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1 Inleiding 

De gemeente Gemert-Bakel is gelegen op de grens van noordoost en zuidoost 
Noord-Brabant en bestaat sinds 1997 uit de dorpskernen Gemert, Bakel, Milheeze, 
De Mortel, Handel, Elsendorp en De Rips. Voorafgaand aan verschillende 
bouwprojecten in de dorpskernen van Bakel en Milheeze zijn in opdracht van de 
gemeente Aanvullende Archeologische Inventarisaties (AAI’s) en Aanvullende 
Archeologische Onderzoeken (AAO’s) uitgevoerd. Werkzaamheden die in het 
kader van de nieuwe bouwplannen uitgevoerd gaan worden leiden tot verstoring en 
vernietiging van mogelijk aanwezige archeologische waarden. 
Van de onderzochte terreinen zijn geen vondstmeldingen bekend bij Archis, de 
nationale archeologische databank van de R.O.B. Dit is echter geen garantie dat 
zich in de bodem geen archeologische sporen bevinden. Voor Milheeze zijn 
vondsten uit het laat-paleolithicum, het mesolithicum en de ijzertijd 
gedocumenteerd in Archis1. Uit Bakel zijn sporen en vondsten uit het laat-
paleolithicum, een munt uit de Romeinse tijd en een middeleeuwse vijzel bekend2.

De verkenningen zijn uitgevoerd door Archeologisch Onderzoek Leiden BV 
(Archol), het uitvoerende orgaan van de Faculteit der Archeologie van de 
Universiteit Leiden. Het veldwerk heeft plaatsgevonden van 5–7 juni en 18–22 juni 
2001 onder leiding van drs. S. Arnoldussen en drs. E.A.G. Ball met medewerking 
van, drs. L. van Hoof, A. van Hilst en P. van der Haar van de Universiteit Leiden. 
De uitwerking en verslaglegging hebben plaatsgevonden tussen 25 en 29 juni 2001. 

In dit verslag zal eerst kort worden ingegaan op de landschappelijke en historische 
inkadering van de onderzoekslocaties. Hierna wordt het archeologisch kader 
besproken en wordt ingegaan op de gehanteerde methodieken. Vervolgens worden 
per onderzoekslocatie de topografische situering, de onderzoeksresultaten en het 
karakter van de vindplaats behandeld. Tenslotte volgen de samenvatting, 
waarderingen en aanbevelingen. 

1  Archis waarnemingsnummers 29555, 15534-155348, 32624, 33379, 33404, 37402 en 44251. 
2  Archis waarnemingsnummers 29555, 31324 en 33588. 

Figuur 1 
Locatie
onderzoeksgebieden. 
A = Besterd
B = Beekakker 
C = De Bocht 
D = Elzenstraat 
E = Achter de Molen 
F = Achter de Kerk 
De dunne blauwe 
lijnen omvatten 
gebieden van 1 bij 1 
kilometer
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2 Landschappelijk kader 

2.1 Fysische geografie 

Het grondgebied van de gemeente Gemert-Bakel is gesitueerd op de westelijke rand 
van de Peelhorst. Meerdere tektonische breuken doorkruisen het gebied in 
zuidoostelijke – noordwestelijke richting. De grootste, de Peelrandbreuk, begint bij 
Meijel in Noord-Limburg en loopt via Bakel door de kern van het dorp Gemert 
naar Heesch. Ten oosten daarvan bevinden zich de hoger gelegen wijstgronden, 
natte gebieden die gevoed worden door kwelwater en waar vennen en moerassen 
voorkomen (de Peel).

Westelijk ligt de lager gelegen Centrale Slenk met daarin droge dekzandruggen die 
zijn ontstaan in het Weichselien. Dit gebied wordt doorsneden door de Aa waarin 
verscheidene rivieren vanaf de Peelhorst afwateren. Door een relatief snel verval 
worden deze riviertjes gekenmerkt door smalle, diep ingesneden lopen. 
Het gevolg van deze lokalisering is een sterk hoogteverschil van oostelijke naar 
westelijke richting. De hoogten ten opzichte van NAP verschillen van gemiddeld 16 
m + NAP in Gemert tot 26 m + NAP in Milheeze. 

Het gehele gebied wordt gekenmerkt door het voorkomen van dekzand  
(Formatie van Twente). Dit is een eolische afzetting uit het Weichselien, bestaande 
uit kalkloos, fijnkorrelig zand. Op de Peelhorst is dit dekzandpakket van een 
betrekkelijk geringe dikte. Het dekzandpakket maskeert een groot deel van het 
natuurlijke reliëf. Onder dit pakket liggen (grindhoudende) grof zandige fluviatiele 
afzettingen (Formatie van Veghel) welke zijn afgezet in het Pleistoceen. Nog dieper 

Figuur 2
Het ontstaan van 
wijstgronden langs de 
Peelrandbreuk (uit 
Stiboka 1976) 

Figuur 3 
Doorsnede door de 
ondergrond van 
Bakel en Milheeze  
(© C. Verhoeven, in 
Kleij en Timmers 
2001) 
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ligt de ondoorlatende Tegelen Formatie, met daaronder kleiige tertiaire 
afzettingen.3

Binnen de dorpskernen van Bakel en Milheeze dagzomen met name dekzand-
pakketten met een dikte van meer dan twee meter. Deze worden ten noordwesten 
van Bakel afgedekt door een Holocene, min of meer zuidwest-noordoost lopende 
stuifzandduin4.

2.2 Antropogene invloeden 

De natuurlijke ondergrond wordt in grote delen van de gemeente Gemert-Bakel 
geaccentueerd door de aanwezigheid van een esdekpakket, de zogenaamde 
enkeerdgronden. Specifieker gesteld betreft het hier hoge zwarte enkeerdgronden, 
algemeen voorkomend in de Centrale Slenk en op de Peelhorst5. Deze gronden 
liggen meestal als relatief hoge, langgerekte ruggen in het landschap in de nabijheid 
van de oude bewoningskernen. Ze zijn het resultaat van een eeuwenlange plaggen-
bemesting van akkergronden waardoor deze kunstmatig zijn opgehoogd. In tegen-
stelling tot het huidige wisselende grondgebruik in de landbouw werd het gebruik 
van akkers en weilanden in de Middeleeuwen niet afgewisseld. Materiaal uit de 
potstal, bestaande uit een mengsel van stalmest, huisafval, bosstrooisel en heide-
plaggen, werd eeuwenlang over de akkers uitgestrooid. Door het geaccidenteerde 
uiterlijk worden ze aangeduid als hoge of bolle akkers. Met name in de omgeving 
van Bakel-Besterd komt nog een aantal zeer geprononceerde bolle akkers voor.  

Op basis van geologische kaarten en informatie van lokale archeologen werd op de 
locaties Beekakker, Besterd en Achter de Kerk de aanwezigheid van esdekken 
vermoed6. Door eventuele (middeleeuwse) antropogene invloed op het landschap 
kunnen (oudere) archeologische resten goed beschermd zijn tegen moderne 
landbouwmachines die met een gemiddelde ploegvoordiepte van 40 cm niet tot in 
het sporenniveau doordringen. Doordat de hogere dekzandruggen in de brons-, 
ijzer- en Romeinse tijd en waarschijnlijk ook nog in de vroege- en volle middel-
eeuwen een aantrekkelijke bewoningslocatie vormden, hebben esdekgebieden dan 
ook een hoge archeologische verwachting. Opgravingen in esdekgebieden hebben 
het afgelopen decennium aangetoond dat deze op verscheidene locaties uitgestrekte 
prehistorische landschappen afdekken. 

