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Samenvatting 

In opdracht van Honk heeft ArGeoBoor een archeologisch bureau- en verkennend 

booronderzoek uitgevoerd op de locatie Gilzerbaan te Tilburg (Gemeente Tilburg). De 

aanleiding van het onderzoek vormt het voornemen het gebied te bebouwen met één of 

meerdere woningen (concrete bouwplannen zijn nog niet bekend). In dit kader dient een 

bestemmingsplanwijziging voor het gebied plaats te vinden. Het plangebied heeft een 

oppervlakte van circa 3.350 m2. Bij de toekomstige nieuwbouw zal de bodem geroerd worden 

op plaatsen waar dit nog niet eerder gebeurd is. Eventuele archeologische waarden kunnen 

hierbij verstoord worden. 

Op basis van het bureauonderzoek is de archeologische verwachting laag gesteld voor de 

periode vroege middeleeuwen t/m de nieuwe tijd. De verwachting is middelhoog (in verband 

met mogelijk bodemverstoring) voor de periode Romeinse tijd – laat paleolithicum. 

Uit het verkennend booronderzoek is gebleken dat onder een opgebrachte laag en een oude 

bouwvoor op een diepte tussen 50 en 90 cm –mv een Bh horizont aanwezig is. De 

bodemverstoring in het plangebied is derhalve beperkt gebleven tot het bovenste gedeelte 

van de podzolgrond. Eventuele archeologische sporen worden verwacht direct onder de oude 

bouwvoor in de top van het pleistocene zand. Sporen van bewoning kunnen bestaan uit 

grondsporen (paalkuilen, waterputten, en mobiele waarden zoals bewerkt vuursteen (steentijd 

– ijzertijd), aardewerk (neolithicum – Romeinse tijd). Ook kunnen resten van begravingen 

aanwezig zijn.  

Bij de toekomstige nieuwbouw in het plangebied wordt aangeraden om graafwerkzaamheden 

dieper dan 50 cm-mv zo veel mogelijk te voorkomen. Mochten dit niet mogelijk of ongewenst 

zijn dan wordt aangeraden om voorafgaand aan de bouwwerkzaamheden een karterend 

archeologisch onderzoek uit te voeren door middel van een proefsleuf onderzoek. 

Gravend archeologisch onderzoek dient te worden uitgevoerd op basis van een door het 

bevoegd gezag goedgekeurd Programma van Eisen (PvE). 

Onderhavig advies dient te worden voorgelegd aan de bevoegde overheid in dit geval de 

gemeente Tilburg.  
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1 Inleiding 

1.1 Kader 

In opdracht van Honk heeft ArGeoBoor een archeologisch bureau- en verkennend 

booronderzoek uitgevoerd op de locatie Gilzerbaan te Tilburg (Gemeente Tilburg). De 

aanleiding van het onderzoek vormt het voornemen het gebied te bebouwen met één of 

meerdere woningen (concrete bouwplannen zijn nog niet bekend). In dit kader dient een 

bestemmingsplanwijziging voor het gebied plaats te vinden. Het plangebied heeft een 

oppervlakte van circa 3.350 m2. Bij de toekomstige nieuwbouw zal de bodem geroerd worden 

op plaatsen waar dit nog niet eerder gebeurd is. Eventuele archeologische waarden kunnen 

hierbij verstoord worden. Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd conform de KNA 3.3. 

1.2 Doel en Vraagstelling 

De doelstelling van het bureauonderzoek is het formuleren van een archeologische 

verwachting voor het plangebied op basis van bekende aardkundige-, historische- en 

archeologische gegevens. Het doel van het verkennend booronderzoek is het vaststellen van 

de bodemopbouw en bodemverstoringen om een uitspraak te kunnen doen over de aan-, of 

afwezigheid van een potentieel archeologisch niveau en de diepteligging daarvan. Op basis van 

het verkennend onderzoek worden kansrijke zones geselecteerd voor vervolgonderzoek en 

kansarme zones worden uitgesloten en vrijgegeven voor ontwikkeling. De volgende vragen 

staan bij het onderzoek centraal: 

 Wat zijn de aardkundige kenmerken van het (historische) landschap waarin het 

plangebied ligt? 

 Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied? 

 Zo ja, op welke diepte kunnen deze worden aangetroffen? 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen graafwerkzaamheden? 

 Is een archeologisch vervolgonderzoek nodig en zo ja, welk type onderzoek? 

1.3 Administratieve data 

Adres: Gilzerbaan 
Toponiem: Gilzerbaan 
Kadastrale nrs.  Tilburg sectie AA perceel 196 
Provincie: Noord-Brabant 
Gemeente: Tilburg 
Opdrachtgever: Honk 

Dhr. R. Keijzer 
T 06-21547100 
E r.keijzer@honk.nl 

bevoegd gezag: Gemeente Tilburg 
Coördinaten hoekpunten: 130869/396123; 130908/396124; 130904/396039; 130869/396038 
Oppervlakte: 3.350 m

2
 

Kaartblad: 50F 
Onderzoekmeldingsnummer: 60841 
Onderzoeknr. 49165 
Beheerder en plaats van 
documentatie 

ArGeoBoor, Lippenhuizen. Na deponering, Provinciaal Depot voor 
Bodemvondsten Noord-Brabant 
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2 Gegevens plangebied 

2.1 Beschrijving plangebied 

Het plangebied ligt aan de west rand van Tilburg op de grens van nieuwbouwwijk De Blaak en 

het bosgebied daar ten westen van. (zie afbeelding 1). Het plangebied betreft een open stuk in 

een bosperceel. Ten noorden van het plangebied ligt de Gilzerbaan.  

 

Afbeelding 1. Ligging van het plangebied(paars) op een topografische kaart.1 

Uit gegevens van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) blijkt dat het maaiveld van 

plangebied op een hoogte van circa 13,6 m (noordzijde) en 14,3 m (zuidzijde) + NAP ligt (zie 

afbeelding 2).2  

2.2 Voorziene ontwikkeling 

Er zijn plannen om het gebied bouwrijp te maken voor woningbouw. Concrete plannen zijn nog 

niet bekend evenals de voorziene bodemverstoring.  

                                                           
1
 Kadaster 2012 

2
 Actueel Hoogtebestand Nederland 1997-2003 
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3 Bureauonderzoek 

3.1 Methode 

Bij het bureauonderzoek zijn bekende gegevens bestudeerd om te komen tot een 

archeologische verwachting. De geraadpleegde bronnen zijn opgenomen in de literatuurlijst. 

Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), 

versie 3.3. 

3.2 Aardkundige gegevens 

 

Afbeelding 2. Plangebied op de paleogeografische kaart van Tilburg.3 

Het plangebied maakt op de paleogeografische kaart van Tilburg deel uit van een 

landduincomplex, waarin ruggen en uitblazingslaagten voorkomen (zie afbeelding 2). De 

toelichting op de kaart stelt dat de duinen zijn afgezet in het Laat-Glaciaal (12.500-9700 voor 

Chr.). Het brongebied wordt gezocht in rivierafzettingen van de formatie van Sterksel ten 

westen van het plangebied. Deze zone van duinen is meer gefragmenteerd dan elders rondom 

Tilburg. Hierbij wisselen verstoven gebieden op korte afstand af met niet verstoven 

dekzandgebied. Op de geomorfologische kaart is het plangebied gekarteerd als dekzandrug 

met- of zonder oud landbouwdek (code 3L5, zie afbeelding 7).4 Ten zuiden van dit 

landduincomplex ligt een natuurlijke laaggelegen gebied waarin moerassen voorkwamen. Op 

een beeld van het AHN (=Actueel Hoogtebestand Nederland) is te zien dat binnen het 

landduincomplex, waarin het plangebied ligt, veel kleinschalig reliëf aanwezig is (zie afbeelding 

3). In het noorden van het plangebied ligt een laagte.  

