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SAMENVATTING 
 

Econsultancy heeft in opdracht van Buro SRO op 4 en 5 augustus 2015 een archeologisch bureau-
onderzoek en op 10 augustus 2015 een inventariserend veldonderzoek (IVO, verkennende fase) door 

middel van boringen uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen 
nieuwbouwwoning. Het plangebied is gelegen aan de Kapelw eg (ong) te Handel in de gemeente Ge-

mert-Bakel.  
 
Volgens de archeologische beleidskaart van de gemeente Gemert-Bakel ligt het plangebied binnen 

een gebied met een hoge archeologische verwachting. Binnen deze gebieden dient, bij planvorming 
en voorafgaand aan vergunningverlening bij bodemingrepen dieper dan 40 cm -mv en een versto-

ringsoppervlak groter dan 2500 m², vroegtijdig een inventariserend archeologisch onderzoek te w or-
den uitgevoerd. 

 
Het archeologisch onderzoek is noodzakelijk om te bepalen wat de archeologische verwachtings-
waarde is binnen het plangebied en of deze door de voorgenomen bodemingrepen kunnen worden 

aangetast. Binnen het kader van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (2007), voortvloei-
end uit het Verdrag van Malta (1992), is men verplicht voorafgaand archeologisch onderzoek uit te 

voeren (zie bijlage 5). 
 
Doel van het bureauonderzoek is een gespecificeerde archeologische verwachting voor het plange-

bied op te stellen. Dit wordt uitgevoerd door middel van het verwerven van informatie, aan de hand 
van bestaande bronnen, over bekende en verwachte archeologische w aarden. 

 
Het inventariserend veldonderzoek (IVO-overig, verkennende fase) heeft tot doel de in het bureauon-

derzoek opgestelde gespecificeerde archeologische verwachting aan te vullen en te toetsen door 
middel van boringen. Het veldonderzoek is erop gericht om inzicht te krijgen in de geologische en 
bodemkundige opbouw  binnen het plangebied. Tevens zullen, indien mogelijk, kansrijke en kansarme 

zones w orden geïdentif iceerd. 
 

Met de resultaten van het archeologisch onderzoek kan worden vastgesteld of binnen het plangebied 
archeologische w aarden aanwezig (kunnen) zijn en of vervolgonderzoek dan wel planaanpassing 

noodzakelijk is. 
 
Gespecificeerde archeologische verwachting 

Volgens de opgestelde gespecificeerde archeologische verwachting geldt voor de periodes Paleolithi-
cum en Mesolithicum een lage verwachting. Voor de periodes Neolithicum tot en met de Nieuw e tijd 

geldt een middelhoge archeologische verwachting. 
 
Resultaten inventariserend veldonderzoek 

Uit de resultaten van het inventariserend veldonderzoek (IVO, verkennende fase), blijkt dat de bo-
demopbouw bestaat uit een bouwvoor van 30 cm dik. Hieronder ligt een verstoord esdek en een ver-

stoorde B-horizont. Ook de bovenste 40-50 cm van de C-horizont zijn verstoord.  
 

Selectieadvies 
Op grond van het bureauonderzoek en het verkennend booronderzoek w ordt geadviseerd om het 
plangebied vrij te geven. 

 
Bovenstaand betreft een selectieadvies, opgesteld door Econsultancy. Het selectieadvies dient ter 

goedkeuring voorgelegd te w orden aan het bevoegd gezag (gemeente Gemert-Bakel). Na beoorde-
ling w ordt door het bevoegd gezag een selectiebesluit genomen. 
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Er is getracht een gefundeerd advies te geven op grond van de gebruikte onderzoeksmethode. De 
aanw ezigheid van archeologische sporen of resten in het plangebied kan nooit volledig worden uitge-

sloten. Econsultancy w ijst er op dat, dat indien er tijdens de geplande w erkzaamheden  toch archeo-
logische w aarden w orden aangetroffen, er conform artikel 53 van de Monumentenwet uit 1988 een 

meldingsplicht geldt bij het Ministerie van Onderw ijs, Cultuur en Wetenschap (de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed. Voor het melden van een vondst kunt u terecht bij de Infodesk email: in-

fo@cultureelerfgoed.nl of tel: 033-4217456), de gemeente Gemert-Bakel of de Provincie 
Noord-Brabant. 
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1 INLEIDING 
 

Econsultancy heeft in opdracht van Buro SRO een archeologisch onderzoek uitgevoerd voor het 
plangebied gelegen aan de Kapelw eg (ong) te Handel in de gemeente Gemert-Bakel (zie figuur 1 en 

figuur 2). In het plangebied zal een nieuw bouwwoning w orden gerealiseerd. Het archeologisch onder-
zoek is noodzakelijk om te bepalen w at de archeologische verwachtingswaarde is binnen het plange-

bied en of deze door de voorgenomen bodemingrepen kunnen worden aangetast. Binnen het kader 
van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (2007), voortvloeiend uit het Verdrag van Malta 
uit 1992, is men verplicht voorafgaand archeologisch onderzoek uit te voeren (zie bijlage 5). 

 
Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de Bouwverordening, alsmede een bestemmingsplan-

w ijziging. 
 

Het archeologisch onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek (hoofdstuk 3) en een inventariserend 
veldonderzoek (IVO-overig, verkennende fase) door middel van boringen (hoofdstuk 4). Op basis van 
de resultaten van het onderzoek w ordt een advies gegeven of vervolgstappen noodzakelijk zijn 

(hoofdstuk 5). Dit advies dient te worden getoetst door het bevoegd gezag, de gemeente Gemert-
Bakel, waarna een besluit zal w orden genomen of het plangebied kan worden vrijgegeven of dat ver-

volgstappen uitgevoerd dienen te worden. 
 
2 DOELSTELLING EN ONDERZOEKSVRAGEN  

 
Het onderzoek heeft tot doel inzicht te krijgen in de archeologische w aarden van het plangebied. Het 

bureauonderzoek heeft tot doel om een gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel van het 
plangebied op te stellen. Het verwachtingsmodel is gebaseerd op bronnen over bekende of verwach-

te archeologische w aarden in en om het plangebied.  
 
Voor het bureauonderzoek zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld: 

 
 Wat is er bekend over bodemverstorende ingrepen binnen het plangebied uit het verleden? Is 

er bijvoorbeeld informatie bekend over vroegere ontgrondingen, bodemsaneringen, egalisa-
ties, diepploegen of landinrichting? 

 Ligt het plangebied binnen een landschappelijke eenheid, die vanuit archeologisch oogpunt 
een specifieke aandachtslocatie kan betreffen (zoals een relatief hoge dekzandkop of -rug, 
nabij een veengebied, een beekdal)? 

 Wat is de gespecificeerde archeologische verw achting van het plangebied? 
 

Het inventariserend veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek heeft tot doel de 
in het bureauonderzoek opgestelde gespecificeerde archeologische verwachting aan te vullen en te 
toetsen, en is er op gericht om inzicht te krijgen in de geologische en bodemkundige opbouw binnen 

het plangebied. Tevens is het bedoeld om kansrijke zones te selecteren voor vervolgonderzoek en 
kansarme zones ervan uit te sluiten. Ook w ordt gelet op het voorkomen van (diepe) verstoringen van 

het bodemprofiel. Indien de ondergrond tot grote diepte verstoord is, zullen eventueel aanw ezige ar-
cheologische resten mogelijk verdw enen zijn. 

 
Het veldonderzoek dient antwoord te geven op de volgende vragen: 
 

 Wat is de bodemopbouw  binnen het plangebied? 
 Is het bodemprofiel binnen het plangebied intact of (geheel of gedeeltelijk) verstoord en indien 

verstoord, tot welke diepte gaat deze verstoring? 
 Wat zijn de gevolgen van het in het plangebied aangetroffen bodemprofiel voor de gespecif i-

ceerde archeologische verwachting van het plangebied. 
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Het bureauonderzoek is uitgevoerd op 4 en 5 augustus 2015 door P. Beurskens. Het inventariserend 

veldonderzoek is uitgevoerd op 10 augustus 2015 door Drs. A.H. Schutte. Het rapport is gecontro-
leerd door drs. A.H. Schutte (senior KNA-archeoloog). 

 
 

3 BUREAUONDERZOEK 
 
3.1 Methoden 

 
Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd conform de eisen en normen zoals aangegeven in de 

Kw aliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 3.3, december 2013), die is vastgesteld door 
het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Archeologie en is ondergebracht bij het SIKB te 

Gouda.  
 
Voor de uitvoering van het bureauonderzoek gelden de specificaties LS01, LS02, LS03, LS04 en 

LS05. De resultaten van dit onderzoek w orden in dit rapport w eergegeven conform specificatie LS06.
1
  

 

Binnen dit onderzoek zijn de volgende w erkzaamheden verricht: 
 
 afbakening van het plangebied en vaststellen van de consequenties van het mogelijk toe-

komstige gebruik (LS01); 
 beschrijving van de huidige en toekomstige situatie (LS02); 

 beschrijving van de historische situatie en mogelijke verstoringen (LS03); 
 beschrijving van bekende archeologische en historische waarden en aardw etenschappelijke 

gegevens (LS04); 
 opstellen van een gespecificeerde verw achting (LS05). 
 

Bij het uitvoeren van deze werkzaamheden zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 
 

 het Archeologische Informatie Systeem (ARCHIS); 
 de Archeologische Monumenten Kaart (AMK); 

 de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW); 
 geologische kaarten, geomorfologische kaarten en bodemkaarten; 
 de centrale toegangspoort tot Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond (DINOLo-

ket); 
 literatuur en historisch kaartmateriaal; 

 de recente topografische kaart (schaal 1:25.000); 
 recente luchtfoto’s; 
 het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN); 

 de Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW) van de provincie Noord-Brabant; 
 de archeologische verwachtingskaarten van de gemeente Gemert-Bakel; 

 plaatselijke (amateur-)archeoloog c.q. heemkundevereniging. 
 

3.2 Afbakening van het plangebied  
 
Er dient een onderscheid gemaakt te w orden tussen het onderzoeksgebied en het plangebied. Het 

plangebied is het gebied w aarbinnen feitelijk de bodemverstorende ingreep gaat plaatsvinden. Het 
onderzoeksgebied is het gebied w aarover informatie is verzameld om een goed beeld te krijgen van 

de archeologische w aarden binnen het plangebied. Dit gebied is groter dan het plangebied. In het 

                                                           
1
 Beschikbaar v ia www.sikb.nl. 



 

 

 

 

15073897 GBA.SRO.ARC  Pagina 3 van 16 

huidige onderzoek betreft het onderzoeksgebied het gebied binnen een straal van circa 1 kilometer 
rondom het plangebied. 