3 Archeologisch Kader 

De gemeente Gemert-Bakel is archeologisch gezien het meest bekend door vind-
plaatsen uit twee chronologisch zeer verschillende perioden: de oude steentijd en de 
middeleeuwen. De oudste bewoningssporen stammen uit het (laat-) paleolithicum 
en tonen aan dat het toenmalige toendralandschap in de omgeving van Gemert, 
Bakel en Milheeze werd bevolkt door jagers/verzamelaars samenlevingen die het 
meest kenbaar zijn aan hun typische vuursteengebruik. De vindplaatsen Bakel-
Bakelsedijk en Milheeze-Stippelberg die in de jaren ’50 en ’60 onderzocht werden 

3  Timmers 1999, De Jong 1999, Berendsen 1998. 
4  Bisschops 1973. 
5  Stiboka 1981, p. 19 (fig.6), De Jong 1999, Berendsen 1998 
6  Bijkaart ‘Holocene afzettingen en esgronden’ bij de geologische kaart blad 51 Oost (Bisschops 

1973) en mond.med. Dhr. J. Timmers 15-06-01.  
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hebben sporen en artefacten van de Federmesser-cultuur (11.000-9500 BC) 
opgeleverd7.
De tweede periode waarvoor veel informatie beschikbaar is zijn de (late) 
middeleeuwen (1050-1500 AD). Met name uit de dorpskern van Gemert zijn veel 
resten uit de late middeleeuwen bekend, waaronder een mogelijke laat-middel-
eeuwse huisplattegrond te Gemert-Molenakker8. Verder zijn vondsten bekend van 
Gemert-Berglaren/Dribbelheide, Gemert-Burgemeester de Bekkerlaan, Gemert-
Esdonk, Gemert-St-Magdalenaweg, Gemert-Heytsveld, Gemert-Kromstraat en 
Gemert-Latijnse School9.

Op de laatste locatie werd aanvankelijk de 12e en 13e eeuwse woonplaats van de 
Heren van Gemert vermoed10. Opgravingen op het terrein van de textielfabriek 
‘Koninklijke Raymakers’ in Gemert hebben echter uitgewezen dat hier vanaf de 
2e helft van de 11e eeuw een burcht aanwezig was. Deze bestond uit een gracht en 
wal systeem dat een terrein van circa 150m2 omvatte, met daarbinnen een houten 
toren van circa 12,5m lengte en breedte11. Deze werd vermoedelijk via een houten 
brug verbonden met een in het noordoosten gelegen voorburcht. Tussen 1250 en 
1300 AD vonden weer bouwactiviteiten plaats (het hoofdgebouw werd in steen 
opgetrokken) en werden de grachten in twee fasen verdiept en verbreed, waarbij de 
uitgegraven grond werd gebruikt om een heuvel op het terrein van de hoofdburcht 
op te werpen. In het laatste kwart van de 14e eeuw werd het kasteel afgebroken, de 
heuvel geslecht en de grachten gedempt12. De opgravingen bij de watermolen van 
Gemert hebben eveneens veel gebruiksvoorwerpen en wat houten structuren uit de 
volle middeleeuwen opgeleverd13. De watermolen werd vermoedelijk kort na 1210 
AD gebouwd en heeft tot in de 16e eeuw gefunctioneerd14.
Wat betreft de tussenliggende perioden uit met name de latere prehistorie zijn we 
wat minder goed geïnformeerd. Uit het Neolithicum is enkel een vuurstenen 
pijlpuntje en fragment van een geslepen vuurstenen bijl bekend15. De vondst van 
een scherf uit de “urnenveldentijd” (Late Bronstijd – Midden IJzertijd) bij 
De Mortel-Hoge Kranebraken vormt een (mogelijke) aanwijzing voor activiteiten 
gedurende de Late Bronstijd16. Op deze locatie werd ook een crematie met urn uit 
de Vroege IJzertijd aangetroffen. Een tweede crematiegraf uit de IJzertijd is 
aangetroffen te Milheeze-Achter de Hoeven.
Tijdens een proefopgraving op Gemert-Molenakkers in 1999 werden hand-
gemaakte scherven uit de IJzertijd of Romeinse tijd aangetroffen samen met 
fragmenten tefriet17. De vondst van een Romeinse munt te Bakel kan wijzen op de 
aanwezigheid van, of contacten met de Romeinen. Hoewel de plaats ‘Bagoloso’

7  Zie: Heesters & Wouters 1970, BKNOB 1959, BKNOB 1961, Kroft & Van der Sloot 1995.  
8  Losse vondsten te Gemert – Textielfabriek (Archis waarnemingsnummer 32853), Esdonk-Het 

Mortelke (Archis waarnemingsnummer 44404) en Molenakker (Van der Kamp 1998 en BEEX 
1972) . Huisplattegrond Molenakker (Archis waarnemingsnummer 33584, BROB 1950, p. 43)  

9  Archis waarnemingsnummers 44407, 444111-44419, 44423, 44430 en 44432. 
10  Timmers 2001, p. 4-5, Kleij 2001, p.15-17.  
11  Kleij, Graafstal & De Jong 2001, p. 22-41. 
12  Kleij 2001, p. 77. 
13  De Jong 1999. 
14  De Jong 1999, p. 16, en verwijzing naar Otten 1998 hierin. 
15  Gemert-Esdonk/Het Mortelke en Gemert-Esdonk (Archis waarnemingsnummers 23963 en 

44404).
16  De datering in de Late Bronstijd is mogelijk onzeker. In het crematiegraf werd een vroege IJzertijd 

urn aangetroffen.  
17  Tefriet is een poreuze vulkanische steensoort uit het Eifelgebergte die in de prehistorie en 

Romeinse tijd met name werd gebruikt om maalstenen van te vervaardigen. 
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(Bakel) bekend is uit een 12e eeuwse kopie van een akte uit 714/715 AD 
(zie hieronder), vormt een met een radstempel versierde scherf uit de Karolingische 
Tijd, de enige ons bekende archeologische neerslag van deze periode18.

4 Historisch Kader19

4.1 Bakel 

De oudste vermelding van de plaatsnaam Bakel stamt uit een akte van 714/715 AD. 
Er is een 12e eeuws afschrift van deze akte bewaard gebleven in het zogenaamde 
“Liber Aurus Epternacensis” (het gulden boek van de abdij van Echternach). 
De akte was opgemaakt te Bakel20. Een tweede afschrift (van een acte opgemaakt in 
721) maakt wederom melding van Bakel. Een zekere Herelaef, zoon van Badagar, 
schenkt zijn moederlijk erfdeel “in loco de Baclaos” (in de plaats Bakel), bestaande 
uit herenhuis en hof plus enkele goederen in Deurne en Vlierden, aan een kerk in 
Bakel21. Deze kerk werd beheerd door de bisschop Willibrordus22. Later werd diens 
naam als patroonheilige aan de kerk (en vanaf 1296 AD tevens aan het Bakelse 
Gilde) verbonden. Ook nu nog zijn referenties naar deze bisschop aanwezig: hij is 
de patroonheilige van de parochies Bakel en Milheeze en stond afgebeeld op het 
gemeentewapen van Bakel en de in 1752 gebouwde standaardmolen en een 
basisschool in Bakel zijn naar hem vernoemd. Bakel is lange tijd het centrum van 
het geestelijk leven voor de wijde omtrek geweest. De Bakelse kerk fungeerde als 
moederkerk voor Deurne, Milheeze en Gemert. Na het sluiten van de Vrede van 
Munster in 1648 kwam Bakel onder het bewind van de protestantse Republiek der 
Verenigden Nederlanden.  
Vanaf toen mochten alleen nog gereformeerden openbare ambten bekleden. De 
katholieke godsdienst werd verboden. Kerken, pastorieën en andere bezittingen 
werden in beslag genomen. In 1672 kwam de Republiek in oorlog met Frankrijk, 
Engeland, Keulen en Munster. De komst van de Franse troepen –ze zouden blijven 
tot 1674- gaf de katholieken weer meer godsdienstvrijheid. Zij maakten daarvan 
gebruik door overal schuurkerken op te richten. Zo ook in Bakel, de schuurkerk 
daar bleef in gebruik tot 1818. Anderhalve eeuw nadat de protestanten de 
katholieke kerk in bezit hadden genomen, eiste de parochie Bakel haar terug. In 
1818 werd hun wens vervuld en kon de kerk weer voor de eredienst in gebruik 
worden genomen.  
In de 18e en 19e eeuw liep het inwonertal van Bakel sterk terug. De over het 
algemeen arme boeren die verspreid woonden, hadden het op de schrale, weinig 
vruchtbare gronden, bijzonder moeilijk.