                                                           
3
 Heunks, Ellenkamp en Van der Eynde 2012 

4
 Alterra 2003 
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Op basis van het AHN is het hoogteverschil circa 1 meter. De eolische afzettingen worden 

geologisch gezien gerekend tot het Laagpakket van Wierden (Formatie van Boxtel). 

Het Laagpakket van Wierden is afgezet in de laatste ijstijd (het Weichselien) en ligt op 

fluviatiele afzettingen van de Formatie van Waalre.5. Aan het eind van deze laatste ijstijd wordt 

het warmer, hoewel de koude nog een aantal keren terugkomt, onder andere in het Allerød-

interstadiaal. Vanaf circa 11.500 BP. (Before Present) werd door een warmer en een vochtiger 

klimaat de ondergrond vastgelegd door vegetatie en kwam bodemvorming op gang.  

 
Afbeelding 3. Een afbeelding op basis van het Actueel Hoogtebestand Nederland.6 

Op de bodemkaart is de noordwestzijde van het plangebied gekarteerd als duinvaaggrond en 

het overige deel als veldpodzolgrond. Duinvaaggronden zijn gronden waar geen duidelijke 

bodem is gevormd. 7 Veldpodzolgronden zijn bodems die duiden op een relatief vrij hoge 

grondwaterstand, maar worden over het algemeen wel geschikt geacht voor gebruik. 

Ten oosten van het plangebied komen door de landbouw gevormde gronden voor zoals 

laarpodzolgronden en hoge enkeerdgronden (zie afbeelding 4). Door het opbrengen van 

plaggen is een dun (laarpodzolgronden) of dikker (enkeerdgronden) landbouwdek ontstaan.8  

                                                           
5
 De Mulder 2003 

6
 AHN-1 1997-2003 

7
 Alterra 1965-1995 

8
 Boerma 1992 
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Afbeelding 5. Plangebied (rood) op een bodemkaart.9  

3.3 Historische situatie 

Het plangebied ligt op een behoorlijke afstand van het centrum van Tilburg. Op oude kaarten 

blijkt dat in de laatste decennia de buitenwijken van Tilburg het plangebied steeds dichter 

naderden. De historie van Tilburg zegt dan ook niet veel over de historie van het plangebied. 

We beperken ons derhalve tot de ontwikkeling van het gebied op basis van oude kaarten. Uit 

kaarten uit de 1e helft van de 19e eeuw blijkt dat de grond ter plaatse van het plangebied uit 

heide bestond en het gebied “De Blaaks” werd genoemd. Ten zuiden van het plangebied 

kwamen ook enkele vennen voor (zie afbeelding 6).10. De weg van Gilze naar Tilburg lag op 

deze kaart al ten noorden van het plangebied. Op de veldminuut uit de periode 1850-1864 was 

het plangebied in gebruik als bos, evenals in 1869. In 1900 en 1929 maakte het plangebied 

deel uit van een akker en lag er bos direct ten westen van het plangebied. 

                                                           
9
 Alterra 1965-1995 

10
 Kadaster 1811-1832 en bijbehorende OAT 
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Afbeelding 5. Plangebied op de minuutplan uit de periode 1811-1832, de veldminuut en 
bonnebladen uit 1869 en 1900.11  

Op een kaart uit 1967 lag er een houtwal in het plangebied en in 1980 bevond zich er een stuk 

heide met een bosrand. In 1988 was de situatie zoals deze nog steeds is en is het plangebied 

een soort open plek in een bebost perceel. 

                                                           
11

 Kadaster 1811-1832, Bureau voor Militaire Verkenningen 1850-18664, 1869 en 1900 
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Afbeelding 6. Het plangebied geprojecteerd op diverse oude kaarten.12 

3.4 Bekende archeologische waarden en vondsten 

Archeologische Monumentenkaart (AMK) en waarnemingen (zie afbeelding 7) 

In het Archeologisch Informatie Systeem (ARCHIS) van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) 

zijn binnen een straal van 1000 meter geen archeologische monumenten en of waarnemingen 

bekend. 13  

Op 1800 meter ten zuidwesten van het plangebied is mesolithische vuursteen aangetroffen 

langs het beekdal dat zich hier bevindt (waarneming 411281, valt buiten de kaart op 

afbeelding 7). Op ongeveer 2000 meter ten noordoosten van het plangebied zijn 

waarnemingen 411284 en 411287 gedaan. Dit betreffen aardewerk en bewoningsporen vanaf 

de 17e eeuw respectievelijk een waterput uit deze periode. 