 
Het plangebied (circa 5.000 m²) ligt aan de Kapelw eg (ong), circa 200 meter ten oosten van Handel in 

de gemeente Gemert-Bakel (zie figuur 1 en figuur 2). Volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland 
(AHN) bevindt het maaiveld zich op een hoogte van circa 22,35 m +NAP. Het gebied is kadastraal 

bekend als Gemeente Gemert, sectie B, nummer 2514. Volgens de topografische kaart van Neder-
land, kaartblad 51 F (schaal 1:25.000), zijn de coördinaten van het midden van de onderzoekslocatie 
X =  177.956, Y = 399.031.  

 
3.3 Huidige situatie  

 
Voor het bureauonderzoek is het van belang de huidige situatie te onderzoeken. Landgebruik en be-

bouw ing kunnen van invloed zijn op de archeologische verwachting.  
 
Het plangebied is momenteel in gebruik als grasland (zie  figuur 3).  

 
Het bodemgebruik van de omliggende percelen is als volgt: 

 
 aan de noordwestzijde bevindt zich de openbare w eg ‘Kapelw eg’; 
 aan de noordoostzijde bevindt zich grasland en een schuur; 

 aan de zuidw estzijde bevinden zich bomen; 
 aan de zuidoostzijde bevindt zich een deel van de tuin van huisnummer 19. 

 

Bodemloket 
De overheid initieert middels het Bodemloket inzicht te geven in maatregelen die de afgelopen jaren 
getroffen zijn om de bodemkw aliteit in Nederland in kaart te brengen (bodemonderzoek) of te herstel-
len (bodemsanering). Ook laat het Bodemloket zien waar vroeger (bedrijfs-) activiteiten hebben 

plaatsgevonden die extra aandacht verdienen. Tevens worden op het Bodemloket voormalige poten-
tieel bodembedreigende bedrijfsactiviteiten weergegeven. Gegevens van het Bodemloket dienen als 

indicatief te w orden beschouw d. 
 

Binnen het plangebied zijn voor zover bekend binnen het Bodemloket geen milieuhygiënische onder-
zoeken uitgevoerd. 
 

Huidig milieuonderzoek 
Gelijktijdig met het archeologisch bureauonderzoek is er voor het plangebied een milieuhygiënisch 

bodemonderzoek uitgevoerd door Econsultancy (rapportnummer: 15073896). De resultaten van het 
milieuhygiënisch bodemonderzoek waren ten tijde van het uitvoeren van dit archeologisch bureauon-
derzoek nog niet bekend.  

 
3.4 Toekomstige situatie  

 
Het toekomstige gebruik van het plangebied kan bepalend zijn voor het vervolgtraject (behoud in-situ 

of behoud ex-situ van archeologische waarden). De toekomstige inrichting van het plangebied kan 
gevolgen hebben op het in-/ex-situ behoud van de archeologische w aarde. 
 

In het plangebied is de bouw van een villa gepland. Hierbij zal een gebied met een oppervlakte van 
circa 250 m

2
 w orden bebouw d. De diepte van de verstoring is onbekend (zie bijlage 6). 
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3.5 Beschrijving van het historische gebruik 
 

In het plangebied kunnen naast archeologische sporen ook historische relicten voorkomen die nog in 
het landschap zichtbaar zijn. Het gaat hierbij om historisch geografische relicten zoals nederzettings-

vormen en wegen- en kavelpatronen. Veel van deze bew aard gebleven historische geografie geeft 
door de herverkavelingen in de tw eede helft van de 20

e
 eeuw een incompleet beeld van het historisch 

landschap. Historische kaarten van vóór de herverkaveling zijn een goede aanvulling op het huidige 
incomplete beeld. Voor de historische ontw ikkeling is naast het historisch kaartmateriaal ook relevan-
te achtergrondliteratuur geraadpleegd. 

 

Historisch kaartmateriaal 
De situatie van het plangebied is op verschillende historische kaarten als volgt: 

 
Tabel I. Geraadpleegd historisch kaartmateriaal

2
 

Bron Periode Kaartblad Schaal Omschrijving plangebied Bijzonderheden/directe omge-
ving 

Kadastrale minuut 1811-1832 Gemeente 
GEmert, 
Sectie B, 
Blad 02 

1:2.500 Akkerland Ten noorden is de Kapelweg 
aanwezig 

Militaire topografische kaart 
(nettekening) 

1830-1850 51_2rd 1:50.000 Akkerland Ten westen en ten oosten zijn 
wegen aanwezig 

Militaire topografische kaart 
(veldminuut) 

1899 630 1:50.000 Akker- en grasland   

Militaire topografische kaart 
(veldminuut) 

1930 630 1:50.000 Akker- en grasland  

Topografische kaart 1953 51F 1:25.000 Akkerland Ten noordoosten zijn gebouwen 
gerealiseerd 

Topografische kaart 1963 51F 1:25.000 Akkerland Ten noordwesten zijn gebouwen 
gerealiseerd en de wegen ten 
westen en ten oosten zijn verwij-
derd  

Topografische kaart 1973 51F 1:25.000 Akkerland  

Topografische kaart 1984 51F 1:25.000 Akkerland  

Topografische kaart 1991 51F 1:25.000 Grasland   

 

Op basis van het beschikbare gedetailleerde historische kaartmateriaal is te zien dat het plangebied 
vanaf ongeveer 1811 in gebruik is geweest als akker- en grasland (zie figuur 4). In de omgeving zijn 

enkele veranderingen waar te nemen. Op de kaart van 1811 is ten noorden de Kapelweg al aanw e-
zig. In de periode 1811-1830 zijn ten westen en ten oosten van het plangebied wegen aangelegd. 
Rond 1953 zijn ten noordoosten van het plangebied enkele gebouw en gerealiseerd. Deze gebouw en 

bevinden zich op de hoek van de Kapelw eg en de w eg ten oosten. Ten noordwesten zijn in de perio-
de 1953-1963 gebouwen gerealiseerd. Op de kaart van 1963 is ook te zien dat de w egen, die oor-

spronkelijk ten w esten en ten oosten van het plangebied lagen, niet meer aanwezig zijn.    
 

Rijks- en gemeentemonumenten binnen het onderzoeksgebied 
Het plangebied ligt niet binnen een 50 m attentiezone van zowel rijksmonumenten als gemeentelijke 
monumenten. 

                                                           
2
 www.watwaswaar.nl. 
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Bouwhistorische gegevens 
Het bouw dossier van de gemeente Gemert-Bakel is niet geraadpleegd omdat het plangebied volgens 
het historisch kaartmateriaal de laatste 200 jaar onbebouwd is gew eest. 

 
3.6 Aardwetenschappelijke gegevens 

 
Het landschap heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in het nederzettingspatroon. Bij onderzoek 
naar archeologische sporen in een bepaald gebied is het van groot belang te weten hoe het land-

schap er in het verleden heeft uitgezien. Men kan meer te w eten komen over dit landschap door de 
geologische opbouw , de bodem en de hydrologie van een gebied te bestuderen. 

 
De volgende aardw etenschappelijke gegevens zijn bekend van het plangebied: 

 
Tabel II. Aardwetenschappelijke gegevens plangebied 

Type gegevens Gegevensomschrijving 

Geologie
3
 Formatie van Beegden veelal met een dek van de Formatie van Boxtel, Laagpakket van 

Wierden; rivierzand en –grind veelal met een zanddek 

Geomorfologie
4
 Plateau-achtige horst met rivier afzettingen en dekzand aan oppervlak (4F2) 

Bodemkunde
5
 Hoge zwarte enkeerdgronden; leemarm en zwak  lemig fijn zand (zEZ21) 

 

Geologie 
Het plangebied bevindt zich binnen een gebied met de Formatie van Beegden veelal met een dek van 

de Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden; rivierzand en –grind veelal met een zanddek. 
 

De Formatie van Beegden bestaat hier uit sedimenten die door de Rijn en de Maas zijn afgezet gedu-
rende het Vroeg- en Midden Pleistoceen.

6
 Gedurende de laatste ijstijd had de w ind vrij spel in het 

verplaatsen van zand en silt. Over een groot deel van Nederland w erd een pakket dekzand afgezet.
7
 

Er ontstonden duidelijke hoogteverschillen, waarbij reliëfverschillen kleiner dan 1,5 meter dekzandpla-
teaus worden genoemd en grotere hoogteverschillen dekzandruggen of dekzandkopjes genoemd 

worden. Dekzandafzettingen die zijn afgezet tijdens het Laat-Glaciaal zorgden voor nivellering van het 
landschap door laagtes in het landschap op te vullen. Het dekzand w ordt ook w el het Laagpakket van 
Wierden genoemd, w elke behoort tot de Formatie van Boxtel.

8
 Het water van de in het voorjaar smel-

tende sneeuw massa´s erodeerde een deel van de dekzandruggen, w aarna afzettingen plaatsvonden 
in de lagere delen van het landschap als vlaktes van verspoelde dekzanden. 

 

DINO
9
 

Het Dinoloket is de centrale toegangspoort tot Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond 
(DINO). Het DINO-systeem is de centrale opslagplaats voor geow etenschappelijke gegevens over de 
diepe en ondiepe ondergrond van Nederland. Het archief omvat diepe en ondiepe boringen, grondw a-

tergegevens, sonderingen, geo-elektrische metingen, resultaten van geologische, geochemische en 
geomechanische monsteranalyses, boorgatmetingen en seismische gegevens. De site w ordt beheerd 

door TNO.  

                                                           
3
 De Mulder et al., 2003. 

4
 Alterra, 2003. 

5
 Stichting voor Bodemkartering, 1981. 

6
 Berendsen, 2008 

7
 Berendsen, 2005. 

8
 De Mulder et al., 2003. 

9
 www.dinoloket.nl. 
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In het Dinoloket zijn enkele boringen bestudeerd.

10
 Hieruit blijkt dat de ondergrond bestaat uit een 

laag van 50 cm fijn zand. Daarna volgt een laag van ongeveer 1,5 m middelgrof zand en een dun-
laagje van ongeveer 10 cm leem. 

 

Geomorfologie 
De geomorfologische kaart van Nederland geeft de mate van reliëf en de vormen die in het landschap 
te onderscheiden zijn w eer. Volgens de Geomorfologische kaart van Nederland (1:50.000) ligt het 
plangebied binnen Plateau-achtige horst met rivierafzettingen en dekzand aan oppervlak (4F2) (zie 

figuur 5).  
 

Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)
11

 
Het Actueel Hoogtebestand Nederland vormt een belangrijke aanvullende informatiebron voor de 

landschapsanalyse. Dit met behulp van laseraltimetrie verkregen digitale bestand vormt een gedetail-
leerd beeld van het huidige reliëf in het plangebied. Uitgaande van het AHN is het plangebied hoger 
gelegen op een dekzandrug (zie figuur 6). Ten oosten en ten noorden van het plangebied zijn gebie-

den afgegraven voor zandw inning. Deze gebieden zijn goed zichtbaar vanwege het hoogteverschil en 
de duidelijke grenzen.  