18  De Mortel-Hoge Kranebraken, Archis waarnemingsnummer 30194. 
19  Op basis van de Gemeentegids 1999/2000, gemeente Gemert-Bakel. 
20  Theuws 1991, p. 325, en referenties naar Camps 1979, nr. 7. Werner 1980, p. 156 daarin. 
21  Theuws 1991, p.326. 
22  Voor een beschouwing over de politieke verhoudingen tussen Willibrord, de pagus Texandrië en 

de Pippinieden, zie: Theuws 1991, p. 321-337. 
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Hierin kwam echter verandering toen de kunstmest werd uitgevonden. 
De overheid die zich aanvankelijk weinig van de plattelandsbevolking aantrok, 
zorgde nu voor een beter afvloeiingssysteem. Hierdoor konden heidevelden en 
moerasgebieden tot vruchtbare akkers worden getransformeerd. Peeldorpen als 
Elsendorp en De Rips konden mede hierdoor ontstaan. 

4.2 Milheeze

Over de vroege historie van de plaats Milheeze is weinig bekend. Het goed 
‘Ten Bocht’ komt in historische bronnen vanaf 1420 met regelmaat voor23.
De relatie met de huidige straatnaam ‘De Bocht’ is niet geheel duidelijk. 

5 Vraagstellingen 

De onderzoeken zijn uitgevoerd om inzicht te krijgen in de mogelijke aanwezigheid 
van archeologische vindplaatsen op de betreffende locaties. Na de lokalisering van 
een vindplaats worden de aard, de omvang, de verspreiding en de conserverings-
kwaliteit van de archeologische sporen in de bodem bepaald. Dit betreft het 
vondstmateriaal en de grondsporen. Voor de verschillende onderzoeken waren de 
volgende vragen aan de orde: 

Wat zijn de geologische en geomorfologische eigenschappen van het gebied? 
Is er vondstmateriaal op de locatie aanwezig? Zo ja, uit welke periode(n)? 
In welke context is het materiaal aangetroffen? Wat is het karakter van de 
vindplaats?
Wat is de diepteligging, dikte en stratigrafische positie van eventuele 
archeologische lagen? 

23  Mond.med. Dhr. J. Timmers, 17-6-01. 

Figuur 4 
Overzicht
landgebruik op basis 
van de topgrafische 
kaart uit 1853. (naar 
Stiboka 1981) 
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Zijn er grondsporen op de vindplaats aanwezig? Zo ja, uit welke perioden en 
welke aard, inhoud en verspreiding hebben deze? 
Komt (een deel van) het terrein in aanmerking voor bescherming? Kan volstaan 
worden met een adequate archeologische begeleiding van de graaf- en 
bouwwerkzaamheden? Is er voorafgaande aan de bebouwing een opgraving van 
(een deel van) het terrein noodzakelijk, of is verder archeologisch onderzoek 
onnodig?24

6 Onderzoeksmethoden 

Verkennende archeologische onderzoeken worden voorafgaand aan ingrepen in de 
bodem uitgevoerd en zijn bedoeld om eventuele archeologische vindplaatsen te 
karteren. Vervolgens kunnen de aangetroffen vindplaatsen worden beschermd door 
deze op te nemen in het bestemmingsplan of door ze voorafgaande aan de 
bouwwerkzaamheden (gedeeltelijk) op te graven. Prospectief onderzoek kan 
worden uitgevoerd door middel van veldlopen, booronderzoek, proefsleuven of 
een combinatie daarvan. In principe zijn de onderzoeken zo weinig mogelijk 
destructief. Bij een prospectie door middel van veldkartering en/of booronderzoek 
is er sprake van een AAI (Aanvullend Archeologische Inventarisatie), bij een 
onderzoek door middel van proefsleuven van een AAO (Aanvullend Archeologisch 
Onderzoek).

Voor vier locaties (Besterd, Beekakker, De Bocht en Elzenstraat) is gekozen voor 
een AAI door middel van booronderzoek. Hierbij worden in een regelmatig grid 
boringen gezet met behulp van een Edelmanboor met een diameter van 7cm. De 
boringen worden ingemeten in het Rijksdriehoeksnet en beschreven op 
boorformulieren25. De opgeboorde grond wordt gezeefd over een maaswijdte van 
0.5 cm om vondstmateriaal te verzamelen. Verder worden de toegankelijke delen 

24  Dit laatste advies zou mogelijk zijn wanneer een terrein volledig verstoord blijkt te zijn door latere 
af- of ingravingen. 

25  Hierbij werd gebruik gemaakt van het standaard boorformulier zoals aanbevolen door de 
werkgroep Geo-archeologie (Werkgroep Geo-archeologie 2000). 

Figuur 5 
Booronderzoek in het 
veld
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van het terrein bekeken op de aanwezigheid van archeologica aan de oppervlakte, 
in molshopen en langs slootkanten. 

Bij een AAO kan een beperkt aantal sporen (deels) worden uitgegraven voor het 
verkrijgen van een datering en / of bepaling van de aard van het spoor. Voor de 
locaties Bakel-Achter de Molen en Bakel-Achter de Kerk is gekozen voor een 
proefsleuvenonderzoek omdat de archeologische verwachting bij deze terreinen 
hoger lag en deze beter toegankelijk waren. Op beide terreinen zijn één of meer 
proefsleuven aangelegd met dezelfde oriëntatie en zoveel mogelijk op regelmatige 
tussenafstand. De aanwezige sporen zijn vervolgens opgetekend en ingemeten. Ook 
het bodemprofiel en de eventuele verstoringen daarvan zijn in kaart gebracht.  

7 Bakel-Besterd (site 19) 

7.1 Situering onderzoeksgebied 

De geplande uitbreiding van de bedrijfsruimten achter een pand aan de straat 
Besterd in Bakel vormde de aanleiding tot een Aanvullende Archeologische 
Inventarisatie (AAI). Het te onderzoeken terrein bestond uit een maïsakker die zich 
prima leende voor zowel booronderzoek als veldkartering. De akker is gelegen 
tussen diverse bolle akkers. Oorspronkelijk liep één van de in het zuidoosten 
gelegen bolle akkers door tot in het te onderzoeken terrein, maar deze is recentelijk 
geëgaliseerd. De grond die hierbij vrijkwam is vermoedelijk gemengd met recent 
bouwpuin en in het destijds lagere en drassige noordelijke deel van het onderzoeks-
terrein gestort26. Deze laagte maakte deel uit van het stroomgebied van een kleine 
afwateringsbeek, die oorspronkelijk midden over het onderzoeksterrein vanuit het 

26  Mond.med. van de eigenaar van het bedrijf aan de Besterd nr. 1. 

Figuur 6 
Proefsleuven onderzoek 

op Bakel – Achter de 

Molen
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noordoosten aankwam en met een bocht naar het zuidwesten toe afwaterde (zie 
figuur 7).

7.2 Resultaten 

Op het perceel zijn acht boringen gezet met een minimale diepte van 1.40 m. Tot 
circa 50-65cm onder het maaiveld kan de bouwvoor (bestaande uit donker 
bruingrijs, iets kleiig zand) gevolgd worden.  