                                                           
12

 Bureau Militaire verkenningen 1929 en Kadaster 1967, 1980 en 1988 
13

 Archis 2012 



ArGeoBoor rapport 1279: Gilzerbaan te Tilburg. 
Opdrachtgever: dhr. R. Keijzer. 

Op ongeveer 1800 meter ten zuidoosten van het plangebied zijn twee waarnemingen gedaan 

(zie afbeelding 7). Waarneming 35408 betreft de vondst van uiteenlopende voorwerpen uit de 

periode laat-neolithicum/bronstijd t/m de vroege middeleeuwen (locatie mogelijk onzeker). 

Waarneming 411275 betreft de vondst aardewerk uit de ijzertijd en late middeleeuwen. 

Afbeelding 7. Informatie uit ARCHIS geprojecteerd op de geomorfologische kaart . 

Onderzoeksmeldingen 

Meldingen 31180 en 20699 betreffen uitgebreide cultuurhistorisch bureauonderzoeken buiten 

het huidige plangebied. Melding 22608 is een uitgebreid bureauonderzoek voor het 

plangebied De Blaak en omvat eveneens het huidige plangebied. Dit onderzoek heeft een 

aantal verwachtingskaarten opgeleverd (zie paragraaf 4 archeologische verwachting).  

Daarnaast heeft in de directe omgeving met name ten noordoosten van het plangebied een 

aantal kleinere onderzoeken plaatsgevonden, die weinig hebben opgeleverd: 

Onderzoeks-
melding 

Type onderzoek Resultaat 
bodem 

vondsten datering Conclusie 

25978 Booronderzoek  AC-profiel 
geroerd 

geen - Geen vervolgonderzoek 

35459 Booronderzoek Waarschijnlijk geroerd geen - Geen vervolgonderzoek 

13164 Booronderzoek Bodem is geroerd geen - Geen vervolgonderzoek 

36975 Bureauonderzoek   - Verkennend booronderzoek 

38049 Verkennend en 
karterend 
booronderzoek 

Ter plaatse van de bebouwing 
is de bodem diep verstoord, 
verder is een van oorsprong 
laaggelegen gebied 
aangetroffen. 

geen - De zones met een hoge 
verwachting zullen door middel 
van een karterend 
booronderzoek onderzocht 
moeten worden 

38502 Proefsleufonderzoek Geen behoudenswaardige 
vindplaats aangetroffen 

 - vrijgegeven 
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Uit de tot nu toe uitgevoerde onderzoeken in de directe omgeving is gebleken dat de bodem 

reeds grotendeels verstoord was en dat in de zones met een intacte bodem nog geen vondsten 

zijn gedaan. 

4 Archeologische verwachting 

Op basis van de geologische ondergrond kunnen archeologische resten voorkomen vanaf het 

moment dat de geologische ondergrond is vastgelegd (begin Holoceen, ongeveer 11.500 jaar 

geleden). Rekening dient te worden gehouden met latere uitblazing en verstuiving en dus 

bedekking met stuifzand. Het AHN geeft een laagte in het noorden van het plangebied aan en 

een wat hogere ligging in het zuiden van het plangebied.  

