouden aanvullende vragen worden opgesteld tijdens de evaluatiefase na het 

veldwerk. Het onderzoek heeft echter geen enkele vindplaats opgeleverd, er is dus 

besloten om af te zien van het opstellen van een evaluatierapport en aanvullende 

onderzoeksvragen. In het PvE staan onderstaande onderzoeksvragen genoemd, 

voornamelijk gericht op het vaststellen van eventuele archeologische waarden en het 

karakter en behoudenswaardigheid daarvan:

1. In welke mate is het terrein verstoord en tot hoe diep reiken de verstoringen?

2. Hoe ziet de geologische/ bodemkundige opbouw van het gebied eruit? Is er een 

plaggendek en/of fossiele akkerlaag aangetroffen?

3. Wat is het paleo-ecologische potentieel van het onderzoeksgebied? Zijn 

monsterlocaties aanwezig die geschikt zijn voor pollenanalyse in het kader van een 

vegetatiereconstructie (bv. met veen opgevulde depressies, waterputten)? 

4. Zijn er archeologische resten (vondsten, sporen, structuren) in de bodem aanwezig?

Indien er geen archeologische resten worden aangetroffen:

5. Wat is de reden voor het ontbreken van archeologische resten?

Indien er wel archeologische resten worden aangetroffen: 

6. Wat is de aard, datering en omvang van deze resten? 

7. Wat is de conservering en gaafheid van de vindplaats(en)?

8. Is/ zijn de vindplaats(en) behoudenswaardig?

Indien een fossiele akkerlaag en plaggendek worden aangetroffen:

9. Wanneer is de fossiele akkerlaag gevormd (begin- en einddatering op basis van 

aardewerk, OSL- en 14C-datering).

10. Wat zijn de (micromorfologische) kenmerken van de fossiele akkerlaag (aanwezigheid 

akkerkruiden, gewassen en organische bemesting), welk aardewerk is in de laag 

aangetroffen en wat is de stratigrafische, ruimtelijke en chronologische relatie met 

eventuele middeleeuwse bewoningssporen, verkaveling en infrastructuur op het 

terrein en in de nabije omgeving?

11. Wat is de stratigrafische relatie van de fossiele akkerlaag met een eventueel 

plaggendek? Hoe kenmerken zich de laaggrenzen van de fossiele akker met het 

onderliggende dekzand en het bovenliggende plaggendek en wat valt daaruit af te 

2
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leiden over de landbewerkingstechnieken ten tijde van de vorming van de fossiele 

akkerlaag en de afdekkende plaggendek?

2.3 Strategie en methodiek

In overleg met de opdrachtgever en het bevoegd gezag heeft het proefsleuven-

onderzoek plaats gevonden na de sloop van de bebouwing. Archol heeft met een 

graafmachine en –machinist de te onderzoeken proefsleuven uitgegraven en 

onderzocht. Vanwege de ligging van kabels, leidingen en bomen is de ligging van 

vrijwel alle putten verplaatst of aangepast na overleg met het bevoegd gezag (fig. 

2.1). In put 3 en 4 zijn kijkgaten gegraven in de verstoring onder het schoolgebouw. 

Bij de aanleg is ophogingszand verwijderd en het vlak direct onder dit zand aangelegd 

in de top van de C-horizont. Bij de overige putten zijn de bouwvoor en onderliggende 

subrecente akkerlagen verwijderd en is het vlak ook aangelegd in de top van de 

C-horizont. 

De sleuven zijn aangelegd door een ervaren kraanmachinist op een banden kraan 

met een gladde bak. De putten zijn aangelegd onder begeleiding van een senior-

KNA-archeoloog. De vlakken zijn visueel gecontroleerd op vondsten en sporen. 