 

Bodemkunde 
Volgens de Bodemkaart van Nederland (1:50.000) is het plangebied gekarteerd als Hoge zwarte en-

keerdgronden; leemarm en zw ak  lemig fijn zand (zEZ21) (zie figuur 7). 
 

Enkeerdgronden zijn oude bouw landen, die vanaf de late Middeleeuwen op de Pleistocene zand-
gronden zijn ontstaan door het opbrengen van mest (uit potstallen) vermengd met plaggen, die gesto-

ken werden op de w oeste gronden (zoals heide, bossen en beekdalen). Dergelijke gronden zijn eerst 
ontstaan op de hogere delen van het landschap en hebben zich later uitgebreid tot de lagere delen. 
Ze bestaan uit dikke lagen leemarme en humusrijke gronden. Hun voorkomen valt veelal samen met 

de zogenaamde esdekken. Het belang van een enkeerdgrond ligt in de beschermende kw aliteiten 
van het dek. Eventuele archeologische w aarden worden in de regel door het dikke dek beschermd 

tegen verstoring door onder andere agrarische activiteiten. Sinds de jaren 80 van de 20
e
 eeuw  is er 

een grotere en meer systematische aandacht voor essen en plaggenbodems in Nederland. In veel 

gevallen bleken de betreffende terreinen een hoge dichtheid aan verhoudingsgew ijs goed geconser-
veerde archeologische overblijfselen te bevatten, soms zelfs complete archeologische landschappen. 
De vaak opmerkelijke resultaten vormen de belangrijkste bron voor de beschrijving van de bew oning 

en het landgebruik in de zandlandschappen voor de periode vanaf de Midden-Bronstijd tot in de 
Nieuw e tijd. Veel hiervan representeert de vroegere geschiedenis van de dorpen die tussen de 9

e
 en 

de 12
e
 eeuw naast de essen kw amen te liggen. De rijkheid aan archeologische resten leidde er toe 

dat de hoger en droger gelegen plaggendekken of enkeerdgronden op de Indicatieve Kaart van A r-
cheologische Waarden (IKAW) over het algemeen een hoge indicatieve w aarde kregen.

12
 

 

Grondwatertrap 
Grondwatertrappen zijn een indicatie voor de diepte van de grondw aterstand en de seizoensfluctuatie 
daarvan. De grondw atertrappenindeling is gebaseerd op de gemiddeld hoogste (GHG) en de gemid-

deld laagste grondw aterstand (GLG). Hiermee w orden de w inter- en zomergrondwaterstanden geka-
rakteriseerd in een jaar met een gemiddelde neerslag en verdamping. In stedelijk gebied zijn geen 
grondwatertrappen bepaald. Deze w orden als ‘w itte vlekken’ op de Bodemkaart van Nederland 

(1:50.000) weergegeven.  
 

                                                           
10

 DINO boornummers B51F1656 en B51F1673. 
11

 www.ahn.nl. 
12

 Van Doesburg et al., 2007. 
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Tabel III geeft een overzicht van de klassengrenzen die w orden aangehouden bij de indeling van de 
grondwatertrappen. De trappen worden vastgesteld op een schaal van I tot VII van respectievelijk 

extreem nat tot extreem droog. Bij sommige grondw atertrappen is een * w eergegeven: het gaat hier 
om tussenliggende grondw atertrappen die een drogere variant vertegenw oordigen. 

 
Tabel III.  Grondwatertrappenindeling

13
 

Grondwatertrap I II' III' IV V' VI VII" 

GHG (cm -mv) - - <40 >40 <40 40-80 >80 

GLG (cm -mv) <50 50-80 80-120 80-120 >120 >120 >120 

')  Bij deze grondwatertrappen wordt een droger deel onderscheiden 
") Een met een * achter de code als onderverdeling aangegeven "zeer droog deel" heeft een GHG dieper dan 140 cm beneden maaiveld 

 

Gebiedsdelen met een goede ontwatering (Grondw atertrap VI en VII) zijn zeer geschikt voor land-
bouw  en vormden mede daarom, vooral in het verleden, een aantrekkelijk vestigingsgebied. Tevens 

is het grondwaterpeil een indicatie voor de conservering van metalen en organische resten. Het plan-
gebied bevindt zich in een gebied dat w ordt gekenmerkt met een grondw atertrap VI. Vanw ege deze 

diepe grondw aterstand is niet te verwachten dat de toekomstige bebouw ing het grondw aterpeil zal 
beïnvloeden. 
 

3.7 Archeologische waarden 
 

Ten behoeve van het bureauonderzoek is het landelijke ARCHeologisch Informatie Systeem 
(ARCHIS) geraadpleegd.  ARCHIS w ordt beheerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

(RCE) geraadpleegd. In dit systeem worden alle archeologische gegevens verzameld en via internet 
zijn deze door bevoegden te raadplegen. 
 

De bekende archeologische w aarden zijn middels kaartmateriaal w eergegeven in figuur 8. Tevens 
zijn in de figuur de indicatieve archeologische w aarde en de in ARCHIS geregistreerde AMK-

terreinen, w aarnemingen, vondstmeldingen en onderzoeksmeldingen binnen een straal van 1000 m 
weergegeven. 
 

Indicatieve archeologische waarde 
De IKAW (Indicatieve Kaart Archeologische Waarde) geeft voor heel Nederland de trefkans aan op 

het voorkomen van archeologische resten. Die trefkans is aangegeven in vier categorieën (per land- 
en waterbodem): een hoge, middelhoge, lage en zeer lage verwachting. Bebouwde gebieden, waar-

van geen bodemkundige of geologische gegevens bekend zijn, zijn niet gekarteerd. De IKAW is voor-
namelijk gebaseerd op de relatie die bestaat tussen de bodemkundige en/of geologische kw alif icaties 
en de aanw ezigheid van archeologische vindplaatsen. DE IKAW is gebaseerd op een aantal kaarten 

met een grotere schaal. De aangegeven grenzen op de IKAW zijn daardoor globaal en w orden op 
lokaal niveau minder betrouw baar geacht. Aangezien de gemeentelijke beleidskaart een hoger detail-

niveau heeft dan de IKAW is de IKAW voor het onderzoek niet geraadpleegd. 
 

Cultuurhistorische Waardenkaart Provincie Noord-Brabant  
In aanvulling op de IKAW hebben veel provincies een eigen verwachtingskaart vervaardigd, waarin 
veel lokale gebiedskennis is opgenomen. In de CHW-kaart van de provincie Noord-Brabant heeft de 

provincie het provinciaal ‘belang aangeduid’. Dit belang bestaat uit 21 cultuurhistorische en 16 arche-
ologische landschappen. In de 21 cultuurhistorische landschappen heeft de provincie verschillende 

cultuurhistorische vlakken gedefinieerd. Van al deze landschappen en vlakken zijn beknopte beschrij-

                                                           
13

 Locher & de Bakker, 1990. 
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vingen gemaakt. De 16 archeologische landschappen hebben tot doel om het bodemarchief in de 
bewuste gebieden duurzaam en in samenhang te behouden. Ze brengen focus aan in de inzet van de 

provinciale middelen hiervoor. De archeologische landschappen w erken niet rechtstreeks door naar 
derden, maar zijn zelfbindend voor de provincie. De provincie zet in op samenwerken en stimuleren, 

met name voor w at betreft de afstemming van het gemeentelijk archeologiebeleid. Het plangebied ligt 
niet in een cultuurhistorisch of archeologisch landschap. 

 

Archeologische beleidskaart Gemeente Gemert-Bakel 
Sinds 2007 is de Wet op de Archeologische Monumentenzorg van kracht (WAMZ). Het doel van deze 

wet is te voorkomen dat archeologische w aarden uit het verleden verloren gaan. In deze w et zijn de 
gemeenten verantw oordelijk voor het beheer van het bodemarchief binnen hun grondgebied. Voor 

een goed beheer van dit bodemarchief gebruikt de gemeente een archeologische beleidskaart. De 
archeologische beleidskaart geeft een gemeentebreed overzicht van bekende en te verwachten ar-

cheologische w aarden. De kaart maakt inzichtelijk waar en bij w elke ruimtelijke ingrepen een archeo-
logisch onderzoek verplicht is en wordt als toetsingskader gebruikt voor ruimtelijke procedures.  
 

Volgens de archeologische beleidskaart van de gemeente Gemert-Bakel ligt het plangebied binnen 
een gebied met een hoge archeologische verwachting (zie figuur 9). Binnen deze gebieden dient, bij 

planvorming en voorafgaand aan vergunningverlening bij bodemingrepen dieper dan 40 cm -mv en 
een verstoringoppervlak groter dan 2500 m², vroegtijdig een inventariserend archeologisch onderzoek 
te worden uitgevoerd. 

 

AMK-terreinen binnen het onderzoeksgebied 
De Archeologische Monumentenkaart (AMK) bevat een overzicht van archeologische monumen-
ten/terreinen in Nederland. De terreinen zijn beoordeeld op verschillende criteria (kw aliteit, zeldzaam-

heid, representativiteit, ensemblew aarde en belevingswaarde). Op grond daarvan zijn deze ingedeeld 
in vier categorieën; terreinen met archeologische w aarde, een hoge archeologische w aarde, een zeer 
hoge archeologische w aarde of een zeer hoge archeologische w aarde met een beschermde status.  

Binnen het plangebied liggen en het onderzoeksgebied liggen geen AMK-terreinen (zie f iguur 8). 
 

In het verleden uitgevoerde archeologische onderzoeken binnen het onderzoeksgebied 
Binnen het onderzoeksgebied zijn in de afgelopen jaren door verschillende archeologische bedrijven 

en instellingen in totaal tien archeologische onderzoeken uitgevoerd. Het gaat daarbij om bureauon-
derzoeken, booronderzoeken (verkennend/karterend) en proefsleufonderzoeken (zie Tabel IV en 
figuur 8). 

 
Tabel IV. Overzicht onderzoeksmeldingen 

Onderzoeks- 
meldingsnr. 

Situering t.o.v. 
plangebied 

Aard, uitvoerder en resultaten van het onderzoek 

32308 300 meter ten 
westen 

Type onderzoek: booronderzoek 
Toponiem: Pastoor Castelijnstraat 13 
Uitvoerder: BAAC BV 
Datum: 25-11-2008 
Onderzoeksnummer: 24128 
Resultaat: Het resultaat is niet bekend in Archis. 

34097 300 meter ten 
noordwesten 

Type onderzoek: proefsleuvenonderzoek 
Toponiem: Pastoor Castelijnsstraat 
Uitvoerder: BAAC BV 
Datum: 15-04-2009 
Onderzoeksnummer: 25813 
Resultaat:  
In het plangebied is geen archeologische vindplaats aangetroffen en daarom wordt geen vervolgonderzoek 
geadviseerd. 