Hieronder ligt tot een diepte van 90-115cm een verrommelde zone bestaande uit 
sterk gevlekt licht en donkerbruin kleiig zand met baksteen spikkels, houtskool en 
eenmaal een laat-middeleeuwse scherf. Dit pakket is waarschijnlijk opgebracht 
tijdens het egaliseren van de bovenbeschreven aangrenzende bolle akker. Onder dit 
pakket, gescheiden door een scherpe grens, treffen we grijs tot beigegrijs zand aan. 
Dit zand is lemig en wordt geleidelijk lemiger bij toenemende diepte. 
Hoogstwaarschijnlijk zijn dit afzettingen van het bovenbeschreven beekje. In de 
boringen 2 en 6 wordt dit pakket onderbroken door een smalle (<10cm) band 
zandige klei. Vanaf 1.55 m komen grindbanken voor en bevat het zand door 
ijzeroxidatie roestkleurige vlekken. Boring 8 toonde aan dat op die plaats de bodem 
tot 185 cm onder het maaiveld verstoord was. 
Oppervlaktekartering van het maaiveld leverde enkel baksteen, leisteen en post-
middeleeuws industrieel aardewerk op. 

0 50m

Bakel - Besterd
(Site 19)

Vermoedelijke beekloop

Boring

Geëgaliseerde bolle akker

Bolle akker

1

Figuur 7 
Locatie boringen 
Bakel-Besterd
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7.3 Karakter vindplaats 

We kunnen op dit terrein spreken van een zeer lage archeologische verwachting. 
Overal is de bodem tot 1m diep verstoord, op sommige plaatsen mogelijk zelfs 
dieper. Er lijkt geen kans te zijn op het aantreffen van intacte bodemprofielen of 
(pre)historische vondstniveaus. De aangetroffen beekafzettingen duiden op een 
milieu (nat en drassig) dat niet geschikt lijkt voor bewoning in vroeger tijden. 
Oppervlaktekartering heeft evenmin aanwijzingen voor (pre)historische menselijke 
aanwezigheid opgeleverd. 

8 Bakel-Beekakker (site 18) 

8.1 Situering onderzoeksgebied 

Op korte termijn wordt een zaal toegevoegd aan de sporthal ‘De Beek’ in Bakel. 
Voorafgaand hieraan komt het terrein in aanmerking voor een Aanvullende 
Archeologische Inventarisatie (AAI). In het noorden wordt het te onderzoeken 
terrein begrensd door een voormalige fabrieksloop. Deze voerde koelwater naar een 
verderop gelegen fabriek, maar ligt momenteel droog. In het oosten vormt het 
gebouw van de sporthal de grens. De zuidelijke begrenzing wordt gevormd door de 
parkeerplaats voor de sporthal.  

Door de geringe omvang en de slechte toegankelijkheid (struikgewas en bomen) 
leent dit terrein zich beter voor booronderzoek dan voor proefsleuven. Door de 
dichte begroeiing was het verzamelen van oppervlaktemateriaal echter nauwelijks 
mogelijk.

8.2 Resultaten 

Op de smalle strook zijn zes boringen op één lijn (raai) gezet tot gemiddeld twee 
meter beneden maaiveld. Hoewel aanvankelijk de aanwezigheid van een esdek werd 

Figuur 10
Locatie boringen 
Bakel-Beekakker 

Sporthal ‘De Beek’ 

Bakel - Beekakker
(Site 18)

Voormalige fabrieksloop

Boring
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vermoed, is dit niet aangetroffen27. Vanaf het maaiveld is er als eerste sprake van 
een 125-145 cm dikke verrommelde laag. Deze bestaat uit donker bruingrijs iets 
lemig zand. Dit pakket valt in twee delen uiteen: de bovenste 50-70 cm is als een 
echte wortelzone te karakteriseren. Hierin komen zeer veel recente wortels en 
plantenresten voor. Het onderliggende gedeelte van dit pakket bevat minder 
wortels en wordt met de toenemende diepte wat meer lemig. In beide delen komen 
bouwpuin, textiel, glas en plastic voor. Waarschijnlijk hebben we te maken met 
verrommelde grond die gestort is tijdens of na het aanleggen van de voormalige 
fabrieksloop. Een deel van de verstoringen is echter zeker sub-recent van datum. 
De grens tussen dit bijna 1.5m dikke verstoorde pakket en de hieronder liggende 
zandige leem is scherp. Er lijkt geen bodemvorming zichtbaar in de bovenkant van 
dit lichtgrijs tot lichtgele pakket. Ook hier hebben we dus te maken met onthoofde 
bodemprofielen. Binnen dit pakket komt in een drietal boringen (nrs. 1,5 en 6) 
oranjebruine oerbanken voor vanaf 1.55-1.95 m onder maaiveld. 

8.3 Karakter vindplaats  

De locatie Bakel-Beekakker lijkt archeologisch gezien van geringe waarde te zijn. Er 
is geen esdek aangetoond dat eventuele archeologische vondstlagen beschermend 
had kunnen afdekken. De ongestoorde leemlagen die vanaf circa 1.5 m diepte 
voorkomen lijken te diep (en afgaande op de oerbanken) voor een deel te nat te zijn 
geweest om het aantreffen van archeologica waarschijnlijk te maken. 

9 Milheeze – De Bocht (site 27) 

9.1 Situering onderzoeksgebied 

Aan de rand van de dorpskern van Milheeze, waar de straten ‘De Bocht’ en 
‘Kerkeind’ elkaar kruisen, wordt op korte termijn een aantal woningen gebouwd op 

27  Bisschops 1973 en mond.med. Dhr. J. Timmers 15-06-01.  
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een voorheen braakliggend terrein. Door de beperkte omvang van het terrein is 
besloten om de boringen zo goed mogelijk over de oppervlakte te verdelen, en af te 
zien van plaatsing van de boringen in rechte raaien. 

9.2 Resultaten 

Op het perceel zijn zes boringen gezet met een diepte tussen de 95 en 170cm 
beneden maaiveld. De bouwvoor is tussen de 25 en 40cm dik en bestaat uit grijs tot 
soms grijsbruin iets lemig zand. Binnen deze bouwvoor treffen we soms houtskool 
en baksteenspikkels aan. Op twee plaatsen (boring 5 en boring 6) werden 
fragmenten van zogenaamde ‘Goudse pijpjes’ uit het boorresidu gezeefd28. De 
bouwvoor is door de aanwezige begroeiing sterk doorworteld geraakt. Onder de 
bouwvoor bevindt zich bij vrijwel alle boringen een verrommelde (10-25cm dikke) 
laag met een heterogene vulling van geel tot beige en grijs gevlekt wat meer lemig 
zand29. De grenzen tussen de bovenbeschreven lagen waren allen scherp. Onder de 
verrommelde laag was het natuurlijke moedermateriaal aanwezig, bestaande uit 
geel-beige, beige en soms beigegrijs gekleurd iets lemig tot soms lemig zand. Vanaf 
55-75cm beneden maaiveld komen incidenteel kleine oranje (oer)vlekjes voor. Grof 
grind, soms duidelijk geconcentreerd in grindbanken, kwam vanaf 95-125cm 
beneden maaiveld voor. Enkel in boring drie kwam vanaf 70cm wel grind voor, 
maar tot 1.3m (einde boring) geen grindbank.

De aanwezigheid van grindbanken duidt op een fluviatiele genese van dit pakket. 
Het hedendaagse grondwaterniveau ligt op 1.6m beneden maaiveld. 
Door de aanwezige begroeiing van het terrein was het nauwelijks mogelijk om een 
oppervlakte kartering uit te voeren. Inspectie van slootkanten en molshopen 
leverde geen archeologische vondsten op. 

28  Deze lijken op basis van afwerking, randvorm en geschatte diameter tot latere (ovale) typen 
(1710-1870 AD) te behoren (Cf. Friederich 1975, p. 76,80-81). 