Bij de putten 1 tot en met 4 is de metaaldetector gebruikt tijdens de aanleg van 

de putten. Bij put 5 en 6 was de metaaldetector niet bruikbaar tijdens de aanleg 

gezien de grote hoeveelheid kabels en leidingen in de ondergrond. Het vlak is 

opgeschaafd, gefotografeerd en ingetekend met een GPS. Sporen zijn genummerd 

en gedocumenteerd in een database. Hierbij zijn alleen bodemverbeterings-

Figuur 2.1 
Sleuven- en puttenkaart van oorspron-
kelijke puttenplan in rood en uitein-
delijke putten in grijs met nummers 
en beschreven profielen.
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kuilen aangetroffen, deze zijn niet gecoupeerd maar wel in het profiel van de 

proefsleuven gedocumenteerd. Profielen zijn per put aangelegd, gefotografeerd en 

gedocumenteerd in Deborah.  

In afwijking op het PvE is bij put 1 de sleuf verkort omdat de bomen te dicht op 

elkaar stonden boven de locatie van de sleuf. Daarom is er voor gekozen om put 2 

iets te verlengen. Put 5 is verplaatst richting het oosten, tevens in verband met de 

aanwezigheid van bomen. Ook moest hier rekening worden gehouden met een elektri-

citeitskabel ten noorden van het plangebied. Put 3 en 4 zijn wel op de oorspronkelijke 

locatie aangelegd. Put 6 is verschoven richting het noorden vanwege bomen, hierbij 

zijn in de noordelijke kopse kant veel kabels aangetroffen die in een dammetje zijn 

blijven liggen. 
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Landschappelijk en archeologisch kader

3.1 Landschap

Het onderzoeksgebied bevind zich in het Zuid-Nederlandse zandgebied, waartoe 

grote delen van Noord-Brabant en Limburg behoren. Het gebied ligt in de Centrale 

Slenk, ook wel Roerdalslenk genoemd. Dit is een 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 10.000 jaar geleden) is op grote schaal 

verstuiving van zand opgetreden. Dit (dek)zand werd voor het grootste gedeelte in 

de vorm van dekzandruggen en dekzandwelvingen afgezet. 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 10.000 jaar geleden tot heden) werd het dekzandreliëf door vegetatie 

vastgelegd. Ook steeg gedurende het Holoceen de grondwaterspiegel en nam de 

hoeveelheid neerslag toe. Het oude 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.4

4  Heunks 2012.

Figuur 3.1 
Uitsnede van de paleogeografische kaart van 
de gemeente Tilburg (bron: Heunks 2012). In 
oranje de ruggen/ plateau’s en in lichtgeel 
welvingen/ dalflanken. De bruine diagonale 
strepen geven de enkeerdgronden aan.

3
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Het onderzoeksgebied is gelegen op een uitloper van het hogere deel van een 

dekzandplateau dat aan de zuidzijde werd begrensd door de Korvelse Waterloop. Op 

de geomorfologische kaart is het onderzoeksgebied niet gekarteerd. Extrapolatie van 

de omliggende eenheden geeft echter aan dat de bodem vooral bestaat uit lemig fijn 

zand (eenheid zEZ23). Volgens de paleografische kaart van de gemeente kan de bodem 

worden beschreven als enkeerdgrond (fig.3.1). Dit zijn dikke akkerlagen(>50cm) die 

kunnen 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/ophoging in de lager gelegen delen en/of 

de bewerkbaarheid van de grond, dan om de vruchtbaarheid te verbeteren. Verwacht 

word dat in het centrale deel van het onderzoeksgebied een verstoring aanwezig is 

tot op minimaal 1,56m, hier heeft de fundering gelegen van het oude schoolgebouw. 

Onder deze verstoringen is ook het dekzandpakket te verwachten zoals hierboven 

beschreven.