40863 350 meter ten 
westen 

Type onderzoek: booronderzoek 
Toponiem:  
Uitvoerder: Archeopro 
Datum: 19-05-2010 
Onderzoeksnummer: 33481 
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Resultaat:  
Om de kans op het aantreffen van archeologische indicatoren zo groot mogelijk te maken zijn binnen het 
plangebied 29 boringen gezet met behulp van een zandguts en een megaboor. Uit het met de zandguts 
verrichte onderzoek blijkt dat de bodem binnen het plangebied tot diep in de C-horizont is verstoord. De lage 
ligging van het plangebied ten opzichte van omliggende terreindelen, bevestigt de gegevens op de geomor-
fologische kaart die aangeven dat binnen het plangebied geen stuifzand aanwezig is. De verstoring van de 
bodem tot in de C-horizont is vrijwel zeker het gevolg van bouwacti viteiten en bodemingrepen in de 20

e
 

eeuw. De huidige diepte van de bodemverstoring bedraagt gemiddeld ruim 80 cm. Nergens binnen het 
plangebied is een intact esdek aangetroffen, resten van podzolvorming ontbreken eveneens, evenals ar-
cheologische indicatoren. Er wordt aanbevolen om toekomstige sloop- en graafactiviteiten die tot een halve 
meter of meer onder het huidige maaiveld rei ken, archeologisch te laten begeleiden.  

53642 350 meter ten 
westen 

Type onderzoek: proefsleuvenonderzoek 
Toponiem: Handel 
Uitvoerder: BAAC BV 
Datum: 19-09-2012 
Resultaat: Er zijn geen resultaten bekend in Archis. 

52644 400 meter ten 
zuidwesten 

Type onderzoek: booronderzoek 
Toponiem: Mfa 
Uitvoerder: Archeopro 
Datum: 03-06-2012 
Onderzoeksnummer: 43251 
Resultaat:  
Ondanks de extreem hoge boordichtheid van bijna honderd boringen per hectare en het zeven van het met 
een megaboor opgeboorde materiaal, zijn overigens volstrekt geen relevante archeologische indicatoren 
aangetroffen die op de aanwezigheid van dergelijke sporen zouden kunnen wijzen. Dit betekent dat de kans 
op de aanwezigheid van (resten van) grondsporen, bijzonder klein is. De enige zeefvondsten zijn afkomstig 
uit de verstoorde toplagen en bevestigen dat deze in de 19

e
 of de 20

e
 eeuw ontstaan moeten zijn. Gezien het 

ontbreken van een esdek en van resten van podzolvorming, de zeer ingrijpende bodemverstoring alsmede 
het ontbreken van archeologische indicatoren, geven de resultaten van het onderzoek geen aanleiding om 
archeologisch vervolgonderzoek te adviseren. Evenmin zijn tijdens het onderzoek archeologische resten 
aangetroffen waarmee tijdens de verdere planvorming of bij de uitvoering van de geplande werkzaamheden 
rekening zou moeten worden gehouden. 

33801 550 meter ten 
westen 

Type onderzoek: booronderzoek 
Toponiem: Broeder Hogardusstraat 
Uitvoerder: Bureau Interdisciplinaire Landschapsanalyse 
Datum: 27-02-2009 
Onderzoeksnummer: 29593 
Resultaat:  
Bekend is dat het gebied lange tijd deel uitmaakte van een akkergebied en pas in de tweede helft van de 20

e
 

eeuw grotendeels bebouwd is geraakt met bedrijfsbebouwing. De verstoring als gevolg van het agrarisch 
gebruik zal naar verwachting beperkt zijn gebleven tot de ploegdiepte (circa 30 cm -mv). Over het algemeen 
heeft bedrijfsbebouwing een zeer beperkte funderingsdiepte en -omvang, waardoor de verstoring als gevolg 
van de aanwezige bebouwing naar verwachting beperkt zal zijn gebleven. Op basis van het bureauonder-
zoek wordt aan het plangebied een hoge archeologische verwachting toegekend voor archeologische waar-
den uit de periode vanaf de steentijd. Uit het veldonderzoek bleek dat in het plangebied oorspronkelijk waar-
schijnlijk een minstens 50 cm dik esdek aanwezig is geweest, dat door de aanleg van het bedrijventerrein 
plaatselijk is afgetopt. Onder het esdek werd een vrijwel intact podzolprofiel aangetroffen. Eventueel aanwe-
zige archeologische waarden zullen derhalve nog onverstoord aanwezig zijn. Op basis van het onderzoek 
behoudt het plangebied een hoge archeologische verwachting en wordt een vervolgonderzoek in de vorm 
van proefsleuven aanbevolen. 

5694 700 meter ten 
westen 

Type onderzoek: proefsleuvenonderzoek 
Toponiem: Laarschotstraat 
Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden BV 
Datum: 08-12-2003 
Onderzoeksnummer: 34379 
Resultaat:  
Geen vervolgonderzoek noodzakelijk op het onderzocht perceel. Op de aangrenzende percelen is een 
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. 

28900 850 meter ten 
zuidoosten 

Type onderzoek: bureauonderzoek 
Toponiem: Haveltweg 
Uitvoerder: SOB Research 
Datum: 02-06-2008 
Onderzoeksnummer: 22696 
Resultaat:  
Binnen groot deel van het plangebied bevindt zich een dekzandrug. Direct ten westen van het plangebied 
werden in het verleden vuursteenvondsten gedaan. Daarom wordt aanbevolen een Verkennend Veldonder-
zoek d.m.v. grondboringen uit te laten voeren. De gemeente is akkoord gegaan met het advies. 

30547 850 meter ten 
zuidoosten 

Type onderzoek: booronderzoek 
Toponiem: De Rooye Asch 
Uitvoerder: SOB Research 
Datum: 25-08-2008 
Onderzoeksnummer: 39130 
Resultaat:  
Geadviseerd wordt om binnen de zone met een hoge archeologische verwachting een inventariserend 
onderzoek door middel van proefsleuven uit te voeren. 
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50920 850 meter ten 
zuidoosten 

Type onderzoek: bureauonderzoek 
Toponiem: De Rooye Asch 
Uitvoerder: SOB Research 
Datum: 06-03-2012 
Onderzoeksnummer: 41177 
Resultaat:  
Geadviseerd wordt om binnen de zone met een hoge archeologische verwachting een inventariserend 
onderzoek door middel van proefsleuven uit te voeren. 

 

 

Waarnemingen binnen het onderzoeksgebied 
In ARCHIS staan alle bekende archeologische w aarnemingen geregistreerd. Binnen het plangebied 
zijn geen w aarnemingen geregistreerd. Binnen het onderzoeksgebied staan drie w aarnemingen ge-

registreerd (zie Tabel V en figuur 8). 

 
Tabel V. Overzicht ARCHIS-waarnemingen 

Waarnemings- 
nummer 

Locatie t.o.v. 
plangebied 

Datering 

425803 250 meter ten 
noordwesten 

Complextype: infrastructuur 
 
Nieuwe tijd : 
- 1 fragment van een roodbakkend geglazuurde kom/(voetschaal) 

433703 400 meter ten 
zuiden 

Complextype: depotvondst 
In juli 2012 tijdens metaaldetectie op een akkerperceel bij De Rooije Plas in de plaats Handel (in de ge-
meente Gemert-Bakel) een vrijwel intacte randbijl met lage randen uit de Vroege Bronstijd gevonden. Het 
betreft hier zeer waarschijnlijk een rituele depositie, gezien het feit dat de vondstlocatie in een oud (nu 
opgedroogd) beekdal ligt. Tot ca. 1900 stroomde hier van het NO naar het ZW de 'Peelsche Loop', die nu 
omgelegd en grotendeels gekanaliseerd is.  
 
Bronstijd : 
- 1 complete bronzen randbijl 

423806 650 meter ten 
westen 

Vroege Middeleeuwen - Late Middeleeuwen : 
- aardewerk 
- 1 kuil 

 

 

Vondstmeldingen binnen het onderzoeksgebied 
In ARCHIS staan vondstmeldingen geregistreerd. Nadat deze zijn gecontroleerd worden het waarne-
mingen. Tot die tijd staan ze als vondstmeldingen geregistreerd. Binnen het plangebied zijn geen 

vondstmeldingen geregistreerd. Binnen het onderzoeksgebied staan geen vondstmeldingen geregi-
streerd (zie figuur 8). 

 

NUMIS 
NUMIS, oftew el het NUMismatisch InformatieSysteem, is een database w aarin beschrijvingen zijn te 

vinden van in Nederland gevonden munten, penningen en andere numismatische voorwerpen. In 
NUMIS zijn alle bij het Geldmuseum bekende schatvondsten beschreven. Van de losse vondsten is 

met name materiaal van vóór het jaar 1600 na Christus opgenomen.
14

 Aangezien de accuratesse van 
de gegevens in NUMIS niet toereikend is voor dit onderzoek, is NUMIS niet geraadpleegd. 
 

3.8 Aanvullende informatie 
 

Heemkunde Vereniging 
Voor aanvullende informatie is contact gezocht met de plaatselijke Heemkundekring De Kommanderij 

Gemert (contactpersoon J. Timmers). De volgende informatie was over het plangebied bekend: 
 
Oude ontginning Handel 

Handel is ontgonnen in de 12
e
 eeuw. De ontginning bestond uit een enkele hoeve, zoals dat in die 

periode verspreid over Brabant op veel plaatsen voorkwam. Het was een ontginning die rondom in de 
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woeste gronden lag. Zoals op andere plaatsen zal die ontginning een min of meer ronde of ovale 
vorm gehad hebben, die geheel omgeven was met een houtwal en greppels. Te vergelijken met bij-

voorbeeld Moorsel in Lierop en landgoed Velder in Liempde. Op de oudste topografische kaart van ca 
1840 is met een rode stippellijn de vermoedelijke ligging van die wal aangegeven. De zuidkant is 

nogal speculatief, maar de rest is op de oude kaart redelijk goed herkenbaar. 
Alles binnen de ontginningswal is archeologisch interessant. De wal zelf natuurlijk ook. Er zijn op het 

betreffende perceel aan de Kapelweg geen specifieke vondsten uit de Middeleeuwen bekend, maar 
er is ook nog nooit echt naar gezocht.  
Aan de zuidkant van de Kapelweg zijn wel enige vuursteenartefacten aangetroffen in het verleden.  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
3.9 Korte bewoningsgeschiedenis van Handel 
 

In deze paragraaf wordt een bespreking van de bew oningsgeschiedenis van de streek gegeven. Een 
algemene ontw ikkeling van de bewoningsgeschiedenis van Nederland w ordt w eergegeven in bijlage 

4. 
 
Handel is de oudste bedevaartsplaats van Maria in Brabant. Voor de oorsprong ervan moeten we 

terug naar de 12
e
 eeuw. De heerlijkheid Gemert w ordt bestuurd door de adellijke familie Van Gemert. 

