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Selectiebesluit archeologie plangebied Binnenveld Milheeze 15 maart 2012 
 
 
Beste Maurice en Henk, 
 
Op 16 februari 2012 heeft ArcheoPro, in opdracht van de gemeente, een bureau- en 
booronderzoek uitgevoerd op een terrein aan de Binnenveld in Milheeze. De gemeente is van 
plan om het terrein op te splitsen in bedrijfskavels en deze te verkopen. In de toekomst 
worden bedrijven gebouwd. 
 
Volgens de gemeentelijke archeologiebeleidskaart ligt het plangebied in een zone dat 
gewaardeerd is als een gebied met een hoge archeologische verwachting dorpskern 
(categorie 3). Bij deze verwachtingen geldt, conform het archeologiebeleid, archeologisch 
onderzoek bij bodemingrepen groter dan 250m² (categorie 3) 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  
Uit het bureauonderzoek bleek dat er een middelhoge verwachting voor archeologische 
resten die dateren vanaf het laat-paleolithicum tot en met de vroege middeleeuwen geldt en 
een hoge verwachting voor de late middeleeuwen en de nieuwe tijd.  
In totaal zijn er 12 boringen gezet met behulp van een zandguts en een megaboor. Ook heeft 
er een oppervlaktekartering plaatsgevonden. Uit de boringen blijkt dat de bodem in het 
plangebied uit een dunne bouwvoor bestaat met daaronder een moderne AC-horizont. Van 
een esdek is hier geen sprake. De ondergrond bestaat op het oostelijke deel van het 
plangebied uit dekzand en op het westelijke deel van het plangebied uit smeltwater-
afzettingen. In het zuidwesthoek zijn enkele kleine brokjes oranje baksteenpuin in de boringen 
aangetroffen. 1 
 
Op de volgende bladzijde zie je een kaart met de locatie van de boringen en de 
verstoringsdiepten.2 
 

                                                      
1 R. Exaltus en J. Orbons, ArcheoPro Archeologisch rapport Nr. 12010. Binnenveld, Milheeze Gemeente Gemert-
Bakel Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend onderzoek (Maastricht 2012), 4. 
2 Ibidem, 26. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Conclusie en selectieadvies ArcheoPro 
Uit het booronderzoek bleek dat er nergens sprake was van een esdek of resten van een 
podzolvorming. De bodem bestaat in het plangebied uit een dunnen bouwvoor met daaronder 
een moderne AC-horizont, die zeer waarschijnlijk ontstaan is door incidentele doorgravingen 
of doorploeging. In het oostelijk deel is schoon geel dekzand aangetroffen. In het westelijk 
deel is er sprake van smeltwaterafzettingen. In de zuidwesthoek hangt de diepe verstoringen 
samen met de sloop en bouw van eerdere bebouwing. Er zijn een aantal oranje brokjes 
baksteenpuin gevonden die afkomstig zijn van eerdere bebouwing. Verdere vondsten als 
brokjes antraciet, glas en metaal laten zien dat de bodem tot in de twintigste eeuw is 
verstoord. De verstoringsdiepte varieert van dertig tot negentig centimeter en bedraagt 
gemiddeld ongeveer een halve meter.3 
Op basis van het booronderzoek adviseert ArcheoPro om geen archeologisch 
vervolgonderzoek uit te laten voeren en het gebied vrij te geven. Wel adviseert ArcheoPro om 
eventuele werkzaamheden in de zuidwesthoek te laten begeleiden door leden van de 
heemkundekring. Zij kunnen eventuele resten van oudere bebouwing  en vondsten 
documenteren en verzamelen.4 
 
 
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. De enige eis die de gemeente stelt bij een eventuele omgevingsvergunning is dat 
de sloop van de bestaande bebouwing en eventuele graafwerkzaamheden voor nieuwbouw 
door de archeologische werkgroep wordt begeleid.  
 
Het plangebied kan worden vrijgegeven voor archeologie. 5 De hoge archeologische 
verwachting, dorpskern wordt bij de eerstvolgende actualisatie van het bestemmingsplan en 
archeologiebeleidskaart bijgesteld naar een lage archeologische verwachting (categorie 6).  
 
 
Vanessa Jolink, 15 maart 2012. 

                                                      
3 Ibidem, 24. 
4 Ibidem, 27. 
5 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. 