De archeologische verwachting is grotendeels afgeleid van eerder uitgevoerd 

bureauonderzoek van een groter gebied waarvan het plangebied deel uitmaakt getiteld: Van ’t 

Kolkven tot de Schaapsdyk Tiburg – De Blaak.14 Dit rapport heeft een aantal 

verwachtingskaarten opgeleverd die ook voor het huidige plangebied relevant zijn. Daarnaast 

is gebruikt van de overzichtskaarten uit de publicatie ‘Onder heide en akkers van Van Ginkel en 

Theunissen 2009.15 

Voor bewoning in de nieuwe tijd geven de geraadpleegde kaarten aan dat er geen bebouwing 

in het plangebied heeft plaatsgevonden. De bewoning concentreerde zich meer naar oosten, 

waar ook de oude bouwlanden liggen. Dit zal naar verwachting ook het geval zijn geweest in 

de late en vroege middeleeuwen, hoewel het voorkomen van losse erven in de omgeving van 

het plangebied niet kan worden uitgesloten. Uit een studie naar archeologie in het gebied ten 

noordoosten van Tilburg is gebleken dat vindplaatsen uit de vroege middeleeuwen zich 

concentreerden op grotere lemige dekzandruggen.16  

In de Romeinse tijd vond bewoning over het algemeen meer plaats op hoger gelegen grotere 

dekzandruggen nabij waterlopen.17 Ook voor de periode ijzertijd  - laat neolithicum kunnen 

archeologische resten verwacht worden op de hoger gelegen gronden en dekzandkoppen. De 

Gilzerbaan is mogelijk een oude doorgaande route die terug kan gaan tot in de prehistorie wat 

de kans op de aanwezigheid van resten van grafheuvels en grafvelden verhoogd. 

Voor de steentijd vormen juist gradiënt zones belangrijke landschappelijke voorwaarden voor 

bewoning en deze zijn nabij het plangebied aanwezig geweest in de vorm van vennetjes en de 

overgang naar de laagte van De Blaak ten zuidoosten van het plangebied. 

Op basis van het bovenstaande is de archeologische verwachting laag voor de periode vroege 

middeleeuwen t/m de nieuwe tijd. De verwachting is hoog voor de periode Romeinse tijd – 

laat paleolithicum. 

 

                                                           
14

 De boer en Van Dijk 2007 
15

 Van Ginkel en Theunissen 2009 
16

 Dirx en Soonius 1993 
17

 Dirkx en Soonius 1993 



ArGeoBoor rapport 1279: Gilzerbaan te Tilburg. 
Opdrachtgever: dhr. R. Keijzer. 

Eventuele archeologische sporen worden verwacht direct onder de bouwvoor in de top van 

het pleistocene zand of onder een latere stuifzandlaag. Sporen van bewoning kunnen bestaan 

uit grondsporen (paalkuilen, waterputten, en mobiele waarden zoals bewerkt vuursteen 

(steentijd – ijzertijd), aardewerk (neolithicum – Romeinse tijd). Ook kunnen resten van graf- en 

of urenvelden aanwezig zijn. Organische resten worden gezien de aard van de ondergrond 

slechts verwacht in eventueel aanwezige diepe kuilen zoals waterputten en dergelijke. 

bodemverstoringen 

Het plangebied is in het begin van de vorige eeuw voor enkele tientallen jaren in gebruik 

geweest als akker. Het is mogelijk dat de grond ten behoeve hiervan is omgespit. In dit geval 

zullen de humushoudende bodemhorizonten van de Bh horizont zijn omgespit en zal een A-C 

profiel zijn ontstaan. Ook het verwijderen van het bos kan tot bodemverstoring hebben 

geleidt. 

5 Archeologisch booronderzoek 

5.1 Methode 

Er is een veldinspectie uitgevoerd waarbij is gelet op het voorkomen van molshopen of andere 

bodemontsluitingen waar mogelijke waarnemingen konden worden gedaan.  

Verspreid in het plangebied zijn 7 boringen gezet met een Edelmanboor met een diameter van 

7 cm. Er is tot minimaal 30 cm in de C-horizont geboord. De opgeboorde grond is lithologisch 

beschreven conform de NEN 5104.18 De niet-verstoorde bodemhorizonten zijn beschreven op 

basis van het systeem voor bodemclassificatie voor Nederland.19  

De archeologisch belangrijke kenmerken, zoals genoemd in de Archeologische Standaard 

Boorbeschrijvingsmethode, zijn bestudeerd en indien aanwezig beschreven.20  

Het onderzoek is uitgevoerd conform de KNA 3.3. 

