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1. Inleiding 

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.  

De beleidsmedewerkster archeologie is namens het College gemandateerd voor het 

nemen van selectiebesluiten. 

 

2. Planbeschrijving 

In het plangebied wordt een nieuw bedrijventerrein aangelegd. In het zuiden van het 
plangebied zal een ovaalvormig bedrijfsgebouw worden gebouwd met een vleugel 
naar het oosten. Ten noorden ervan wordt parkeergelegenheid voorzien en ten 
zuiden ervan en op de westhoek van de Heijtsveld en de Zuid-Om zal een 
waterberging aangelegd worden. De bodemverstoring ter plaatste van de te 
realiseren bebouwing bedraagt ongeveer 1 m.   
 

 
Afb. 1. Topografische ligging. De locatie van het plangebied is met een zwarte pijl 

aangegeven. 

 



In het kader van de planvorming en de te doorlopen RO-procedures dient conform 

het gemeentelijke archeologiebeleid ook archeologisch onderzoek uitgevoerd te 

worden.  

 

3. Archeologisch onderzoek 

In het kader van het planvoornemen is vanwege het gemeentelijk archeologiebeleid 
een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd.1  
 
Samenvatting  

Vanwege de gemeentelijke wens om het plangebied Molenrand te ontwikkelen en de 

resultaten van eerder archeologisch vooronderzoek2 is een archeologisch 

proefsleuvenonderzoek uitgevoerd waarbij in totaal twaalf proefsleuven met een 

oppervlakte van ruim 1000 m² aangelegd en onderzocht zijn.  

 

Op basis van het archeologische vooronderzoek werd binnen het plangebied een dik 

en tweefasig akkerdek verwacht. Echter het proefsleuvenonderzoek heeft 

aangetoond dat de bodem bestaat uit een opeenvolging van de lagen:  

- opgebrachte laag: donker grijsbruin, fijn, matig siltig, matig humeus, gevlekt 

zand 

- A-horizont (zwak ontwikkeld plaggendek): donker grijsbruin, zwak humeus 

- E-horizont: licht grijs, fijn, matig siltig zand.  

- B-horizont: fijn, matig siltig, bruin zand 

- C-horizont: plaatselijk matig tot sterke gleyverschijnselen 

 

Tijdens het onderzoek zijn binnen het plangebied enkel off-site fenomenen 

aangetroffen. Deze bestaan uit resten van cultuurgronden uit de nieuwe tijd en resten 

van grondstofwinning van zand en ijzeroer. De cultuurgronden bestaan uit spitsporen 

en een plaggendek dat vermoedelijk is gevormd vanaf de 16de -17de eeuw. De 

zandwinning is eveneens in deze periode te dateren. De ijzeroerwinning dateert 

vanaf de ijzertijd tot in de 16de – 17de eeuw.  

Overige archeologische sporen of vindplaatsen zijn tijdens het onderzoek niet 

aangetroffen. Mede gezien de natte bodemgesteldheid (voorkomen van 

ijzeroer(banken) en de C-horizont met zeer veel gleyverschijnselen) worden 

archeologische resten van nederzettingen of begravingen niet (meer) verwacht. 
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Afb. 2. sleuvenplan (links) en Allesporenkaart (rechts). Bron: Boorts 2014, bijlage 1 

en 2. 

 

Selectieadvies Econsultancy 

Econsultancy adviseert om een geen vervolgonderzoek uit te voeren. Volgens de 

waardering op de door de KNA voorgeschreven wijze worden de aangetroffen resten 

als behoudenswaardig aangemerkt. Echter, vervolgonderzoek is niet zinvol, omdat 

de informatiewaarde van de site laag is en vervolgonderzoek, gezien de resultaten 

van het proefsleuvenonderzoek, geen nieuwe informatie zal opleveren. 

 

4. Selectiebesluit bevoegd gezag (Gemeente Gemert-Bakel) 

De gemeente heeft het rapport en het selectieadvies getoetst en beoordeeld (zie 

bijlage). De gemeente heeft besloten dat vanwege de afwezigheid van 

behoudenswaardige archeologische vindplaatsen die leiden tot kennisvermeerdering, 

het uitvoeren van archeologisch vervolgonderzoek binnen het gehele plangebied niet 

meer noodzakelijk is.  

 

Mochten er echter tijdens de graafwerkzaamheden alsnog archeologische sporen 

en/of materialen worden aangetroffen, dan moet dit  conform de Monumentenwet 

1988, laatste wijziging van 1 september 2007, paragraaf 7, artikel 53 en verder, 

gemeld worden bij de gemeente Gemert-Bakel. 

  

 


