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Geacht College,
Van 17 t/m 19 januari 2011 heeft BAAC bv, in opdracht van de gemeente Gemert-Bakel, een
inventariserend proefsleuvenonderzoek (IVO-P) uitgevoerd in plangebied “Wolfsveld, fase 2
Deelgebieden A t/m C in Gemert“. Onderzoek was nodig in verband met de uitbreiding van
bedrijventerrein Wolfsveld. Het programma van Eisen werd geschreven door de SRE
Milieudienst.
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 en stelt middels deze memo het College op de hoogte van het besluit.

Samenvatting onderzoek
Op de volgende bladzijde staan de werkputten in de deelgebieden aangegeven. Het
onderzoek zou, indien nodig, gefaseerd worden uitgevoerd. In de eerste fase werd 5% van de
totale oppervlakte van de deelgebieden onderzocht. Mochten er aanwijzingen zijn dat er
sprake was van een vindplaats, dan zou de tweede fase van het onderzoek in werking treden.
In de tweede fase zouden de bestaande werkputten worden uitgebreid om zo de omvang van
een mogelijke vindplaats te kunnen bepalen. Deze fase is in overleg met de gemeente en de
BAAC niet meer uitgevoerd, omdat er in de eerste fase geen vindplaatsen zijn aangetroffen.
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In totaal is er 3720m2 onderzocht in de vorm van 36 proefsleuven.
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E. Coppens, BAAC rapport A-10.0426 Gemert, Wolfsveld, deelgebieden A-B-C (Den Bosch) concept
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Deelgebied A (percelen O 1314 en O 1091)
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In de werkputten zijn voornamelijk greppels aangetroffen. Deze greppels duiden op
e
e
verkaveling van de grond. De oudste greppels dateren uit de eind 16 en begin 17 eeuw. De
e
e
overige greppels dateren uit het einde van de 18 en het begin van de 19 eeuw. Deze
greppels zijn te zien op de kadasterkaart van 1832 en de topografische militaire kaart uit
1843. Dit gebied is in de zestiende eeuw ontgonnen. Er zijn in totaal 15 aardewerkscherven
e
e
gevonden. Zes scherven dateren uit het einde van de 18 , begin 19 eeuw. De overige
e
e
dateren uit het einde van de 16 en begin 17 eeuw.
Opmerkelijk is dat de bodemopbouw vrijwel onverstoord was en er sprake is van een esdek.
Het deelgebied ligt deels op een dekzandrug.

Deelgebied B (perceel O 1327)
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In dit deelgebied zijn geen vondsten gedaan en is er slechts één greppel aangetroffen. Deze
e
ste
greppel is te zien op de Bonnekaart van eind 19 , begin 20 eeuw. Er is geen esdek
aangetroffen.
Deelgebied C (perceel O 1414)
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In de noordelijk gelegen werkputten in dit deelgebied zijn verkavelingsgreppels aangetroffen.
e
Deze greppels kunnen gedateerd worden in de 19 eeuw. Er zijn geen vondsten gedaan en er
is geen sprake van een esdek. In zowel deelgebied B en C is er sprake van een oud beekdal.
Bijzonder is de ronde structuur die werd gevonden. Deze structuur kan afkomstig zijn van een
mitrailleursnest uit de Tweede Wereldoorlog. De nabijgelegen greppel kan geïnterpreteerd
worden als een loopgraaf. Een vergelijkbaar spoor is gevonden in Wehl. Zie de foto’s op de
volgende bladzijde.
Bij de onderzoeksgroep Volkel was dit nog niet bekend, wel zou er een lichtbaken hebben
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gestaan.
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Coppens, BAAC rapport A-10.0426, 11-12.
Idem, 12.
Idem, 12.
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Mondelinge mededeling Ruud Wildenkamp (heemkundekring De Kommanderij en onderzoeksgroep Volkel).
3
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Conclusie BAAC
Het onderzoek heeft weinig archeologische waarden opgeleverd. De enige sporen betreffen
erfgreppels en mogelijke sporen uit de Tweede Wereldoorlog. De fysieke kwaliteit als de
zeldzaamheid en informatiewaarde van de sporen scoren dermate laag dat een
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vervolgonderzoek niet noodzakelijk wordt geacht.
Selectieadvies BAAC
Op basis van de resultaten van de eerste fase van het proefsleuvenonderzoek concludeert
het bedrijf dat vervolgonderzoek niet noodzakelijk is.
Selectiebesluit bevoegd gezag (Gemeente Gemert-Bakel)
De gemeente heeft, in overleg met de senior-archeoloog van BAAC, besloten om de tweede
fase van het proefsleuvenonderzoek niet uit te voeren en te stoppen met het archeologisch
onderzoek. Er is geen sprake van een behoudenswaardige vindplaats. Hiermee heeft de
gemeente het selectiebesluit genomen om geen verder archeologisch onderzoek uit te voeren
en de drie onderzochte deelgebieden vrij te geven wat betreft archeologie.
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Coppens, BAAC rapport A-10.0426, 14-15.
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