                                                           
18

 Nederlands Normalisatie-instituut 1989 
19

 Bakker en Schelling 1989 
20

 Bosch 2007 
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Afbeelding 8. Ligging van de boorpunten.  

 

5.2 Resultaten en interpretatie 

Uit de veldinspectie is gebleken dat het terrein niet meer het reliëf heeft zoals dat op basis van 

het AHN (zie afbeelding 3) verwacht werd. Uit een gesprek met de eigenaar blijkt dat deze 

grond heeft opgebracht waardoor deze laagte is verdwenen. 

Bodemopbouw en interpretatie 

De ligging van de boorpunten is afgebeeld in afbeelding 8. De boorstaten zijn opgenomen in 

bijlage 1.  

Uit het verkennend booronderzoek is gebleken dat de bodem in het plangebied, met 

uitzondering van een lokale verstoring bij boring 3, bestaat uit opgebrachte grond op de 

voormalige bouwvoor op een restant van podzolgrond, bestaande uit een B-horizont, die 

overgaat via een dunne BC-horiznt in een C-horizont. De natuurlijke bodem is gevormd in 

matig fijn zwak siltig zand (oude bouwvoor) en in zeer fijn matig tot sterk siltig zand (C-

horizont). In boring 1 lijkt sprake van een lichte gelaagdheid in de C-horizont die zich uitte in 

roestvlekken.   
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De diepteligging van de aangetroffen bodemlagen is in de onderliggende tabel samengevat: 

Boring opgebracht vergraven Oude 
bouwvoor 

Bh BC C 

1 0-50  50-80 80-85 85-105 105-140 

2 0-30  30-65 65-70 70-80 80-110 

3 0-30 30-80    80-110 

4 0-10  10-50 50-55 55-65 65-100 

5 0-55   55-60 60-80 80-110 

6 0-30  30-80 80-90 90-105 105-130 

7 0-45  45-65 65-75 75-85 85-110 

 

Uit de diepteligging van de Bh horizont in de boringen 1, 6 en in mindere mate 7 kan worden 

opgemaakt dat de noordwestzijde van het plangebied oorsprong lager lag dan het overige 

terrein. Het hoogteverschil zal circa 30 cm geweest zijn. In tegenstelling tot de verwachting op 

de bodemkaart zijn geen duinvaaggronden aangetroffen, maar komt in het hele plangebied 

een laarpodzolgrond voor, waarvan de A-, E,- en een deel van de Bh horizont zijn opgenomen 

in de voormalige bouwvoor.  

Archeologische indicatoren 

In het opgeboorde materiaal zijn in enkele boringen in de oude bouwvoor puinbrokjes en 

koolas aangetroffen, waarvan het waarschijnlijk is dat dat deze zijn opgebracht toen het land 

in gebruik was als akkerland tussen circa 1870 en 1960.  

6 Conclusies 

 Wat zijn de aardkundige kenmerken van het (historische) landschap waarin het 

plangebied ligt? Het plangebied ligt op een hoger gelegen duincomplex waarbinnen 

kleinschalige reliëf voorkwam in de vorm van vennen en smalle duinen. Uit het 

verkennend booronderzoek is gebleken dat in het hele plangebied een laarpodzol 

grond voorkomt.  

 Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied? Uit het 

bureauonderzoek is gebleken dat op basis van de geologische ondergrond 

archeologische resten aanwezig kunnen zijn uit de periode laat paleolithicum - nieuwe 

tijd. De verwachting voor de periode vroege middeleeuwen – nieuwe tijd is laag. Voor 

de periode laat paleolithicum tot en met de Romeinse tijd geldt een hoge verwachting.  

 Zo ja. Wat is de aard en diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten? 