Ridder Rutger, telg uit deze familie, gaat op kruistocht en treedt toe tot de Duitse Orde, een kruis-

vaarderorde. Zijn erfdeel, het goed Handel, komt daardoor aan deze Orde. 
 

Op dit goed met hoeve en landerijen bouwde de Orde haar ‘residentie’ en privékapel, toegew ijd aan 
hun Ordepatrones, de H. Maria. Omstreeks de 14

e
 of 15

e
 eeuw ontstaat hier een vorm van Mariade-

votie die leidt tot het ontstaan van een bedevaartsoord. Miraculeuze genezingen, toegeschreven aan 

de invloed van Maria, maken het pelgrimsoord echt vermaard. De toeloop groeit nog harder door de 
reformatie en de Tachtigjarige Oorlog. De katholieke eredienst mag hier namelijk vrijelijk worden be-

oefend. De enorme belangstelling van pelgrims noodzaakt tot uitbreiding van de kapel. 
 
Toch ondervindt deze belangstelling stagnatie als de Heerlijkheid Gemert door de ‘Staatsen’ wordt 
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bezet (1648-1662). Kerken w orden gesloten en de bedevaart valt stil. Na 14 jaar wordt Gemert terug-
gegeven aan de Duitse Orde w aarna men de schade, niet alleen materieel, kan gaan herstellen. 

Tot aan haar opheffing, omstreeks 1800, zou de Duitse Orde ‘haar’ kapel blijven ondersteunen.  
Een drukbezochte bedevaartsplaats is een gunstige vestigingsplaats voor neringdoenden. Door de 

gestage toename van de bedevaart groeide het aanvankelijke gehucht Handel uit tot een volw assen 
dorp. Het bedevaartscomplex Handel omvat de kerk, processiepark met de H. Put en de zg. keskes 

aan de w eg Gemert-Handel.
15

 
 
3.10 Gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel 

 
Op grond van het bureauonderzoek is de volgende gespecificeerde archeologische verwachting op-

gesteld: 

 
Tabel VI.  Gespecificeerde archeologische verwachting 

Archeologische periode  Gespecificeerde 
verwachting 

Te verwachten resten en/of sporen    Relatieve diepte t.o.v. het maaiveld 

(Laat-)Paleolithicum Laag  Vuursteenstrooiïngen en vuurstenen 
gebruiksvoorwerpen 

Onder het esdek en in de top van de dek-
zandafzettingen 

Mesolithicum Laag Vuursteenstrooiïngen en vuurstenen 
gebruiksvoorwerpen 

Onder het esdek en in de top van de dek-
zandafzettingen 

Neolithicum Middelhoog Akkerlaag en/of nederzettingssporen, 
grafvelden, rituele plaatsen: kleine 
fragmenten aardewerk, natuursteen en 
vuurstenen gebruiksvoorwerpen, houts-
kool en gebruiksvoorwerpen 

Onder het esdek en in de top van de dek-
zandafzettingen 

Bronstijd Middelhoog Akkerlaag en/of nederzettingssporen, 
grafvelden, rituele plaatsen: kleine 
fragmenten aardewerk, natuursteen  en 
vuurstenen gebruiksvoorwerpen, metaal-
resten, houtskool, botresten en ge-
bruiksvoorwerpen 

Onder het esdek en in de top van de dek-
zandafzettingen 

IJzertijd Middelhoog Akkerlaag en/of nederzettingssporen, 
grafvelden, rituele plaatsen: kleine 
fragmenten aardewerk, natuursteen, 
metaalresten, glasresten, houtskool, 
botresten en gebruiksvoorwerpen 

Onder het esdek en in de top van de dek-
zandafzettingen 

Romeinse tijd Middelhoog Akkerlaag en/of nederzettingssporen, 
grafvelden, rituele plaatsen: kleine 
fragmenten aardewerk, natuursteen, 
metaalresten, glasresten, houtskool, 
botresten en gebruiksvoorwerpen 

Onder het esdek en in de top van de dek-
zandafzettingen 

Middeleeuwen Middelhoog Bewoningssporen van een (boeren)erf: 
kleine fragmenten aardewerk, metaal-
resten, glasresten, houtskool, botresten, 
organische resten en gebruiksvoorwer-
pen 

Onder het esdek en in de top van de dek-
zandafzettingen 

Nieuwe tijd Middelhoog  Bewoningssporen van een (boeren)erf: 
kleine fragmenten aardewerk, metaal-
resten, glasresten, houtskool, botresten, 
organische resten en gebruiksvoorwer-
pen 

Onder maaiveld/in het esdek en in de top 
van de dekzandafzettingen 

 

Uit de landschappelijke ligging, blijkt dat het plangebied vanaf het Paleolithicum ongunstig is gew eest 
voor jagers-verzamelaars maar vanaf het Neolithicum gunstig voor landbouw ers. Dit heeft te maken 
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met de ligging van het plangebied op een dekzandrug w at het plangebied geschikt maakt voor agra-
risch gebruik. Het ontbreken van een gradiëntsituatie en aanw ijzingen dat er stromend water in de 

buurt van het plangebied is geweest geeft een lage verwachting voor jagers-verzamelaars. Uit de 
archeologische gegevens die verzameld zijn uit het onderzoeksgebied blijkt dat er in de omgeving 

van het plangebied w einig sporen van menselijke activiteit zijn waar genomen. De drie gedane w aar-
nemingen betreffen vondsten uit de Bronstijd, Middeleeuw en en Nieuwe tijd. Dit kleine aantal waar-

nemingen geven het plangebied een middelhoge verwachting. 
In het hele plangebied kunnen archeologische resten voorkomen uit alle archeologische perioden. De 
kans op het voorkomen van de resten is laag voor de periodes Paleolithicum tot en met het Mesolithi-

cum. Voor de periodes Neolithicum tot en met de Nieuwe tijd geldt een middelhoge verw achting. De-
ze archeologische resten worden verwacht onder het esdek en in de top van de oorspronkelijke C-

horizont. De vondstenlaag is opgenomen onder in het esdek; hier wordt ook wel van ‘cultuurlaag’ 
gesproken: een doorw erkte oude bodem tussen het esdek en de ongeroerde ondergrond met kleine 

fragmenten aardewerk, natuursteen, vuursteen en houtskool. Archeologische sporen w orden ver-
wacht tot ongeveer 25 cm in de top van de C-horizont. Organische resten en bot zullen door de rela-
tief droge en zure bodemomstandigheden slecht zijn geconserveerd. Het complextype en de omvang 

kunnen niet nader w orden gespecificeerd door de beperkte gegevens. 
 

Bodemverstoring 
Dat een gebied een middelhoge of hoge archeologische verwachting heeft, betekent niet dat eventue-
le aanw ezige archeologische resten behoudenswaardig zijn. De w aarde van archeologische vind-

plaatsen wordt grotendeels bepaald door de mate waarin grondsporen dan wel vondsten in situ be-
waard zijn gebleven.  

 
Het plangebied is in het verleden in gebruik gew eest als akker- en grasland. Door ploegen kunnen 

eventueel aanw ezige archeologische waarden, die vanaf het maaiveld worden verwacht, mogelijk 
verloren zijn gegaan. 
 

3.11 Beantwoording onderzoeksvragen bureauonderzoek 
 

Voor het bureauonderzoek is een drietal onderzoeksvragen opgesteld. Hieronder worden deze vra-
gen beantw oord voor zover het bureauonderzoek de daarvoor benodigde gegevens hebben opgele-

verd. 
 
 Wat is er bekend over bodemverstorende ingrepen binnen het plangebied uit het verleden? Is 

er bijvoorbeeld informatie bekend over vroegere ontgrondingen, bodemsaneringen, egalisa-
ties, diepploegen of landinrichting? 

Het plangebied is gebruikt als akker- en grasland,waarbij ploegen eventueel voor bodemver-
storing heeft gezorgd. 
 

 Ligt het plangebied binnen een landschappelijke eenheid, w elke vanuit archeologisch oog-
punt een specifieke aandachtslocatie kan betreffen (zoals een relatief hoge dekzandkop of -

rug, nabij een veengebied, een beekdal)? 
Het plangebied bevindt zich op een hoge dekzandrug vlakbij de Peelrandbreuk. Er is geen 

specifieke aandachtslocatie aanwezig. 
 

 Wat is de gespecificeerde archeologische verw achting van het plangebied? 

Voor de perioden Paleolithicum en Mesolithicum geldt een lage archeologische verwachting 
en voor de perioden Neolithicum tot en met de Nieuwe tijd geldt een middelhoge archeologi-

sche verwachting.  
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4 INVENTARISEREND VELDONDERZOEK 
 

4.1 Methoden 
 

Het inventariserend veldonderzoek is uitgevoerd in de vorm van een verkennend booronderzoek, 
conform de eisen van de KNA, versie 3.3, specificatie VS03. Voor het inventariserend veldonderzoek 

is op 5 augustus 2015 door drs. A.H. Schutte (senior KNA-archeoloog) een Plan van aanpak (PvA) 
opgesteld. 
 

In totaal zijn er met behulp van een edelmanboor (diameter 7 cm) 5 boringen tot maximaal 1.70 m -
mv gezet (zie figuur 10). De boringen zijn verspreid binnen het plangebied gezet. De raaien zijn ver-

springend ten opzichte van elkaar gezet, waardoor een systeem bestaande uit gelijkbenige driehoe-
ken ontstaat. De boringen zijn lithologisch conform de Archeologische Standaard Boorbeschrijvings-

methode beschreven.
16

 Van alle boringen is de maaiveldhoogte afgeleid van het Actueel Hoogtebe-
stand Nederland (AHN).  
 

Aan de hand van het opgeboorde materiaal is beoordeeld of er wel, geen of slechts deels sprake is 
van een gaaf bodemprofiel. Tevens is gekeken naar de aanwezigheid van mogelijke vegetatie- en/of 

cultuurlagen, die zichtbaar zijn als bodemverkleuringen. Het opgeboorde materiaal is in het veld door 
middel van versnijden/verkruimelen geïnspecteerd op het voorkomen van archeologische indicatoren, 
zoals fragmenten vuursteen, aardew erk, houtskool, verbrand leem en bot. 

 
4.2 Resultaten 

 

Geologie en bodem 
De resultaten van de boringen zijn opgenomen in de vorm van boorprofielen en worden in bijlage 7 
weergegeven. Op basis van deze boorprofielen kan de bodemopbouw  als volgt worden beschreven. 
 

De hoofdlijnen van de opbouw  van de bodem kunnen als volgt w orden w eergegeven: 
 

Tabel VII.  Hoofdlijn bodemopbouw 

 

Bij alle boringen is een laag bruingrijs, zwak siltig en matig humeus, matig grof zand aangetroffen in 
de bovenste 30 cm. Deze laag w ordt geïnterpreteerd als bouwvoor. Onder de bouwvoor bevind zich 
een laag die geïnterpreteerd is als esdek, al heeft het niet in het gehele plangebied de vereiste 50 

centimeter dikte. Dit is een zwak siltige, zwak humeuze, bruingrijze gevlekte zandlaag met een matig 
grove korrel.  