29  Deze verrommelde laag werd niet aangetroffen in boring 3. 

Milheeze - De Bocht
(Site 27)

BoringFiguur 12 
Locatie boringen 
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9.3 Karakter vindplaats  

De (sub)recente verstoringen van de bodem, die kenbaar zijn als de bouwvoor en 
een verrommelde laag hieronder, zijn van een relatief geringe diepte (circa 50cm). 
Eventuele diepere grondsporen zouden hieronder nog bewaard kunnen zijn. In de 
top van het moedermateriaal zijn echter geen aanwijzingen voor een intact 
bodemprofiel aangetroffen, zodat we ook op dit terrein rekening moeten houden 
met eerdere afgravingen (zandwinning) die eventuele archeologische lagen en/of 
vondsten kunnen hebben vernietigd.  
De aangetroffen kleipijpjes bevonden zich in de bouwvoor en zijn zeer 
waarschijnlijk afkomstig uit opgebrachte grond of ter plekke verloren. De 
afwezigheid van oudere vondsten in zowel de boringen als aan de oppervlakte 
rechtvaardigt een lage archeologische verwachting. 

10 Milheeze-Elzenstraat (site 26) 

10.1 Situering onderzoeksgebied 

Het onderzoeksterrein betreft het perceel waarop basisschool ‘De Kastanjelaar’ aan 
de Elzenstraat nr.3 is gevestigd. Voorafgaand aan uit te voeren her- en nieuwbouw 
is een aanvullende archeologische inventarisatie middels booronderzoek 
uitgevoerd. Doordat de basisschool nog in gebruik was tijdens het onderzoek, was 
het niet mogelijk om over het hele terrein boringen te zetten. Getracht is om de 
boringen zo evenwichtig mogelijk over de beschikbare ruimte (struikgewas en 
speelplaatsen) te verdelen. 

Figuur 13
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10.2 Resultaten 

Rondom de basisschool zijn zeven boringen gezet met diepten tussen de 1.35 en 
1.95m beneden maaiveld. De stroken ten oosten, westen en zuiden van de 
basisschool (boringen 1 t/m/ 5) laten zien dat op die plekken de bodem tot diepten 
tussen de 90 en 120cm onder het maaiveld is verstoord.  

In een matrix van donker grijs tot soms donker grijsbruin iets lemig zand werd glas, 
plastic en baksteen tot diepten van meer dan een meter aangetroffen. Onder deze 
verstoorde laag volgen pakketten zandige leem en lemig zand die geelbruin tot 
soms (oranje)roodbruin van kleur zijn. Dit pakket is tot het einde van de boringen 
(1.35-185m) te volgen. 
De twee boringen die op het speelterrein ten noorden van de basisschool zijn 
geplaatst (boring 6 en 7) tonen een iets ander beeld. Ten behoeve van de speelplaats 
is hier de bovengrond tot 40cm diep weggegraven, en weer volgestort met schoon 
zand. Onder dit afgegraven pakket treffen we tot 1.10-1.40m beneden maaiveld een 
grijs tot beigegrijs pakket lemig zand aan dat door het voorkomen van fijne grindjes 
en veel oervlekken wordt gekenmerkt. Deze rusten op een pakket soms kleiige, dan 
weer zandige leem, die door het voorkomen van grindsnoeren zeker wijst op een 
fluviatiele genese. Het slecht gesorteerde karakter van deze afzettingen kan mogelijk 
duiden op een crevasse of een afgesneden geulloop30.
Door de aanwezige bebouwing en begroeiing was oppervlakte kartering niet 
mogelijk.

30  Crevasseafzettingen ontstaan bij een doorbraak van de natuurlijke oeverwallen in de convexe 
bocht van een rivier. Hierbij wordt aan het begin (de rivierzijde) meer grove sedimenten 
(grindhoudend zand, grof grind) afgezet en aan het einde van de crevassegeul (de komzijde) meer 
fijne sedimenten (klei, zandige klei, zavel). 

0 25m

Milheeze - Elzenstraat
(site 26)

Boring
Figuur 14 
Locatie boringen 
Milheeze-Elzenstraat
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10.3 Karakter vindplaats  

De locatie Milheeze-Elzenstraat heeft een lage archeologische verwachting. Zeker 
aan de oost-, zuid- en westzijde van het terrein lijken eventuele oorspronkelijk 
aanwezige archeologische lagen vernietigd te zijn tijdens, of voorafgaand aan, de 
bouw van de basisschool. Enkel in het noorden van het terrein (onder de 
speelplaats) is de bodem tot geringere diepte verstoord (circa 40cm). Hoewel in de 
boringen geen archeologische indicatoren zijn aangetroffen, zouden eventuele 
diepere sporen bewaard kunnen zijn gebleven. 

11 Bakel-Achter de Kerk (site 16) 

11.1 Situering onderzoeksgebied 

Het te onderzoeken terrein is gelegen in de dorpskern van Bakel, circa 40 meter ten 
noorden van de kerk. Het onderzoeksterrein is door middel van een talud (met 
circa 1m hoogteverschil) aan de zuidelijke zijde met het hoger gelegen 
kerkhofterrein verbonden. Het perceel ligt ten zuidwesten van waar de Julianastraat 
en Wilhelminastraat elkaar kruisen.

Hoewel aanvankelijk werd voorzien in een aantal lange proefsleuven over het 
terrein, is later besloten tot een andere methodiek. Dit werd veroorzaakt door het 
feit dat de exacte ligging van een aantal essentiële kabels en leidingen niet kon 
worden vastgesteld en er meer leidingen op de binnenplaats waren aangelegd dan 
bekend31. Besloten werd om een groot aantal (13 stuks) kleine proefputten 
regelmatig verspreid over het terrein te graven. Deze zijn 50x50cm in oppervlak en 
worden met de hand tot op het onverstoorde moedermateriaal gegraven. Op deze 
wijze kon snel een inzicht verkregen worden in de mate van verstoring van de 
bodem. Tevens werd één profiel gedocumenteerd in het talud richting de kerk. 

31  Hieronder bevonden zich o.a. de stroom- en waterleiding van het nog in gebruik zijnde 
kinderdagverblijf ‘De Wielewaal’.
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Van alle proefputten is het oostprofiel door middel van tekening en foto 
gedocumenteerd32.

Het grotere te documenteren profiel van de proefputten in vergelijking tot boor-
profielen leidt tot betere interpretaties. Tevens is er door het grotere opgegraven 
volume meer kans op het aantreffen van archeologische vondsten dan tijdens 
booronderzoek. Op basis van de resultaten van de proefputten en het profiel in het 
talud werd duidelijk dat met name het zuidelijke gedeelte van het terrein de beste 
kansen tot behoud van archeologische waarden zou kunnen bieden. Op dit gedeelte 
was het door afwezigheid van kabels en leidingen wel mogelijk om twee korte 
proefsleuven te graven. De tuin ten noorden van het pand aan de Bernhardstraat 
nr. 10 behoort eveneens tot het te onderzoeken terrein. Deze was echter door 
onduidelijkheid over toestemming en de zeer dichte begroeiing met struiken en 
bomen niet beschikbaar voor onderzoek. 

