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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. Uitgevoerd archeologisch onderzoek1:  
In het kader van de ontwikkeling van een MFA te Handel is in september 2012 een 
archeologische begeleiding uitgevoerd. In het kader van de planvorming en de te doorlopen 
RO-procedures dient conform het gemeentelijke archeologiebeleid ook archeologisch 
onderzoek uitgevoerd te worden.  
De rapportage van de archeologische begeleiding ligt momenteel ter beoordeling voor.  
 
Samenvatting  
Tijdens de begeleiding werden twee werkputten en een korte sleuf aangelegd.  
 

  
 
Bij het onderzoek zijn geen vindplaatsen aangetroffen uit de prehistorie of de Romeinse tijd.  
Op basis van de beschikbare historische gegevens zouden er in het plangebied resten van de 
middeleeuwse hoeve Handel of daarmee samenhangende structuren verwacht kunnen 
worden. Op de oudste plattegrond van deze locatie uit 1832 zijn aan de Onze Lieve 
Vrouwestraat een perceel met twee gebouwen en een kleiner gebouwtje weergegeven. 
Alhoewel de opgravingsputten gedeeltelijk zijn aangelegd ter plaatse van deze vroegere 
gebouwen zijn hiervan geen sporen teruggevonden. Vermoedelijk waren deze gebouwen niet 
                                                      
1 Peters S., 2013, Gemert-Bakel, Handel, Kernplan MFA. Archeologische begeleiding cinform protocol 
preofsleuvenonderzoek. BAAC-rapport A12-0307.  
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diep gefundeerd en zijn de funderingen bij de sloop in de 19de eeuw verwijderd. Bij het 
onderzoek zijn alleen resten blootgelegd van het pand Onze Lieve Vrouwestraat 54 dat na 
1832 gebouwd werd. 
Alhoewel niet geheel uitgesloten kan worden dat zich elders op het terrein oudere sporen in 
de bodem bevinden, lijkt dit gezien het geheel ontbreken van archeologische indicatoren niet 
waarschijnlijk maar kan niet uitgesloten worden. Er zijn geen sporen gevonden die in relatie te 
brengen zijn met de hoeve Handel en de huiskapel uit de late middeleeuwen of nieuwe tijd. 
 

 
 
Volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie moet een vindplaats, in dit geval sporen 
van het dorp Handel, op een drietal waarden gewaardeerd worden.  
 

 
 
Selectieadvies BAAC bv 
Het onderzoek heeft één vindplaats opgeleverd; sporen van het dorp Handel. Deze sporen 
zijn niet behoudenswaardig. Er zijn geen resten van een podzolbodem of een intact esdek 
aangetroffen. De onderzochte delen van het terrein zijn bovendien sterk verstoord door 
graafwerkzaamheden in de afgelopen decennia.  
Op basis van deze gegevens is de verwachting dat in het zuidoostelijk deel van het 
plangebied ter plaatse van de vroegere percelen Onze Lieve Vrouwestraat 48, 48a, 50, 52 en 
54 geen behoudenswaardige archeologische sporen meer aangetroffen zullen worden. 
Ter plaatse van nummer 58a kon geen onderzoek meer plaatsvinden door verstoringen 
tijdens de sloopwerkzaamheden en ter plaatse van de nummers 56-58 kon geen onderzoek 
plaatsvinden omdat deze panden nog niet gesloopt waren. Op basis van de tijdens het 
booronderzoek en de begeleiding verzamelde gegevens is de verwachting dat ook ter plaatse 
van de percelen Onze Lieve Vrouwestraat 56 en 58 geen behoudenswaardige archeologische 
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sporen zullen worden aangetroffen. In overleg met de Bevoegde Overheid is daarom besloten 
om deze sloopwerkzaamheden niet verder te begeleiden. 
 
3. Selectiebesluit bevoegd gezag (Gemeente Gemert-Bakel) 
De gemeente heeft het rapport en het selectieadvies getoetst en beoordeeld. De gemeente 
neemt het selectieadvies van BAAC bv over en besluit tot geen vervolgonderzoek ter plaatse 
van het plangebied MFA Handel. Dit gebied wordt vrijgegeven voor archeologie.  
 
De archeologische verwachting in het desbetreffende onderzochte gedeelte van het 
plangebied wordt bij de eerstvolgende actualisatie van het bestemmingsplan en 
archeologiebeleidskaart bijgesteld naar een gebied zonder archeologische verwachting 
(categorie 7).  
 
Bovenstaande laat onverlet dat indien er bij niet-archeologische graafwerkzaamheden 
archeologische materialen en/of sporen aangetroffen worden, deze dienen te worden gemeld 
bij de gemeente Gemert-Bakel, conform Monumentenwet 1988, laatste wijziging van 1 
september 2007, paragraaf 7, artikel 53 en verder. 