 
De volgende laag die zich alleen in boring 1 en 3 bevindt is geïnterpreteerd als een verstoorde B-

horizont. Deze laag is zwak siltig, bruinrood-grijs gevlekt, matig grof zand.  

                                                           
16

 Bosch, 2005.  

Diepte Samenstelling  Interpretatie 

0-30 Z2s1h2 bruingrijs Bouwvoor 

30-50  Z2s1h1 bruingrijs gevlekt Verstoord esdek 

50-90 Z2s1 bruinrood grijs gevlekt Verstoorde B-horizont 

90-130 Z2s1g1 grijs gevlekt  Verstoorde C-horizont 

130-170 Z2s1g2 zwak gleyhoudend lichtbruin  Intacte C-horizont 
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Bij alle boringen bevindt zich tussen 50 en 140 cm onder het maaiveld een zwak siltige, zwak grind-
houdende, zwak gleyhoudende, grijsbruine grijs gevlekte, verstoorde C-horizont die bestaat uit matig 

grof zand. Onder de verstoorde C-horizont bevindt zich in vier boringen (boring 1, 2, 4 en 5) nog een 
intacte C-horizont (boring 3 is gestuit op grind in de verstoorde C-horizont). Deze zandlaag is zwak 

siltig, matig grindhoudend, zwak gleyhoudend, lichtbruin en heeft een matig grove korrel.  
 

Archeologie 
In geen van de boringen zijn archeologische indicatoren w aargenomen. Het gaat hier echter om een 
verkennend bodemonderzoek, dat zich richt op de bodemopbouw en mogelijke bodemverstoringen 

die de archeologische trefkans kunnen beïnvloeden en niet zo zeer op het onderzoeken op de aan-
wezigheid van archeologische vondsten en/of sporen. 

 
4.3 Beantwoording onderzoeksvragen veldonderzoek 

 
Voor het veldonderzoek is een aantal onderzoeksvragen opgesteld. Hieronder worden deze vragen 
beantw oord voor zover het veldonderzoek de daarvoor benodigde gegevens heeft opgeleverd; 

 
 Wat is de bodemopbouw  binnen het plangebied? 

Uit de resultaten van het inventariserend veldonderzoek blijkt dat de bodemopbouw bestaat 
uit een bouwvoor van 30 cm dik. Hieronder ligt een verstoord esdek en een verstoorde B-
horizont. Ook de bovenste 40-50 cm van de C-horizont zijn verstoord.  

 
 Is het bodemprofiel binnen het plangebied intact of (geheel of gedeeltelijk) verstoord en indien 

verstoord, tot welke diepte gaat deze verstoring? 
Het bodemprofiel in het plangebied is verstoord tot op een diepte van ongeveer 120 cm.  

 
 Wat zijn de gevolgen van het in het plangebied aangetroffen bodemprofiel voor de gespecif i-

ceerde archeologische verwachting van het plangebied? 

Door de verstoring van de bovenste 50 cm van de C-horizont, kan de archeologische ver-
wachting van alle periodes worden bijgesteld naar laag.   

 
 

5 CONCLUSIE EN SELECTIEADVIES 
 
5.1 Conclusie 

 
Het bureauonderzoek toonde aan dat er zich mogelijk archeologische waarden in het plangebied 

zouden kunnen bevinden. Daarom is aansluitend een inventariserend veldonderzoek in de vorm van 
een verkennend booronderzoek uitgevoerd.  
 

Uit de resultaten van het inventariserend veldonderzoek blijkt dat de bodemopbouw bestaat uit een 
bouwvoor van 30 cm dik. Hieronder ligt een verstoord esdek en een verstoorde B-horizont. Ook de 

bovenste 40-50 cm van de C-horizont zijn verstoord.  
 

Op basis van de waargenomen bodemverstoringen, kan w orden geconcludeerd dat archeologische 
waarden niet meer in situ w orden verwacht. 
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5.2 Selectieadvies 
 

Op grond van de resultaten van het bureau- en veldonderzoek adviseert Econsultancy om het plan-
gebied vrij te geven.  

 
Bovenstaand advies vormt een selectieadvies. De resultaten van onderhavig onderzoek dienen te 

worden beoordeeld door het bevoegd gezag (gemeente Gemert-Bakel). Het bevoegd gezag neemt 
vervolgens een selectiebesluit. 
 

Er is getracht een gefundeerd advies te geven op grond van de gebruikte onderzoeksmethode. De 
aanw ezigheid van archeologische sporen of resten in het plangebied kan nooit volledig worden uitge-

sloten. Econsultancy w ijst er op dat, dat indien er tijdens de geplande w erkzaamheden  toch archeo-
logische w aarden w orden aangetroffen, er conform artikel 53 van de Monumentenwet uit 1988 een 

meldingsplicht geldt bij het Ministerie van Onderw ijs, Cultuur en Wetenschap (de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed. Voor het melden van een vondst kunt u terecht bij de Infodesk email: in-
fo@cultureelerfgoed.nl of tel: 033-4217456), de gemeente Gemert-Bakel of de Provincie 

Noord-Brabant. 
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Figuur 1. Situering van het plangebied binnen Nederland  

 

 

 
  

Kapelweg (ong) te Handel 

Legend
a 

Plangebied 

Situering van het plangebied binnen Nederland (bron : http://gis.kademo.nl/gs2/wms) 
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Figuur 2. Detailkaart van het plangebied 
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Detailkaart van het plangebied binnen Nederland 

 

Kapelweg (ong) te Handel 
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Figuur 3. Luchtfoto van het plangebied 
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Luchtfoto van het plangebied 
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15073897 GBA.SRO.ARC   

Figuur 4. Situering van het plangebied binnen de historische kaarten 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Situering van het plangebied binnen de historische kaarten 

Legenda 

Plangebied 

Kapelweg (ong) te Handel 

 
 

 
 

 
 

Situatie 1811 (bron: www.watwaswaar.nl) Situatie 1830 (bron: www.watwaswaar.nl) 

Situatie 1899 (bron: www.watwaswaar.nl) Situatie 1930 (bron: www.watwaswaar.nl) 

Situatie 1963 (bron: www.watwaswaar.nl) Situatie 1991 (bron: www.watwaswaar.nl) 

http://www.watwaswaar.nl/
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http://www.watwaswaar.nl/
http://www.watwaswaar.nl/
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Figuur 5. Situering van het plangebied binnen de Geomorfologische kaart 
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Situering van het plangebied binnen de Geomorfologische kaart 
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Figuur 6. Situering van het plangebied binnen het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) 
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Situering van het plangebied binnen Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) 
 

 

Kapelweg (ong) te Handel 
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Figuur 7. Situering van het plangebied binnen de Bodemkaart 
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Situering van het plangebied binnen de bodemkaart 

 

Kapelweg (ong) te Handel 
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Figuur 8. Archeologische Gegevenskaart van het onderzoeksgebied 

 

 

Archeologische Gegevenskaart van het onderzoeksgebied  (bron: Archeologisch informatiesysteem Archis2, AHN) 

 

Kapelweg (ong) te Handel 
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Figuur 9. Situering van het plangebied binnen de archeologische beleidskaart 
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Situering van het plangebied binnen de archeologische beleidskaart gemeente Gemert-Bakel 

 

Kapelweg (ong) te Handel 
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Figuur 10. Boorpuntenkaart 
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Figuur 11. Resultaten van het booronderzoek 
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Bijlage 3 Overzicht geologische en archeologische tijdvakken 
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Zuurstofisotoop calibratie (OxCal) versie 3.9 Bronk Ramsey (2003), toegepast op het Laat-Weichselien en het Holoceen. 
Archeologische periode-indeling en ouderdom volgens de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB). 
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Bijlage 4 Bewoningsgeschiedenis van Nederland 
 

Als aanvullende informatie wordt hieronder een algemene ontw ikkeling van de bew onings geschie-
denis van Nederland w eergegeven. 

 

Paleolithicum (tot ca. 8800 voor Chr.)  
De vroegste bewoningssporen in Nederland uit deze periode dateren uit de voorlaatste ijstijd, ca. 
300.000-130.000 jaar geleden. Waarschijnlijk hebben in de koudste fasen van de ijstijden in Neder-
land geen mensen geleefd. Daarentegen was bew oning in de w armere perioden w el mogelijk. De 

mensen die hier toen leefden trokken als jagers/vissers/verzamelaars rond in kleine groepen en 
maakten gebruik van tijdelijke kampementen. Veranderingen in het klimaat zorgden voor een veran-

derende flora en fauna. Tijdens de koude perioden bestond het groot w ild onder meer uit rendieren, 
mammoeten, paarden en steppew isenten. Vooral op paarden en rendieren werd in het Laat-
Paleolithicum intensief jacht gemaakt. Tijdens de w armere perioden werd er onder andere op herten, 

w ilde zw ijnen en oerossen gejaagd.  
 

Mesolithicum (ca. 8800-4900 voor Chr.) 
Rond de overgang van het Pleistoceen naar het Holoceen (ca. 9000 voor Chr.) verbeterde het klimaat 

voor een langdurige periode. De gemiddelde temperatuur steeg, w aardoor de variatie in flora en fau-
na (o.a. bosontw ikkeling) toenam. De mens kreeg nu de mogelijkheid om meer gevarieerd te eten: 
vruchten en andere eetbare gew assen stonden nu vaker op het menu. Doordat de temperatuur steeg, 

trok het groot w ild (met name rendieren) naar het noorden, en maakte plaats voor meer territoriumge-
bonden klein w ild, vogels en vissen. Door deze veranderende leefomstandigheden werd de jacht-

techniek aangepast. De vuursteen bew erkingstechniek hield met deze ontw ikkeling gelijke tred. Er 
werden kleine vuursteenspitsen vervaardigd die als pijl- en harpoenpunt w erden gebruikt. Met de 

stijging van de temperatuur begon het landijs te smelten en de zeespiegel te stijgen. Het tot dan toe 
droge Noordzee-Bekken kw am onder w ater te staan. De groepen jagers/vissers/verzamelaars w is-
selden nog wel van locatie maar exploiteerden kleinere gebieden. In het voorjaar viste men in de r i-

vieren, tijdens de zomer leefde men voornamelijk langs de kust, waar naast vis en schaaldieren ook 
zeehonden als voedselbron dienden. In de herfst verzamelde men noten en vruchten, terw ijl in de 

w inter op onder meer pelsdieren werd gejaagd.  
 