3.2 Archeologie

Tot op heden zijn er geen archeologische waarnemingen bekend uit het onderzoeksge-

bied. Uit de directe omgeving van het terrein zijn in Archis wel enkele waarnemingen 
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bekend (Figuur 3.2). Binnen een straal van een kilometer rond het onderzoeksgebied 

bevinden zich de volgende waarnemingen:

- Archis waarneming 22.167: Circa 700 m ten zuiden van het terrein is in 1993 een 

mesolithisch jachtkamp aangetroffen.5

- Archis-waarneming 21.623: Op dezelfde locatie als het mesolithische jachtkamp 

zijn bakstenen en aardewerkfragmenten uit de Nieuwe tijd aangetroffen.

- Archis-waarneming 36.506: Een kilometer oostelijk van het plangebied zijn urnen 

uit de midden-bronstijd gevonden, vermoedelijk heeft hier een grafveld gelegen.

- Archis-waarneming 414.765: Op dezelfde locatie zijn tevens sporen aangetroffen 

van verschillende ophogingslagen, een waterput en karrensporen die in de late 

middeleeuwen worden gedateerd.

- Archis-waarneming 423.953 en 39.746: Zo’n 700 m ten zuidwesten van het onder-

zoeksgebied zijn twee waarnemingen gedaan met resten uit de Romeinse tijd.

- Archis-waarneming 35.406: vuurstenen bijl uit het laat neolithicum.

Uit het eerder uitgevoerde verstoringsonderzoek is gebleken dat het gebied pas vlak 

voor 1900 voor het eerst werd bebouwd. Hierbij werd een fabriek met bijbehorende 

loodsen en bijgebouwen geplaatst welke allen niet dieper dan 70 cm gefundeerd 

zijn geweest. Deze gebouwen zijn in 1972 gesloopt om plaats te maken voor een 

schoolgebouw, enkele barakken en een fietsenstalling. Onder de school zou het terrein 

tot ca. 1,56m zijn afgegraven. In 1983 zijn de barakken gesloopt en is aan de noordzijde 

een uitbouw gerealiseerd waarbij het bestek adviseerde tot grondverbetering met een 

maximale diepte van 2,24m onder maaiveld (fig. 3.3). Het terrein rondom de school 

is, afgezien van de op poeren gefundeerde loodsen, onbebouwd gebleven en hier kan 

daarom een ongeschonden akkerpakket met daaronder een oorspronkelijke bodem 

bewaard gebleven zijn. Het is hierbij niet duidelijk tot in hoeverre deze adviezen ten 

opzichte van grondverbetering ook echt zijn gevolgd. De in de putten aangetroffen 

grondverbeteringen zijn niet dieper aangetroffen dan 130m onder maaiveld. 6

 

5  Kleij 1993.
6  Toorians 2016.
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Figuur 3.3 
Situatieschets van december 1982 met daarop het schoolgebouw uit 1975/1976 in het zuiden 
van het onderzoeksgebied en de uitbouw uit 1983 ten noorden ervan (bron: Toorians 2016).
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Resultaten 

4.1 Fysisch-geografische opbouw onderzoeksgebied 

De landschappelijke situatie in het onderzoeksgebied komt niet overeen met de 

verwachting die op basis van het vooronderzoek is vastgesteld. De C-Horizont bestaat 

uit een licht bruin gele ondergrond van matig tot sterk zandig leem met roestvlekken 

die als fluvioperiglaciale afzettingen zijn te interpreteren (fig.4.1, 4.2). Uit het 

vooronderzoek werd hier een dekzandpakket verwacht, dit pakket is echter nergens 

aangetroffen binnen het plangebied en is waarschijnlijk opgenomen in de bouwvoor. 

Binnen het gehele onderzoeksgebied, met uitzondering van de kijkgaten in put 3 en 4 

is een A/C profiel aangetroffen. In put 1, 2, 5 en 6 is de bovenste 50cm van de bodem 

verstoord, hierin zijn fragmenten bouwpuin aangetroffen. Deze laag is verstoord 

tijdens de sloop van het gebouw en het verwijderen van de kabels en leidingen. 