Uit het verkennend booronderzoek is gebleken dat alleen het bovenste deel van de 

oorspronkelijk bodem is opgenomen in de voormalige bouwvoor. Onder deze 

bouwvoor kunnen, indien archeologische sporen aanwezig zijn, deze zich aftekenen in 

vorm van verkleuringen in de top van de B horizont en dieper. Het kan gaan om 

paalkuilen, waterputten, greppels, grafvelden en overige wat diepere ingravingen. 

Archeologische resten worden verwacht direct onder de voormalige bouwvoor vanaf 

50 cm tot 90 cm –mv. Organische resten worden gezien de aard van de ondergrond 

slechts verwacht in eventueel aanwezige diepe kuilen zoals waterputten en dergelijke. 
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 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen graafwerkzaamheden? Bij graafwerkzaamheden tot in de Bh horizont, 

die ligt op een diepte tussen 50 en 90 cm-mv, kunnen, indien aanwezig, archeologische 

resten verstoord worden. 

 Is een archeologisch vervolgonderzoek nodig, zo ja, welk type onderzoek? Bij 

graafwerkzaamheden tot in de Bh-horizont dient een archeologisch vervolg plaats te 

vinden in de vorm een gravend archeologisch onderzoek om na te gaan of zich nog 

archeologische resten in de bodem bevinden. 

7 Aanbeveling/Selectieadvies 

Bij de toekomstige nieuwbouw in het plangebied wordt aangeraden om graafwerkzaamheden 

dieper dan 50 cm-mv zo veel mogelijk te voorkomen. Mochten toch graafwerkzaamheden 

dieper dan 50 cm-mv nodig zijn dan wordt aangeraden om voorafgaand aan de 

bouwwerkzaamheden een karterend archeologisch onderzoek uit te voeren door middel van 

een proefsleufonderzoek.   

Een proefsleufonderzoek is een beproefde methode om na te gaan of onder een oude 

bouwvoor nog archeologische grondsporen aanwezig zijn. Het ontbreken van een zuivere 

vondstlaag (de oude bouwvoor kan gemengd zijn met opgebrachte plaggen) of vindplaatsen 

met weinig archeologische indicatoren (zoals grafvelden), maken dat een booronderzoek 

ongeschikt voor een archeologische kartering op deze locatie. 

Afhankelijk van de omvang van de voorziene bodemverstoringen is het misschien mogelijk om 

de proefsleuven ter plaatse van de voorziene bodemverstoringen aan te leggen. Het doel 

hiervan is dat na een eventueel proefsleufonderzoek de voorziene ontwikkeling doorgang kan 

vinden. 

Gravend archeologisch onderzoek dient te worden uitgevoerd op basis van een door het 

bevoegd gezag goedgekeurd Programma van Eisen (PvE). 

Onderhavig advies dient te worden voorgelegd aan de bevoegde overheid in dit geval de 

gemeente Tilburg. Deze zal op basis van dit onderzoek een selectie besluit nemen over of en 

welke type vervolgonderzoek noodzakelijk wordt geacht. 
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Bijlage 1 boorstaten 

 
Coördinaten van de boorpunten in Rijks Driehoek stelsel. 



OAGB.169 Tilburgboorstaten

projectnummer

OAGB.169
blad

1/2
locatie

Gilzerbaan 170
opdrachtgever

Honk
bureau

ArGeoBoor 

locatieadres

postcode / plaats

Tilburg
land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 1 (140cm) datum: 02-04-2014

Boormeester: LC Nijdam

Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkergrijs.
Wortels zwak. zandmediaan matig fijn;
scherpe ondergrens; bouwvoor opgebracht;
onderin gras oude maaiveld.

--

50
Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkergrijs.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens
oude bouwvoor .

Puin zwak, brokje steenkool zwak.
80

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Bruin.
zandmediaan zeer fijn; geleidelijke
ondergrens; Bh horizont .

--85

Zand, matig siltig. Lichtbruin. zandmediaan
zeer fijn; geleidelijke ondergrens; BC horizont .