Neolithicum (ca. 5300-2000 voor Chr.)  
Aan het begin van deze periode gingen het jagen, vissen en verzamelen een steeds minder belangri j-
ke rol spelen. Men ging nu zelf cultuurgew assen telen en dieren houden bij het kamp. Uit vondsten 

valt af te leiden dat het om tw ee groepen mensen gaat, enerzijds kolonisten met een vrijw el agrar i-
sche levensw ijze, anderzijds om de autochtone mesolitische bevolking die een halfagrarische levens-

stijl erop na gaat houden. Deze verandering ging gepaard met enkele technologische en sociale ver-
nieuw ingen zoals: het wonen op een vaste plek in een huis, het gebruik van vaatwerk van (gebakken) 
klei en de introductie van geslepen stenen dissels en bijlen. De bevolking groeide nu gestaag, mede 

door de productie van overschotten. Uit het Neolithicum zijn verschillende nu nog zichtbare grafmo-
numenten bekend, te w eten grafkelders, hunebedden en grafheuvels.  

 

Bronstijd (ca. 2000-800 voor Chr.) 
Het begin van dit tijdvak valt samen met het eerste gebruik van bronzen voorwerpen zoals bijlen. 
Vuurstenen w erktuigen bleven, zij het minder, in gebruik. Het aardewerk uit deze periode is over het 
algemeen tamelijk zeldzaam. Vuursteenmateriaal uit de Bronstijd is meestal niet goed te onderschei-

den van dat uit andere perioden. Lange tijd bleven bronzen voorwerpen zeer schaars binnen Neder-
lands grondgebied. Door het van nature ontbreken van de benodigde grondstoffen moest het brons 

worden geïmporteerd en ontstonden er handelscontacten over langere afstanden. Eén en ander had 
wel tot gevolg dat er binnen de bevolking grotere verschillen ontstonden door verschillen op basis van 
bezit. De grafheuveltraditie, die tijdens het Neolithicum haar intrede deed, w erd in eerste voortgezet, 

maar rond 1200 voor Chr. vervangen door begravingen in urnenvelden. Het gaat hier om ingegraven 
urnen met crematieresten waar overheen kleine heuveltjes w erden opgeworpen, omgeven door een 
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greppel. Een Kopertijd voorafgaand aan de Bronstijd w ordt in Noordw est-Europa niet onderscheiden, 
in tegenstelling tot bijvoorbeeld het Middellandse Zeegebied. Wel zijn uit het Laat-Neolithicum kope-

ren voorw erpen bekend. 
 

IJzertijd (ca. 800-12 voor Chr.)  
In deze periode werden voor het eerst ijzeren voorw erpen vervaardigd. Voor de productie van werk-

tuigen en wapens werd brons vervangen door ijzer. Er ontstond een inheemse ijzerproductie. Het 
gebruik van vuursteen voor het vervaardigen van werktuigen duurde nog in beperkte mate voort. Ten 
opzichte van de Bronstijd traden er in de aardew erktraditie geen radicale veranderingen op. Evenals 

in het Neolithicum en de Bronstijd w oonden de mensen in verspreid liggende hoeven ('Einzelhöfe') of 
in nederzettingen bestaande uit maar enkele huizen; deze werden in een beperkt gebied nogal eens 

verplaatst. Op de hogere zandgronden ontstonden uitgebreide omw alde akkercomplexen ('Celtic 
fields'). Opvallend zijn de verschillen in materiële welstand (bezit van metalen voorwerpen), die moge-

lijk op sociale ongelijkheid duiden. In de zogenaamde vorstengraven uit Zuid Nederland, met daarin 
luxe, geïmporteerde bijgaven, zijn vermoedelijk lokale of regionale autoriteiten begraven. De meeste 
begravingen vonden nog immer plaats in urnenvelden. Tijdens de IJzertijd w erd het Friese kustgebied 

gekoloniseerd en ontstonden de eerste terpen. 
 

Romeinse tijd (ca. 12 voor Chr. - 450 na Chr.)  
Met de komst van de Romeinen eindigt de prehistorie en begint de geschreven geschiedenis. Aange-
zien de schriftelijke bronnen slechts een zeer fragmentarisch beeld schetsen, is men toch nog in be-

langrijke mate aangew ezen op de archeologie als informatiebron. Een tijd lang diende het Nederland-
se rivierengebied als uitvalsbasis voor veldtochten in het noorden van Germanië. In 47 na Chr. w erd 

de Rijn definitief als Romeinse rijksgrens ingesteld. Ter controle en verdediging van deze zogenaam-
de 'limes' w erden langs de Rijn, tot diep in Duitsland, 'castella' (militaire forten) gebouw d. 

 
De inheemse manier van leven handhaafde zich nog lange tijd. Wel w erd, vooral na de opstand van 
de Bataven tegen de Romeinse overheersers in 69-70 na Chr., de Romeinse invloed steeds duidelij-

ker. In veel inheems-Romeinse nederzettingen was bijvoorbeeld, naast het eigen handgevormde aar-
dewerk, Romeins importaardew erk in gebruik, dat op de draaischijf was vervaardigd. Er w erden, 

vooral in Limburg, grootse villa's (Romeinse herenboerderijen) gebouwd, hetzij nieuw  gesticht, hetzij 
ontw ikkeld vanuit een bestaande inheemse nederzetting.  

 
De Romeinen legden een voor die tijd al uitgebreide infrastructuur aan, w aardoor het gebied steeds 
beter w erd ontsloten. Op verschillende plaatsen ontstonden aanzienlijke nederzettingen, w aarvan er 

enkele met een stedelijk karakter (zoals Nijmegen). De inheemse bevolking, ten noorden van de Li-
mes, werd niet zo sterk beïnvloed door de Romeinse aanw ezigheid. Er was wel sprake van handels-

contacten en het uitw isselen van geschenken. In de tw eede helft van de derde eeuw ontstond, onder 
meer door invallen van Germaanse stammen, een instabiele situatie die met korte onderbrekingen 
voortduurde tot in de vijfde eeuw . Uiteindelijk leidde dit in het jaar 406 tot de definitieve ineenstorting 

van de grensverdediging langs de Rijn. 
 

Middeleeuwen (ca. 450-1500 na Chr.)  
Over de Vroege Middeleeuw en, vooral over het tijdvak 450-600 na Chr., is relatief weinig bekend. 

Zow el historische bronnen als archeologische overblijfselen zijn schaars. De bevolkingsomvang was 
ten opzichte van de voorafgaande periode sterk afgenomen. De marktgerichte economie verdween 
en de mensen vielen terug op zelfvoorziening. De politieke macht w as na het wegvallen van de Ro-

meinse staatsorganisatie in handen gekomen van regionale en lokale hoofdlieden. Een gezagheb-
bende status w as nu vooral gebaseerd op militair succes en materiële w elstand. Deze instabiele peri-

ode w ordt ook w el aangeduid als de 'tijd van de volksverhuizingen'. 
Vanaf de 10

e
 – 11

e
 eeuw wordt een overheersende positie van de al dan niet adellijke grootgrondbe-

zitters waargenomen. Dit vertaalt zich in nieuw e nederzettingsvormen als mottes, kastelen en ver-

sterkte hoeven. In verband met de aanhoudende bevolkingsgroei, en mede dankzij gunstige klimato-
logische omstandigheden, w erd een begin gemaakt met het ontginnen van w oeste gronden als bos, 
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heide en veen. Veel van de huidige dorpen en steden dateren uit deze periode. Door de aanleg van 
dijken en kaden w erden laaggelegen gebieden beschermd tegen w ateroverlast. De heersende rivali-

teit tussen de vorsten leidde, in combinatie met een zw ak centraal gezag, veelvuldig tot lokaal ge-
weld, waarvan de bevolking vaak het slachtoffer werd. Door het aanleggen van burgen, schansen, 

landweren en wallen trachtte men zich te beveiligen. 
 

Nieuwe tijd (1500-heden) 
De Nieuw e tijd kenmerkt zich door een groot aantal veranderingen vooral op het gebied van mens- en 
wereldbeeld. Er is sprake van een Europese overzeese expansie wat leidt tot handelscontacten, han-

delskapitalisme en het begin van een w ereldeconomie. Er ontstaat een nieuwe wetenschappelijke 
belangstelling die resulteert in vele uitvindingen. Deze uitvindingen vormen de motor van de industrië-

le revolutie. Er ontstaat een nationale staat die centraal bestuurd wordt. Als gevolg van deze ontw ik-
kelingen neemt het belang en de omvang van steden toe en neemt de macht van adel af. Het groot-

ste deel van de bevolking is niet meer w erkzaam en woonachtig op het platteland maar in de steden. 
In verband met de aanhoudende bevolkingsgroei w orden aan het eind van de 19

e
 tot het begin van de 

20
e
 eeuw op grote schaal woeste gronden gecultiveerd. Door de industriële revolutie komen steeds 

meer producten beschikbaar voor steeds meer mensen waardoor de w elvaart stijgt. In de Nieuw e tijd 
vindt er eveneens een hernieuw de oriëntatie op het erfgoed van de klassieke Oudheid plaats , wat 

zich tot in het begin van de 20
e
 eeuw  uit in de kunsten. 
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Bijlage 5 AMZ-cyclus 
 

Het AMZ-proces 
Archeologisch onderzoek in Nederland w ordt in het algemeen uitgevoerd binnen het kader van de 

Archeologische Monumentenzorg (AMZ). Het gehele traject van de AMZ omvat een aantal stappen 
die elkaar kunnen opvolgen, afhankelijk van het resultaat van de voorgaande stappen. Om inhoudelij-

ke, prijs- en planningstechnische redenen kan er soms voor gekozen worden om bepaalde stappen 
gelijktijdig uit te voeren. Bovendien kan, indien reeds voldoende gegevens bekend zijn, een stap w or-
den overgeslagen. Elke stap eindigt met een rapport met daarin een advies voor de vervolgstappen. 

Na elke stap wordt er een selectiebesluit genomen door de bevoegde overheid, gemeente, provincie 
of de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, op basis van de resultaten van het archeologisch onder-

zoek. Indien na een bepaalde stap blijkt dat geen nader vervolgonderzoek nodig is, wordt het archeo-
logisch onderzoek afgesloten. Ook kan het bevoegd gezag besluiten dat een vindplaats van zo groot 
belang is, dat deze in situ behouden moet worden. Dan dienen de archeologische resten in de grond 

beschermd te w orden door planaanpassing of planinpassing. 
 

Het begint met het bepalen van de onderzoeksplicht. Gemeentelijke, provinciale en landelijke archeo-
logische w aardenkaarten geven aan of het plangebied in een gebied ligt met een archeologische 

verwachting. Indien dit het geval is, dan zal er in het kader van de planprocedure onderzoek verricht 
moeten worden om te bepalen of er archeologische w aarden binnen het plangebied aanwezig zijn. 
Hiermee start de zogenaamde AMZ-cyclus (zie schema). 

 

De eerste fase: Bureauonderzoek 
Elk archeologisch onderzoek begint met een bureauonderzoek. Dit heeft tot doel het verwerven van 
informatie, aan de hand van bestaande bronnen, over bekende of verwachte archeologische waar-

den, binnen het plangebied om tot een gespecificeerd verwachtingsmodel te komen, op basis waar-
van een beslissing genomen kan w orden ten aanzien van een eventuele vervolgstap. 
 