Bij de putten 1, 5 en het  zuidelijke deel van put 2 is er een matig siltige bouwvoor 

aangetroffen met daarin veel en grote stukken bouwpuin. In het hele gebied, met 

uitzondering van put 3 en 4 is daaronder op een gemiddelde diepte van 80 cm -Mv 

een matig siltige, donkergrijze recente ophogingslaag aangetroffen. Deze recente 

ophogingslaag hangt samen met de bodemverbeteringskuilen en zijn gezien het 

aangetroffen materiaal (bijlage 2) te dateren in de 2e helft van de 20e eeuw. Het 

aardewerk uit deze kuilen dateert uit de prehistorie en Nieuwe tijd. Deze recente 

ophogingslaag of de bodemverbeteringskuilen liggen direct op de C-horizont waarbij 

het niet duidelijk is hoeveel er al is afgegraven van de C-Horizont. Qua lithologie is de 

C-horizont in het gehele onderzoeksgebied matig tot sterk zandig met leembrokken, 

waarbij er veel ijzervlekken voorkomen. De kleur van dit sediment is licht bruin 

geel, afhankelijk van de hoeveelheid ijzer en leem in de bodem. Het sediment is 

geïnterpreteerd als fluvioperiglaciale afzettingen (zie bijlage 3). Op basis van de 

profielen blijkt dat in het gehele onderzoeksgebied de onderzijde van de recente 

Figuur 4.1 
Fluvioperiglaciale afzettingen en verstoring 
schoolgebouw in put 1.
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ophogingslaag op 13,5m +NAP is gelegen. Het hele gebied is dus ten behoeve van de 

grondverbetering tot op die diepte omgezet. Put 4 was tot op exact dezelfde diepte 

verstoord waarbij er nog kleine restanten recente ophogingslaag zijn aangetroffen, 

put 3 echter tot op 12,9m +NAP waardoor er geen recente ophoging/grondverbetering 

meer is aangetroffen tussen de verstoring en de C-Horizont . 

4.2 Grondsporen

Het onderzoek heeft geen archeologische vindplaatsen opgeleverd. De enige 

aangetroffen antropogene sporen zijn bodemverbeteringskuilen die samenhangen met 

de recente ophogingslaag die in de 2e helft 20e eeuw te dateren zijn. Deze kuilen zijn 

in put 1, 4,5 en 6 aangetroffen. In put 4 echter als kleine restanten, de rest is verstoord 

bij het bouwen van de school. Verder is in put 2 nog een natuurlijke verstoring 

aangetroffen (spoor 2), deze hangt samen met een nog bestaande boom aan de 

noordelijke kopse kant van de put. En het restant van een afvalkuil komend vanuit 

de bouwvoor (spoor 3), met restanten afval uit de 2e helft 20e eeuw (onder andere 

restanten van metalen kannen met email, niet meegenomen waren erg vervuild). Dit 

spoor behoefte geen verder onderzoek. Tevens zijn er nog enkele recente verstoringen 

aangetroffen, dit zijn restanten van de fundering van de school en kabelsleuven.  

4.3 Vondsten

Er zijn 3 vondsten verzameld, behorend bij 1 vondstnummer. Deze vondsten zijn 

afkomstig uit de bodemverbeteringskuilen. Het gaat om een wandscherf prehistorisch 

handgevormd aardwerk. De scherf is gemagerd met potgruis en  niet nader te dateren 

Figuur 4.2 
Bodemopbouw in put 2, profiel 3.
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dan afkomstig uit de late bronstijd tot ijzertijd. Verder was een scherf van een recente 

keuken of badkamer tegel met wit glazuur aanwezig daterend in de 2e helft 20e eeuw 

en een grijs stuk buis, mogelijk van een rioolbuis of waterleiding ook daterend uit de 2e 

helft 20e eeuw. 
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Allesporenkaart.
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Synthese