32  Eén proefput liep na 40cm vast op de fundering van het gesloopte schoolgebouw. Deze is niet 
verder gedocumenteerd. 
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11.2 Resultaten 

In zijn algemeenheid lijken de profielen van de proefputten aan de noordzijde 
(nummers 6, 10, 11 en 12) en oostzijde (8, 9 en 10) tot op grotere diepte (80-100 
cm) beneden maaiveld te zijn verstoord. Waarschijnlijk is deze laag het gevolg van 
diverse afgravingen en egalisaties voorafgaand aan de huidige bebouwing. In het 
zuiden en westen is deze relatief dun (40-60 cm) te noemen. De verstoorde laag 
bestaat uit scherp begrensde afwisselingen van pakketten donker bruingrijs en 
geelbeige lemig zand met houtskool, glas, plastic en bouwpuin tot dieptes van 1m. 
Pas beneden deze diepten werd geelwit tot licht geelgrijs lemig zand (met soms vage 
meer lemige vlekken) aangetroffen. De afwezigheid van bodemvorming in dit 
moedermateriaal is een argument om ernstige verstoring van het oorspronkelijke 
profiel (met eventuele (pre)historische oppervlakken) te reconstrueren.  
Het verschil in dikte van de verrommelde ophogingslagen in het noorden en oosten 
(dik) en het zuiden en westen (relatief dun, 40-60 cm) kan mogelijk verklaard 
worden door een vermoede helling van de oorspronkelijk pleistocene ondergrond. 
De kerk van Bakel aan de zuidkant van het terrein is waarschijnlijk gebouwd op een 
natuurlijke kop in het dekzandlandschap. Het zuiden van het onderzoeksterrein 
zou dan hoger op deze flank gelegen kunnen zijn, waardoor aan de noordzijde 
meer grond nodig was tijdens een eventuele egalisatie in een (sub-) recente periode. 
Het profiel dat aangelegd is in het talud toont een mogelijk restant van 
bodemvorming op een hoogte die circa 1 m boven het maaiveld van het 
kinderdagverblijf is gelegen. Dit vormde de aanleiding om in het zuidelijke 
(mogelijk minder verstoorde) gedeelte twee proefsleuven aan te leggen. Sleuf 1 is 5 
meter lang, 1.8m breed en aangelegd tot een maximale diepte van 1.4m.  

Figuur 18 
Bakel-Achter de Kerk 
profiel 6 
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Vanaf een diepte van 120 cm onder het maaiveld werd het moedermateriaal (beige 
en lichtgrijs grof gevlekt zandige leem) aangetroffen. Hierboven was de bodem 
totaal verstoord.  

Tijdens de aanleg van het vlak werden geen vondsten gedaan. Op de overgang van 
het verstoorde gedeelte naar het schone moedermateriaal werden geen sporen 
aangetroffen. Wel werd in de uitgegraven verstoorde grond door Dhr. Jos van 
Schijndel een zilveren twee stuiver stuk uit 1664 gevonden met de metaaldetector33.

Sleuf 2 heeft een lengte van 3.5 m, een breedte van 1.8 m en is aangelegd tot een 
diepte van 1 meter. Op deze diepte was het vlak volledig verstoord. Er werden geen 
vondsten gedaan of sporen waargenomen tijdens de aanleg van het vlak. Ten 
behoeve van de profieldocumentatie is aan de korte zuidelijke zijde met behulp van 
de machine het vlak plaatselijk verdiept tot 1.5 m beneden maaiveld. 

33  Determinatie door Koninklijk Penningenkabinet Leiden. Het geldstuk is gemunt in Leeuwarden 
en kan nog tot in de 18e eeuw gecirculeerd hebben. 

Figuur 20 
Bakel-Achter de Kerk  
Zuidprofiel sleuf 1 

Figuur 21 
Zilveren munt 

Figuur 22 
Bakel-Achter de Kerk  
Westprofiel sleuf 2 
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11.3 Karakter vindplaats  

Door het ontbreken van vondstmateriaal en grondsporen is er geen sprake van een 
vindplaats te Bakel-Achter de Kerk. Het gehele terrein lijkt tot op grote diepte 
verstoord te zijn. De getrokken proefsleuven hebben geen sporen of vondst-
materiaal opgeleverd. De aangetroffen munt is door zijn herkomst uit verrommelde 
lagen geen zekere aanwijzing voor menselijke bewoning of activiteiten gedurende 
de Nieuwe Tijd (1500 AD – heden). De tuin naast het pand aan de Bernardstraat 
nr. 10 heeft (afgaande op de hogere ligging) mogelijk aan minder (diepgaande) 
verstoring blootgestaan. Dit perceel zal in een latere fase nog onderzocht moeten 
worden34.

12 Bakel-Achter de Molen (site 16) 

12.1 Situering onderzoeksgebied 

Aan de rand van het centrum van het dorp Bakel, achter de Helmondsestraat, 
wordt in de komende jaren een gebied van enkele hectaren bebouwd. 
De naamgeving, Achter de Molen, heeft het gebied te danken aan een uit 1752 
daterende standaardmolen.  

In het westelijke gedeelte van het plangebied zijn in opdracht van de gemeente 
Gemert-Bakel door Archol in Augustus 2000 al een tweetal proefsleuven getrokken. 
Er werden geen archeologische waarden aangetroffen op dit gedeelte van het 
terrein35. Tijdens deze campagne werd een viertal kleine proefsleuven aangelegd op 

34  Hoewel het perceel door de dichte begroeiing slecht geschikt is voor oppervlaktekartering, werd 
tijdens een korte inspectie een mogelijk fragment van een menselijk heupbot (femur)
aangetroffen. Gezien de korte afstand tot de recente begraafplaats en de nabijheid van de kerk 
moet mogelijk rekening worden gehouden met de aanwezigheid van (geruimde) menselijke 
begravingen.

35  Zie Jansen 2000. 
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het oostelijke gedeelte van het plangebied. Hoewel de (moes)tuin behorende bij het 
pand aan Achter de Molen nr. 6 ook tot het te ontwikkelen gebied behoort, is ervan 
afgezien om hier in deze fase een aanvullend onderzoek uit te voeren36.

12.2 Resultaten 

Op de locatie Bakel-Achter de Molen zijn vier proefsleuven aangelegd met een 
totale lengte van meer dan 125 m. Sleuf 1 is aangelegd op het hoogste gedeelte van 
het terrein, aan de zuidelijke flank van een flauwe helling die in noordelijke richting 
doorloopt tot in de tuin behorende bij het pand aan ‘Achter de Molen’ nr. 6.
De bodemopbouw is als volgt samen te vatten: de bovenste 30 cm van het terrein 
bestaat uit een sterk doorwortelde bruine bouwvoor. Hieronder bevindt zich een 
sterk verrommeld (vermoedelijk opgebracht) pakket grijs zand (circa 30 cm dik) 
met zeer veel baksteen spikkels. Deze gaat via een (15-35 cm dikke) laag grijsbruin 
zand (waarin incidenteel nog een baksteenspikkel voorkomt) over naar een 40 cm 
dik pakket grijs uitgeloogd zand.  
Aan de onderzijde van dit pakket is in het westen en oosten nog een restant te zien 
van de originele bos- of heide-podzolbodem. Dit restant van het natuurlijke 
bodemprofiel wordt enigszins verstoord door vele schopsteken die met het 
bovengelegen grijze zandige pakket correleren. De schopsteken zijn het gevolg van 
handmatige ontginningen ter plaatse. Sommige van deze schopsteken reiken tot in 
het ondergelegen moedermateriaal bestaande uit geel tot geeloranje gekleurd lemig 
zand.

36  Op basis van de geringe afstand tot de proefsleuven 1 en 4 en de overeenkomstige 
landschappelijke situatie, kunnen de resultaten van de wel onderzochte terreinen naar dit 
ononderzochte terrein geëxtrapoleerd worden. 
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In het vlak zijn 32 sporen 
herkend, waarvan er drie zijn 
gecoupeerd voor het 
verkrijgen van inzicht in de 
aard en de datering van de 
sporen. Spoor 1 blijkt een 
paalkuil met paalschaduw te 
zijn. Binnen een kuil van 
70cm diameter en een diepte 
van 60 cm was oorspronkelijk 
een paal met een diameter van 
30 cm geplaatst. Deze paal 
stond op de bodem van de 
kuil, waarna de uitgegraven 
grond rondom de paal is 
teruggeschept. Spoor 12 was 
een klein (25 cm diameter) 
paalspoortje dat tot 22 cm 
diep bewaard was gebleven. 

Spoor 17 bleek bij het couperen uit twee aparte palen te bestaan (spoor 17 en 32) 
die op circa 10cm afstand van elkaar in één paalkuil waren geplaatst. 
De aanwezigheid van dit constructie-element versterkt het idee dat we binnen de 
sleuf te maken hebben met de restanten van bebouwing uit de volle middeleeuwen. 
Bij het couperen van de sporen werd geen vondstmateriaal aangetroffen. 