De tweede fase: Inventariserend VeldOnderzoek (IVO) 
Het doel van een IVO is het aanvullen en toetsen van het gespecificeerde verwachtingsmodel. Het 

IVO moet informatie geven over de aan- of afwezigheid, de aard, het karakter, de omvang, de date-
ring, de gaafheid, de conservering en de inhoudelijke kw aliteit van de archeologische waarden. 
 

Inventariserend Veldonderzoek; Booronderzoek en Veldkartering 
Door een booronderzoek kan er een goede inschatting gemaakt w orden van de kans op archeologi-

sche waarden (grondsporen en daarmee samenhangende voorwerpen). Bij het booronderzoek is een 
onderscheid aangebracht in een verkennende, karterende en w aarderende fase. De verkennende 

fase heeft tot doel inzicht te krijgen in de vormeenheden van het landschap, voor zover deze van in-
vloed zijn op de locatiekeuze. Op deze manier w orden kansarme zones uitgesloten en kansrijke zo-
nes geselecteerd voor de volgende fasen. Tijdens de karterende fase wordt het onderzoeksgebied 

systematisch onderzocht op de aanw ezigheid van archeologische vondsten of sporen. De w aarde-
rende fase sluit aan op de karterende fase. Het w aarnemingsnet kan verdicht w orden om de horizon-

tale begrenzing, ligging en omvang van archeologische vindplaatsen vast te stellen.  
 

Een veldkartering w ordt uitgevoerd wanneer vondsten of sporen aan de oppervlakte w orden verwacht 
en zichtbaar zijn op het moment dat het onderzoek uitgevoerd w ordt. Dit type onderzoek bestaat uit 
het systematisch belopen van het maaiveld van het plangebied. 
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Inventariserend Veldonderzoek; Proefsleuven 
Als uit vooronderzoek blijkt dat binnen het plangebied archeologische resten aangetroffen kunnen 

worden kan het bevoegd gezag beslissen tot een proefsleuvenonderzoek. Proefsleuven zijn lange 
sleuven van minimaal tw ee tot vijf meter breed die worden aangelegd in de zones waar in de voor-

gaande onderzoeksfase aanw ijzingen voor vindplaatsen zijn aangetroffen. De KNA schrijft voor dat bij 
een dergelijk onderzoek minimaal 5% van het te verstoren gebied onderzocht dient te w orden. 

 

De derde fase: Archeologische Begeleiding (AB) of Opgraven (AAO) 
 

Archeologische Begeleiding 
Als het vooronderzoek niet voldoende informatie heeft opgeleverd om de archeologische waarde van 

de archeologische resten te bepalen, kan besloten w orden tot archeologische begeleiding van de 
sloop- of graafwerkzaamheden. Dit betekent dat archeologen bij het graafwerk aanwezig zijn om het 

werk te volgen en eventuele resten te documenteren. Wanneer tijdens de w erkzaamheden vondsten 
(van hoge archeologische w aarde) naar boven komen, die aanleiding geven tot nader onderzoek, kan 
alsnog besloten worden om tot een opgraving over te gaan. 

 
Opgraven 

Indien de archeologische resten niet in situ bew aard kunnen blijven, maar w el van belang zijn voor de 
wetenschap, kan het bevoegd gezag besluiten over te gaan tot een Algehele Archeologische Opgra-
ving (AAO). Het doel hiervan is volgens de KNA het documenteren van gegevens en het veiligstellen 

van materiaal van vindplaatsen om daarmee informatie te behouden, die van belang is voor kennis-
vorming over het verleden. 
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Schema van de Archeologische Monumenten Zorg 
 

Vergunningaanv raag/ruimtelijke ontwikkeling 
▼ 

Toetsing aan archeologisch beleid 
(Gemeente, Prov incie, Rijk) 

▼ 
Bureauonderzoek* 

(verzamelen gegevens en opstellen verwachtingsmodel) 
▼ 

Selectiebesluit 
(door bev oegd gezag op basis van resultaten) 

▼ 
Inv entariserend v eldonderzoek* 

                   ▼                                                   ▼ 
Verkennend v eldonderzoek   ►****   Karterend v eldonderzoek 
Door middel v an:                               Door middel v an: 

- terreininspectie                        - opperv laktekartering 
- booronderzoek**                     - booronderzoek** 

                                                          - proefsleuv en*** 
                   ▼                                               ▼***** 

Selectiebesluit 
(door bev oegd gezag op basis van resultaten) 

▼ 
Bewezen of  hoge kans op de aanwezigheid van archeologie 

                                                ▼****** 
Waarderend veldonderzoek door middel van proefsleuv en*** 

▼ 
Selectiebesluit 

(door bev oegd gezag op basis van resultaten) 
   ▼                                        ▼                               ▼  
Opgrav en***                    Begeleiding***           Beschermen 
Verwijderen                     Begeleiding               Bescherming 
van de                              van de                      van de 
archeologie                      werkzaamheden       archeologie 
door                                 door                          door   
archeologen                    archeologen              planaanpassing 

 
 
 

► 
 
 
 
 
 

  ► 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ► 
 
 
 
 
 

   
 
  ► 

 
 
 

Vergunningv erlening indien geen onderzoek noodzakelijk 
wordt geacht. 

 
 

 
 
Bij geen of  geringe kans op aanwezigheid v an archeolo-
gie. Einde onderzoek, vrijgeven  voor functie (eventueel 
met bouwkundige v oorwaarden). Ook kan besloten wor-
den over te gaan op het begeleiden van de graaf werk-
zaamheden door archeologen.*** 
 
 
 
 
 
 
Bij geen of  geringe kans op aanwezigheid v an archeolo-
gie. Einde onderzoek, vrijgeven  voor functie (eventueel 
met bouwkundige v oorwaarden). Ook kan besloten wor-
den over te gaan op het begeleiden van de graaf werk-
zaamheden door archeologen.*** 
 
 
 
Bij geen of  geringe kans op aanwezigheid v an archeolo-
gie, wel archeologische waarden aanwezig maar geen  
vervolgonderzoek noodzakelijk op grond v an waardering. 
Einde onderzoek, vrijgev en  voor functie (ev entueel met 
bouwkundige voorwaarden). 

*  Combinatie bureauonderzoek en IVO verkennende of  karterende f ase mogelijk, indien een PvA aanwezig is. 
**  Vooraf gaand aan het booronderzoek dient een PvA worden opgesteld, toetsing door bev oegd gezag 
***  Vooraf gaand aan het onderzoek dient een PvE en PvA te worden opgesteld, toetsing door bev oegd gezag. 
**** Na een v erkennend booronderzoek kan het bevoegd gezag besluiten dat een aanvullend karterend booronderzoek 

moet worden uitgevoerd. 
***** Een combinatie v an bureauonderzoek en IVO karterende  en waarderende fase door middel van proefsleuven  is 

mogelijk, indien een PvA  en een goedgekeurd PvE aanwezig is en met instemming van het bev oegd gezag. 
******  Een combinatie v an bureauonderzoek en IVO karterende  en waarderende fase door middel van proefsleuven  of  een 

IVO karterende  en waarderende f ase door middel v an proefsleuven is mogelijk, indien een PvA  en een goedge-

keurd PvE aanwezig is en met instemming van het bev oegd gezag. 
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Bijlage 6 Planontwerp 
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Bijlage 7 Boorprofielen 
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Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water



 

 

 

 

  

 
Over Econsultancy..     

 

 

Econsultancy is een onafhankelijk adviesbureau. Wij bieden realistisch advies en concrete 
oplossingen voor milieuvraagstukken en willen daarmee een bijdrage leveren aan een duurzaam 
en verantwoord gebruik van onze leefomgeving. 
 

 

Diensten 

Wij kunnen u van dienst zijn met een uitgebreid scala aan onderzoeken op het gebied van bodem, 

waterbodem, water, archeologie, ecologie en milieu. Op www.econsultancy.nl vindt u uitgebreide informatie 

over de verschillende onderzoeken.   

 

Werkwijze 

Inzet en professionele betrokkenheid kenmerkt onze diensten. De verantwoordelijke projectleider is het 

eenduidige aanspreekpunt voor de klant en draagt zorg voor alle aspecten van het project: kwaliteit, tijd, 

geld, communicatie en organisatie. De kernwaarden deskundig, vertrouwd, betrokken, flexibel, zorgvuldig en 

vernieuwend zijn een belangrijke leidraad in ons handelen.  

 

Kennis 

Het deskundig begeleiden van onze opdrachtgevers vraagt om betrokkenheid bij en kennis van de 

bedoelingen van de opdrachtgever. Het vereist ook gedegen en actuele vakinhoudelijke kennis. Alle 

beschikbare kennis wordt snel en effectief ingezet. De medewerkers vormen ons belangrijkste kapitaal. 

Persoonlijke en inhoudelijke ontwikkeling staat centraal want het werk vraagt steeds om nieuwe kennis en 

nieuwe verantwoordelijkheden. 

 

Creativiteit 

Onze medewerkers zijn in staat om buiten de geijkte kaders een oplossing te zoeken met in achtneming van 

de geldende wet- en regelgeving. Oplossingen die bedoeld zijn om snel en efficiënt het doel van de 

opdrachtgever te bereiken.  

 

Kwaliteit 

Er wordt continue gestreefd naar het verhogen van de professionaliteit van de dienstverlening. Het leveren 

van diensten wordt intern op een dusdanige wijze georganiseerd dat het gevraagde resultaat daadwerkelijk 

op een zo effectief en efficiënt mogelijke wijze wordt voortgebracht. Hierbij staat de klanttevredenheid 

centraal. Het kwaliteitssysteem van Econsultancy voldoet aan de NEN-EN-ISO 9001: 2008. Tevens is 

Econsultancy gecertificeerd voor diverse protocollen en beoordelingsrichtlijnen.  

 

Opdrachtgevers 

Econsultancy heeft sinds haar oprichting in 1996 al meer dan tienduizend projecten uitgevoerd. Projecten in 

opdracht van particulier tot de Rijksoverheid, van het bedrijfsleven tot non-profit organisaties. De projecten 

kennen een grote diversiteit en hebben in sommige gevallen uitsluitend een onderzoekend karakter en zijn in 

andere gevallen meer adviserend. Steeds vaker wordt onderzoek binnen meerdere disciplines door onze op-

drachtgevers verlangd. Onze medewerkers zijn in staat dit voor de opdrachtgever te coördineren en zelf 

(deel)onderzoeken uit te voeren. Ter illustratie van de veelvoud en veelzijdigheid van de projecten in de 

werkvelden bodem, waterbodem, ecologie, archeologie, water, geluid en milieu kunnen uitgebreide refe-

rentielijsten worden verschaft.  
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