5.1 Conclusie

Het proefsleuvenonderzoek in het plangebied Tilburg-Burgerijpad te Tilburg heeft 

geen behoudenswaardige archeologische resten opgeleverd. De aangetroffen 

sporen bestaan uit bodemverbeteringskuilen, een afvalkuil uit de Nieuwe tijd en een 

boomval. Vondsten bestaan uit een wandscherf prehistorisch handgevormd aardewerk 

en twee stuks keramiek uit de 2e helft van de 20e eeuw (bijlage 2). Het ontbreken 

van archeologische sporen kan worden verklaard door de verstoringsgraad van het 

landschap, op het gehele terrein heeft bodemverbetering plaatsgevonden waarbij tot 

in de C-Horizont de bodem is omgezet en mogelijk eventuele sporen zijn verploegt. 

Op basis van het ontbreken van de archeologische resten en de verstoringsgraad van 

het terrein kan de archeologische verwachting voor het gebied naar beneden worden 

bijgesteld. Verder archeologisch onderzoek wordt voor het onderzoeksgebied niet 

zinvol geacht. 

5.2 Advies

Gezien het ontbreken van behoudenswaardige archeologische sporen en de hoge 

verstoringsgraad van het plangebied word verder archeologisch onderzoek niet zinvol 

geacht. 

5.3 Beantwoording onderzoeksvragen

1.  In welke mate is het terrein verstoord en tot hoe diep reiken de verstoringen?

Binnen het gehele onderzoeksgebied is de bodem omgezet voor bodemverbetering 

tot op een diepte van ca. 1,30m ten opzichte van het maaiveld (maaiveld is in dit geval 

het niet vergraven gedeelte om de school heen. In het centrale deel van het gebied 

is de fundering van het schoolgebouw ontgraven, aan de zuidzijde tot op een diepte 

van 2,06m onder maaiveld en aan de noordzijde tot op een diepte van 1,30m onder 

maaiveld. Dit is al tot ver in de C-Horizont waarbij geen dekzand meer is aangetroffen. 

2.  Hoe ziet de geologische/ bodemkundige opbouw van het gebied eruit? Is er een 

plaggendek en/of fossiele akkerlaag aangetroffen?

Binnen het gehele onderzoeksgebied is een A/C profiel aangetroffen. De aangetroffen 

recente ophoging hangt samen met de bodemverbeteringen in de jaren 70 van de 

vorige eeuw. Deze is door de C-Horizont geploegt die bestaat uit fluvioperiglaciale 

afzettingen. 

3.  Wat is het paleo-ecologische potentieel van het onderzoeksgebied? Zijn 

monsterlocaties aanwezig die geschikt zijn voor pollenanalyse in het kader van een 

vegetatiereconstructie (bv. met veen opgevulde depressies, waterputten)?

Het onderzoeksgebied heeft geen paleo-ecologisch potentieel. 

4. Zijn er archeologische resten (vondsten, sporen, structuren) in de bodem aanwezig?

Er zijn geen behoudenswaardige archeologische resten aangetroffen.

5
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Indien er geen archeologische resten worden aangetroffen:

5. Wat is de reden voor het ontbreken van archeologische resten?

De hoge graad van verstoring door het voormalige schoolgebouw, bodemverbetering/

ophoging en de aanwezige bomen veroorzaken het ontbreken van archeologische 

resten. 
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Bijlage I Sporenlijst

spoor omschrijving velddatering diepte nap (m+) opmerking

1 bodemverbeteringskuil nieuwe tijd c (tot heden) - 13.43 gelijk aan laag boven C-horizont in profiel 1

2 natuurlijke verstoring - 13.57 van boom ernaast

3 kuil recent - 13.62 vanuit bouwvoor; met bouwpuin

5040 Moedermateriaal - -

Bijlage II Vondstenlijst

vnr categorie aantal gewicht spoor put Determinatie

1.1 Bouwmateriaal keramisch 1 21 1 1 Fragment badkamertegel, 2e helft 20e eeuw

1.2 Aardewerk Nieuwe Tijd 1 57.2 1 1 Rioolbuis grijs, 2e helft 20e eeuw

1.3 Aardewerk prehistorisch 1 3.3 1 1 Wandscherf, late brons-ijzertijd
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Bijlage III Profielen