De overige sporen varieerden in diameter van klein (circa 15cm) tot grote sporen 
(circa 70cm). Binnen de voorkomende vullingen zijn drie hoofdgroepen te 
onderscheiden: het merendeel van de sporen heeft een bruingrijs tot donkergrijze 
sterke grof gevlekte vulling met soms meer lichtbruine tot beigebruine (kleine vage) 
vlekjes die het gevolg zijn van bioturbatie. In hoofdzaak zijn deze sporen vaag 
begrensd. Een klein aantal sporen (waaronder spoor 1 en spoor 19) deelt deze 
vulling, maar heeft wel een duidelijke begrenzing. De tweede groep sporen heeft 
een meer homogene grijze tot donker (bruin) grijze vulling en is scherper begrensd 
(met name sporen 10,11,12). In deze sporen lijkt ook relatief meer houtskool voor 
te komen. De derde groep sporen (waarvan met name in het oostelijk deel van de 
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sleuf voorbeelden te vinden zijn) heeft een meer lichtbruine tot licht-bruingrijze 
homogene kleur. Tijdens het opschaven is in verschillende sporen materiaal 
aangetroffen37. Spoor 3 leverde een klein fragment aardewerk van een kogelpot op 
dat mogelijk in de 11e, maar waarschijnlijker in de 12e of 13e eeuw valt te dateren. In 
de bovenste vulling van spoor 6 werd een fragment verroest ijzer aangetroffen dat 
door zijn vorm het meest doet denken aan de baard van een sleutel. Enkele 
fragmenten met zand gemagerd handgemaakt en gedraaid aardewerk en 
fragmenten zuid-limburgs aardewerk (1050-1350) dateren de sporen 17, 21, 22 23 
en 30 in de volle middeleeuwen (Late Middeleeuwen A, 1050-1250 AD. Op basis 
van de aangetroffen randvormen lijkt een datering van deze sporen in de 12e en 13e

eeuw het meest waarschijnlijk. Eerder gebruik van het terrein voor activiteiten 
en/of bewoning is te verwachten op basis van een handgemaakte scherf met 
schraapsporen op binnen en buitenzijde afkomstig uit spoor 27. Deze is mogelijk 
afkomstig van een vroeg middeleeuwse (Karolingische) pot38. Een ander rand-
fragment dat tijdens de aanleg van het vlak is verzameld zou eventueel ook in de 
vroege middeleeuwen (VMEC-VMED 725-1050 AD) gedateerd kunnen worden39.

Sleuf 2 is op 30 m afstand parallel aan sleuf 1 aangelegd. Op 17m vanuit het westen 
gerekend werd één groot (60 cm) rond duidelijk paalspoor aangetroffen. 
Op 27 meter werd een tweede, enigszins vierhoekig (circa 40x50 cm) spoor 
aangetroffen. Rond 35 meter bevinden zich in de oostelijke putwand twee sporen. 
Eén hiervan (spoor 3) is 50 cm rond, spoor 4 is meer ovaal en heeft een diameter 
van 1.50m waar dit de putwand snijdt.  

De vulling, textuur en begrenzingen van deze sporen verschillen nauwelijks van de 
sporen in sleuf 1. De vondst van een scherf van zuid-limburgse of mogelijk 
Pingsdorf makelij op het vlak tussen 25 en 30 meter steunt een datering van deze 
sporen in de 11e of 12e eeuw. 
Sleuf 3 is de voortzetting van sleuf 2 in noordoostelijke richting40. De bodemop-
bouw ter hoogte van sleuf 3 komt in hoofdlijnen overeen met de situatie in sleuf 1. 
In de gedocumenteerde profielen van sleuf drie is echter duidelijk zichtbaar dat het 
terrein ter hoogte van de zuidwestelijke helft van sleuf 3 recentelijk dieper is 

37  Zie: Bijlage I. 
38  Determinatie Prof.Dr. L.P. Louwe-Kooijmans. Het baksel lijkt tevens sterk op een baksel dat 

voorkomt bij handgemaakte potten tot het laatste kwart van de 11e eeuw Zie: Verhoeven 1996, 
p.130 e.v. (Groep C). 

39  Determinatie Prof.Dr. L.P. Louwe-Kooijmans. 
40  In verband met de aanwezigheid van leidingen (electra en water) werden de sleuven in twee delen 

gegraven. 
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verstoord. Het oude maaiveld (kenbaar aan een humeuze rottende graslaag) 
bevond zich hier tussen de 55 en 70 cm onder het huidige (opgehoogde) maaiveld. 
In het vlak werd slechts één spoor aangetroffen. Het bleek nog circa 10 cm diep en 
was rond van vorm (20 cm diameter). De ondergrens was vlekkerig. Er werd geen 
materiaal in aangetroffen.

Sleuf 4 is in dezelfde lijn als sleuf 1 aangelegd en heeft een lengte van zes meter. 
Na het opschaven bleek deze sleuf maar liefst 26 sporen te bevatten. Dit zijn zowel 
kleine (diameter 15 cm) als grote (70cm) sporen die elkaar vaak raken of 
oversnijden. De sporen zijn veelal donker grijs of grijsbruin van kleur -soms met 
gele vlekken- en bevatten naast leembrokjes vaak houtskool en aardewerk. 

Tijdens het opschaven van spoor 2 werden 7 fragmenten handgevormd aardewerk 
gevonden van een lichtbruin tot licht roodbruin baksel met grijze kern dat 
waarschijnlijk aan lokaal vervaardigde kogelpotten heeft toebehoord. Tevens werd 
een brok (62 gram) verbrande leem in de vulling van het spoor ontdekt. Uit de 
sporen 12 en 13 werd eveneens een klein aantal (in totaal vier) fragmenten kogelpot 
aardewerk geborgen. Spoor 21 bevatte een klein fragment van een Paffrath 
kogelpot. De elkaar oversnijdende sporen 23 en 24 zijn gecoupeerd. De over-
snijding van spoor 23 door spoor 24 is in de coupe duidelijk zichtbaar, alhoewel 
beide sporen zich slechts relatief ondiep (circa 20 cm) aftekenen als donker 
grijsbruine kernen binnen een vlekkerige randzone van grijsbruin en geel lemig 
zand. Buiten brokjes (on)verbrande leem werd in spoor 23 een fragment van een 
kogelpot van Zuidlimburgse of Pingsdorf makelij aangetroffen en vier wandscher-
ven en één randfragment van verschillende handgemaakte kogelpotten. Tenslotte 
moet de aanwezigheid van een gedraaide rand van een kogelpot van een wit- tot 
lichtbruin baksel en de aanwezigheid van een brok tefriet vermeld worden. Hoewel 
het brok tefriet verweerd is, lijkt nog een bewerkt oppervlak zichtbaar, zodat we 
vermoedelijk met een restant van een maalsteen te maken hebben. Spoor 24 leverde 
maar liefst 11 fragmenten van vaatwerk van Zuidlimburgse -en mogelijk deels 
Pingsdorf- makelij op41. Deze dateren vermoedelijk hoofdzakelijk uit het tweede en 
derde kwart van de 12e eeuw. Het meest opmerkelijke fragment was een scherf van 
een gedecoreerd bekertje met radstempel indrukken en rode verf.

41  Niet bij alle fragmenten kon op basis van de korrelgrootte van de magering woren vastgesteld of 
het Zuidlimburgs of Pingsdorf producten betrof. 
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Dit soort bekertjes wordt gedateerd tussen 1075 en 1125 AD en is bekend via 
vondsten in hun productieplaats te Schinveld (Limburg)42. Verder bevatte de 
vulling van spoor 24 in totaal 23 wandfragmenten en drie randfragmenten van 
grotendeels verschillende handgemaakte kogelpotten en de kies van een rund.  

Twee randfragmenten van handgemaakte potten die tussen de sporen op het vlak 
zijn aangetroffen wijzen mogelijk op een eerdere (vroeg-middeleeuwse) fase van 
gebruik43.

