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Beste Jolanda, 
 
Op 16 februari 2012 heeft ArcheoPro, in opdracht van de gemeente, een bureau- en 
booronderzoek uitgevoerd in plangebied MFA Noord in Gemert. Het terrein ligt aan de 
oostrand van de wijk Molenbroek, ten noorden en ten zuiden van de Sportlaan. Op het terrein 
wordt een MFA gebouwd. 
 
Volgens de gemeentelijke archeologiebeleidskaart ligt het plangebied in een zone dat 
gewaardeerd is als een gebied met een middelhoge archeologische verwachting (categorie 
5). Bij deze verwachtingen geldt, conform het archeologiebeleid, archeologisch onderzoek bij 
bodemingrepen groter dan 2500m²  en dieper dan 40cm onder maaiveld. 
 
Doel van zo’n inventariserend booronderzoek is om te bepalen of er archeologische waarden 
aanwezig (kunnen) zijn in de ondergrond en of deze vervolgonderzoek en/of planaanpassing 
vereisen. Op basis van de resultaten van het onderzoek heeft ArcheoPro een selectieadvies 
opgesteld. 
 
Sinds de invoering van de Wet op de archeologische monumentenzorg (september 2007) is 
de gemeente Bevoegd Gezag geworden. De gemeente dient het rapport en het uitgebrachte 
selectieadvies te beoordelen en daarop een selectiebesluit te nemen.  
 
Samenvatting onderzoek  
Er zijn in totaal 31 boringen gezet met behulp van een zandguts en een megaboor. Uit de 
resultaten blijkt dat de toplaag van de bodem binnen het plangebied uit een over het geheel 
genomen, zestig á zeventig centimeter dik pakket sterk vergraven zand bestaat. In dat pakket 
zitten moderne fragmentjes, waaruit blijkt dat deze laag in de twintigste eeuw moet zijn 
ontstaan. Waarschijnlijk bij de aanleg van het sportveld en speeltuin. Op enkele boorpunten is 
de  bodem tot een diepte van een meter of meer verstoord, deze zijn gezet in voormalige 
perceelsgrenzen zoals een sloot. In twee boringen zijn dan ook in water gevormde afzettingen 
aantroffen. In geen van de boringen zijn er resten van een podzolbodem te zien, wel is er in 
één boring een gley-horizont aangetroffen. Dit duidt er op dat de bodem aan sterke 
grondwaterfluctuaties blootgesteld hebben gestaan en tenminste gedurende een deel van het 
jaar, slecht ontwaterd zullen zijn. 
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Op de volgende bladzijde zie je een kaart met de locatie van de boringen en de 
verstoringsdiepten.
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Conclusie en selectieadvies ArcheoPro 
De bovenlaag van de bodem is sterk verstoord en bestaat uit brokken zand met uiteenlopend 
leem- en humusgehalte. Hier tussendoor komen moderne insluitsels voor zoals brokjes 
hardgebakken baksteenpuin, moderne metaalresten en zelfs plastic. Onder deze sterk 
verstoorde bovenlaag is direct het schone gele zand van de C-horizont aangetroffen. De dikte 
van de verstoorde bovenlaag varieert van zestig tot zeventig centimeter, met enkele 
uitschieters. 
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Uit het booronderzoek blijkt ook dat de bodem (in het verleden) te kampen heeft gehad met 
sterk fluctuerende grondwaterstanden en dat de bodem voor een deel van het jaar slecht 
ontwaterd zal zijn. De slechte ontwatering kan veroorzaakt zijn door overstromingen vanuit de 
Peelsche Loop. De sterk fluctuerende grondwaterstanden zullen het plangebied in het 
verleden onaantrekkelijk hebben gemaakt voor bewoning. Tezamen met de sterke verstoring 
van de bodem en het ontbreken van relevante archeologische indicatoren, betekent dit er 
geen redenen zijn voor verder onderzoek. 
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Op basis van het booronderzoek adviseert ArcheoPro om geen archeologisch 
vervolgonderzoek uit te laten voeren en het gebied vrij te geven.  
 
 
Selectiebesluit bevoegd gezag (Gemeente Gemert-Bakel) 
 
De gemeente heeft het rapport en het selectieadvies getoetst en beoordeeld. De gemeente 
neemt het selectieadvies van ArcheoPro over en besluit tot geen vervolgonderzoek in het 
deelgebied en het gebied vrij te geven voor archeologie. 
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De middelhoge archeologische verwachting wordt bij de eerstvolgende actualisatie van het 
bestemmingsplan en archeologiebeleidskaart bijgesteld naar een lage archeologische 
verwachting (categorie 6).  
 
 
Vanessa Jolink, 15 maart 2012. 
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 Indien er bij werkzaamheden archeologische materialen en/of sporen aangetroffen worden, dienen deze te worden 

gemeld bij de gemeente Gemert-Bakel, conform Monumentenwet 1988, laatste wijziging van 1 september 2007, 
paragraaf 7, artikel 53 en verder. 