Profielopnames

profielkolom: TBU16-1
beschrijver: PVDG, datum: 20-7-2017, X: 133.631,55, Y: 396.562,33, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 14,98, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Tilburg, opdrachtgever: Gemeente Tilburg, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 14,98 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

45 cm -Mv / 14,53 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

90 cm -Mv / 14,08 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: spikkels houtskool, fragmenten bouwpuin (onbepaald)

115 cm -Mv / 13,83 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergrijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, interpretatie: oude akkerlaag
Archeologie: spikkels houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: met enkele brokjes dekzand

145 cm -Mv / 13,53 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, veel dikke leemlagen, zeer fijn, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, 
veen])
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 170 cm -Mv / 13,28 m +NAP

profielkolom: TBU16-2
beschrijver: PVDG, datum: 20-7-2017, X: 133.657,38, Y: 396.594,61, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 14,75, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Tilburg, opdrachtgever: Gemeente Tilburg, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 14,75 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

45 cm -Mv / 14,30 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: oude akkerlaag
Archeologie: spikkels houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

110 cm -Mv / 13,65 m +NAP
Lithologie: leem, zwak zandig, lichtgeelgrijs, zandbrokken, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, veen])
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken

 Einde boring op 130 cm -Mv / 13,45 m +NAP

profielkolom: TBU16-3
beschrijver: PVDG, datum: 20-7-2017, X: 133.654,90, Y: 396.573,25, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 14,61, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Tilburg, opdrachtgever: Gemeente Tilburg, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 14,61 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 14,11 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkele spikkel houtskool, fragmenten bouwpuin (onbepaald)

75 cm -Mv / 13,86 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: oude akkerlaag
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

120 cm -Mv / 13,41 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, oranjegrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken

130 cm -Mv / 13,31 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, zwak zandig, lichtgrijs
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 140 cm -Mv / 13,21 m +NAP
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Profielopnames

profielkolom: TBU16-4
beschrijver: PVDG, datum: 20-7-2017, X: 133.653,23, Y: 396.618,72, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 15,21, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Tilburg, opdrachtgever: Gemeente Tilburg, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 15,21 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

55 cm -Mv / 14,66 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, compact (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkele spikkel houtskool, veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

70 cm -Mv / 14,51 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: oude akkerlaag
Archeologie: spikkels houtskool, fragmenten bouwpuin (onbepaald)

105 cm -Mv / 14,16 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: oude akkerlaag
Archeologie: spikkels houtskool, fragmenten bouwpuin (onbepaald)

130 cm -Mv / 13,91 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geel, matig fijn, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, veen])
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken

140 cm -Mv / 13,81 m +NAP
Lithologie: leem, zwak zandig, lichtgrijs, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, veen])
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 150 cm -Mv / 13,71 m +NAP

profielkolom: TBU16-5
beschrijver: PVDG, datum: 20-7-2017, X: 133.616,91, Y: 396.607,71, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 14,76, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Tilburg, opdrachtgever: Gemeente Tilburg, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 14,76 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

20 cm -Mv / 14,56 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkele spikkel houtskool, fragmenten bouwpuin (onbepaald)

80 cm -Mv / 13,96 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: oude akkerlaag
Archeologie: spikkels houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

115 cm -Mv / 13,61 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: oude akkerlaag
Archeologie: spikkels houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald), interpretatie: spoor
Opmerking: S1

135 cm -Mv / 13,41 m +NAP
Lithologie: leem, sterk zandig, lichtbruingeel, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, veen])
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken

 Einde boring op 145 cm -Mv / 13,31 m +NAP
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