42  Zie: Bruijn 1960/61, p. 477 e.v. 
43  Determinatie Prof.Dr. L.P. Louwe-Kooijmans. 
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12.3 Karakter vindplaats  

De hoeveelheid en aard van de sporen, gecombineerd met het aangetroffen 
vondstmateriaal geven aan dat we te maken hebben met een bewoningslocatie uit 
de volle middeleeuwen. Buiten aardewerk zijn tevens brokken leem, metalen 
objecten, bot en tefriet verzameld uit de sporen. Uit het vlak tussen de sporen zijn 
met de metaaldetector spijkers en een aantal fragmenten ijzerslak aangetroffen. 
Dit is de normale archeologische neerslag van een middeleeuwse nederzetting.  
Waarschijnlijk hebben we te maken met de restanten van één of meer bewonings-
fasen gedurende de 11e en 12e eeuw. Er zijn enkele aanwijzingen voor het gebruik 
van het terrein gedurende de vroege middeleeuwen44. Uit de verrommelde lagen 
boven het sporenvlak komen incidenteel (in totaal drie) fragmenten aardewerk 
voor die te dateren zijn in de 14e eeuw, de 16e eeuw en de Nieuwe Tijd 
(1500 AD – Heden). Er zijn geen argumenten om bij deze verrommelde lagen en 
geringe aantallen aardewerk te denken aan bewoning of intensief gebruik van het 
terrein in deze perioden. Nadat de nederzetting uit de volle middeleeuwen is 
verlaten is het terrein door bos en/of heide bedekt geraakt. 

13 Samenvatting en aanbevelingen 

13.1 Samenvatting 

De gemeente Gemert – Bakel hecht belang aan de historische waarden van haar 
grondgebied. Ze kent een beleid waarin voorafgaand aan bouwprojecten 
(standaard) een archeologische verkenning wordt uitgevoerd. Het voordeel van een 
dergelijk beleid is de mogelijkheid archeologische waarden in een bestemmingsplan 
te beschermen of, indien dat niet mogelijk is, een opgraving uit te laten voeren. In 
combinatie met de kartering van bekende archeologische vindplaatsen kunnen deze 
kleinschalige projecten leiden tot een inventarisatie van een omvangrijker gebied. 
Voor het grondgebied van de gemeente ontstaat op deze wijze een lokale 
archeologische verwachtingskaart, die een aanvulling vormt en beter gefundeerd is 
dan de meer globale landelijke Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden. 
Deze blijkt op lokaal niveau in veel gevallen niet gedetailleerd genoeg. Voor 
gemeenten zijn aanvullende, gedetailleerde kaarten onmisbaar bij de realisering van 
bestemmingsplannen45.

Voor de in dit rapport behandelde aanvullende onderzoeken geldt alleen voor de 
locatie Bakel – Achter de Molen (site 17) dat er duidelijk aanwijsbare hoge 
archeologische waarden zijn aangetroffen. Er is sprake van een nederzetting 
daterende uit de volle middeleeuwen (LMEA 1050-1250 AD) met mogelijk 
aanwijzingen voor activiteiten gedurende de (late-) vroege middeleeuwen 
(VMEC/D 725-1050 AD). 

De onderzochte terreinen op de locaties Bakel – Achter de Kerk (site 16), Bakel –
Beekakker (site 18) en Bakel – Besterd (site 19) zijn dermate verstoord dat 

44  Dit betreft een viertal mogelijk vroeg-middeleeuwse scherven. 
45  Voor een dergelijke kaart van archeologische waarden op lokaal niveau is al veel werk verricht 

door de lokale heemkundekring(en) binnen de gemeente Gemert - Bakel. 
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eventuele archeologische waarden zijn verdwenen. Te Milheeze – De Bocht (site 
27) en onder het noordelijke speelplein bij Milheeze – Elzenstraat (site 26) zijn geen 
archeologische indicatoren aangetroffen, maar zijn de omstandigheden voor 
conservering van met name diepere sporen (geringe diepte van bodemverstoring) 
redelijk te noemen. 

13.2 Waardering en aanbevelingen 

Waardering van archeologische vindplaatsen vindt plaats aan de hand van 
verschillende parameters. Ze hebben een archeologische (wetenschappelijke) 
waarde, maar ook een landschappelijke - en een cultuurhistorische waarde. Het 
archeologische belang van een vindplaats wordt getoetst aan de mate van gaafheid 
en conservering van de verschillende archeologische overblijfselen. Het 
wetenschappelijk belang laat zich toetsen aan de zeldzaamheid van een vindplaats 
maar ook aan de mogelijkheid om het onderzoek in te passen in wetenschappelijke 
onderzoeksprogramma’s.

Op grond van de resultaten van het uitgevoerde onderzoek wordt geadviseerd op 
de locatie Milheeze – De Bocht (site 27) en onder het noordelijke speelplein bij 
Milheeze – Elzenstraat (site 26) de bouwwerkzaamheden archeologisch te 
begeleiden. Op beide locaties was sprake van slechts een geringe verstoring van het 
bodemprofiel. Tevens kan voor beide terreinen op basis van de Indicatieve Kaart 
van Archeologische Waarden een hoge archeologische verwachting worden 
voorspeld. Booronderzoek leent zich niet voor het karteren van grondsporen, en 
middels archeologische begeleiding kunnen eventueel aanwezige diepere 
geconserveerde grondsporen toch onderzocht worden. 

Op de onderzochte terreinen op de locatie Bakel-Achter de Kerk (site 16) zijn geen 
archeologische waarden aangetroffen en rondom het voormalig schoolgebouw 
hoeft geen archeologisch vervolgonderzoek uitgevoerd te worden. Wel dient de 
tuin behorende bij het huis aan de Bernhardstraat nr. 10 die momenteel 
ontoegankelijk was voor onderzoek bij eventuele bodemingrepen in het kader van 
de bouwwerkzaamheden alsnog archeologisch onderzocht te worden. Dit terrein 
lijkt minder diep afgegraven en biedt derhalve betere kansen tot conservering van 
sporen en vondstmateriaal  

De sites Bakel-Beekakker (site 18) en Bakel-Besterd (site 19) bevatten geen 
archeologische waarden en zijn te diep verstoord om deze naar redelijkheid te 
kunnen verwachten. Deze twee locaties behoeven geen archeologisch 
vervolgonderzoek.

De site Bakel-Achter de Molen (site 17) komt voor behoud in aanmerking. Hoewel 
een redelijk aantal nederzettingen uit de volle middeleeuwen op de (Brabantse) 
zandgronden is onderzocht, is de aanwezigheid op deze locatie binnen de 
dorpskern van Bakel een noviteit46. Resten uit de volle middeleeuwen waren 

46  Zie: Vreenegoor & Verhoeven 1991. 
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voorheen met name uit de dorpskern van Gemert bekend. Het verkennend 
onderzoek heeft aangetoond dat de conserveringsomstandigheden goed zijn. De 
mogelijke aanwezigheid van vroegmiddeleeuwse resten kan een invulling geven aan 
het vrijwel slechts uit historisch onderzoek bekende vroegmiddeleeuwse Bakel. 
Indien van bescherming geen sprake meer kan zijn, wordt geadviseerd de 
vindplaats op basis van zijn wetenschappelijk belang te laten opgraven.  
Het is aannemelijk dat de middeleeuwse nederzetting zich buiten de huidige 
locaties van de proefsleuven doorzet. Op basis van de spoordichtheid en de 
voorkeur voor relatieve hoogtes bij de vestiging van nederzettingen kunnen we 
veronderstellen dat de nederzetting zich met name ten noordoosten, noorden en 
noordwesten van proefsleuven 1 en 4 zal doorzetten. De momenteel voor 
vooronderzoek ontoegankelijke tuin van het pand aan ‘Achter de Molen’ nr. 6 
dient zeker nog onderzocht te worden.  
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