--105

Zand, matig siltig. Bruin-lichtgrijs.
IJzer/Oer/Gley matig. zandmediaan zeer fijn; C
horizont verbruining/oud dekzand/gelaagd.

--
140

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 2 (110cm) datum: 02-04-2014

Boormeester: LC Nijdam

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Donkerbruin.
zandmediaan matig fijn; enkele licht grijze
vlekken; opgebracht; scherpe ondergrens .

--
30

Zand, zwak siltig, matig humeus.
Grijs-donkerbruin. zandmediaan matig fijn;
scherpe ondergrens; oude bouwvoor .

--
65

Zand, matig siltig, zwak humeus. Bruin.
zandmediaan zeer fijn; geleidelijke
ondergrens; Bh horizont .

--70

Zand, matig siltig. Bruin-lichtgrijs.
zandmediaan zeer fijn; geleidelijke
ondergrens; BC horizont .

--
80

Zand, matig siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. zandmediaan zeer fijn; C horizont .

--
110

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 3 (110cm) datum: 02-04-2014

Boormeester: LC Nijdam

Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
vlekken licht geel; geroerd; scherpe
ondergrens .

--
30

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Grijs-bruin.
scherpe ondergrens geroerd; opgebracht; .

Puin sterk.

80

Zand, matig siltig. Lichtgeel. zandmediaan
zeer fijn; C horizont . --

110

50cm

100cm

(1:50)

Boring 4 (100cm) datum: 02-04-2014

Boormeester: LC Nijdam

Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. scherpe
ondergrens; opgebracht; .

--10

Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
oude bouwvoor .

--
50

Zand, matig siltig. Bruin. zandmediaan zeer
fijn; geleidelijke ondergrens; Bh horizont .

--55

Zand, matig siltig. Lichtblauw. zandmediaan
zeer fijn; geleidelijke ondergrens; BC horizont .

--
65

Zand, matig siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. zandmediaan zeer fijn; C horizont .

--
100



OAGB.169 Tilburgboorstaten

projectnummer

OAGB.169
blad

2/2
locatie

Gilzerbaan 170
opdrachtgever

Honk
bureau

ArGeoBoor 

locatieadres

postcode / plaats

Tilburg
land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 5 (110cm) datum: 02-04-2014

Boormeester: LC Nijdam

Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkergrijs.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
bouwvoor .

--

55
Zand, matig siltig. Donkerbruin. zandmediaan
zeer fijn; geleidelijke ondergrens; Bh horizont .

--60

Zand, matig siltig, zwak humeus. Lichtbruin.
zandmediaan. zeer fijn; geleidelijke
ondergrens; BC horizont .

--80

Zand, matig siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. zandmediaan zeer fijn; geleidelijke
ondergrens; C horizont .

--
110

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 6 (130cm) datum: 02-04-2014

Boormeester: LC Nijdam

Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkergrijs.
vlekken licht grijs; scherpe ondergrens;
opgebracht; .

--
30

Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkergrijs.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
oude bouwvoor .

Puin zwak, koolas zwak.

80
Zand, zwak siltig, zwak humeus. Donkerbruin.
zandmediaan zeer fijn; geleidelijke
ondergrens; Bh horizont .

--90

Zand, matig siltig. Bruin. zandmediaan zeer
fijn; geleidelijke ondergrens; BC horizont .

--105

Zand, matig siltig. Lichtbruin. zandmediaan
matig fijn; C horizont .

--
130

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 7 (110cm) datum: 02-04-2014

Boormeester: LC Nijdam

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
scherpe ondergrens; opgebracht; . --

45
Zand, zwak siltig, matig humeus.
Zwart-donkergrijs. vlekken licht grijs E hor;
scherpe ondergrens; oude bouwvoor geroerd;
.

--
65

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Bruin.
zandmediaan matig fijn; geleidelijke
ondergrens; Bh horizont .

--75

Zand, matig siltig. Lichtbruin. zandmediaan
matig fijn; geleidelijke ondergrens; BC horizont
.

--85

Zand, zwak siltig. Lichtbruin. zandmediaan
matig fijn; C horizont .

--
110
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