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Verkennend archeologisch onderzoek Gemert - Bakel

Figuur 1 Locatie
onderzoeksgebieden, de
verschillende kaders
omvatten een gebied van
2 bij 2 kilometer.

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 kernen Gemert, Bakel en Müheeze zijn in opdracht van de
gemeente Aanvullende Archeologische Onderzoeken uitgevoerd, zogenoemde
AAO's. Werkzaamheden in het kader van de bebouwing leiden tot verstoring en
vernietiging van mogelijk aanwezige archeologische waarden. Van de betreffende
locaties 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.
De verkenningen zijn uitgevoerd door Archol, het uitvoerende orgaan van de
Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden. Het veldwerk heeft
plaatsgevonden van 27 augustus - 1 september 2000 onder leiding van drs. R.
Jansen en dr, H. Fokkens met medewerking van studenten van de Universiteit
Leiden. De uitwerking en verslaglegging hebben verspreid plaatsgevonden tussen
oktober en december 2000.
In het vervolg van het verslag worden van de drie onderzoekslocaties
achtereenvolgens de topografische situering, een relevante historische
onderzoeksresultaten en het karakter van de vindplaats behandeld.
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2 Landschappelijk kader

Fysische geografie
Het grondgebied van de gemeente Gemert - Bakel ïs gesitueerd op de westelijke
rand van de Peelhorst. Meerdere tektonische breuken doorkruisen het gebied in
zuidoostelijke - noordwestelijke richting. De grootste, de Peelrandbreuk, loopt door
de kern van het dorp Gemert. 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 welke 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.

Figuur 2 Het ontstaan
van wijstgronden langs
de Peelrandbreuk (uit
Stiboka1976)
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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
ligt de ondoorlatende Tegelen formatie, met daaronder kleiige tertiaire afzettingen.1

Figuur 3
Hoogtelijnenkaart van het
zuidoostelijk zandgebied
(uitsnede uit Stiboka
1965)
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Antropogene invloeden
De natuurlijke ondergrond wordt in grote delen van het onderzoeksgebied
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 Peelhorst. 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 plaggenbemesting van akkergronden waardoor deze kunstmatig zijn
opgehoogd. In tegenstelling 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 heideplaggen, werd eeuwenlang over de akkers
uitgestrooid. Door het geaccidenteerde uiterlijk worden ze aangeduid als hoge of
bolle akkers. Dit specifieke uiterlijk wordt niet direct veroorzaakt door de ophoging
van de akker. Door een relatief hoge grondwaterstand in de Middeleeuwen zocht
men voor de akkers de hoogste en droogste gebieden uit, de dekzandruggen in dit
geval. Op deze natuurlijke hoogten vormden zich in het algemeen podzolbodems,
een bodemsoort die relatief veel vocht kan vasthouden.2

Een gevolg van deze (middeleeuwse) antropogene invloed op het landschap is dat
eventuele (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 brons-, ijzer-
en Romeinse tijd en waarschijnlijk ook nog in vroege- en volle middeleeuwen 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 afdekten.

3 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 is het doel de aard, de omvang, de verspreiding en de
conserveringskwaliteit van de archeologische sporen in de bodem te bepalen. 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?

Zijn er grondsporen op de vindplaats aanwezig? Zo ja, uit welke perioden en
welke aard, inhoud en verspreiding hebben deze?

Is er voorafgaande aan de bebouwing een opgraving van het terrein
noodzakelijk, of kan er worden volstaan met een adequate archeologische
begeleiding van de werkzaamheden?
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4 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 voorafgaande aan de
bouwwerkzaamheden (gedeeltelijk) worden opgegraven. Prospectief onderzoek
kan worden uitgevoerd door middel van veldlopen, booronderzoek, proefsleuven of
een combinatie daarvan. 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. In
principe zijn de onderzoeken zo weinig mogelijk destructief. 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 onderzoeken te
Gemert - Bakel is gekozen voor een AAO - onderzoek. Veldlopen was door de
terreinomstandigheden niet mogelijk, evenmin als een booronderzoek. Over de
verschillende terreinen zijn één of meer proefsleuven aangelegd. De aanwezige
sporen zijn vervolgens opgetekend en ingemeten. Ook het bodemprofiel en de
eventuele verstoringen daarvan zijn in kaart gebracht.

5 Milheeze - Griendsvenstraat

Situering onderzoeksgebied
In het centrum van het dorp Milheeze, direct ten zuiden van de 'Heilige
Willibrorduskerk', wordt op het terrein van het voormalige kruisgebouw een vierta
huizen gebouwd. Voorafgaand aan deze bouwplannen zijn op het 1200 m2 grote
terrein twee proefsleuven aangelegd op een onderlinge afstand van 10 m. De
sleuven hadden een noord - zuid oriëntatie, gelijk aan de perceelsoriëntatie, en
een lengte van ruim 30 m.

Figuur 4 Locatie
proefsleuven

Milheezs - Grisndsvenstraal
Locatie proc Is tai/ven

Huizen

D

Proef sleuf

D \toormalig
knjisgeöcxW
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Resultaten
In beide sleuven is een gering aantal grondsporen waargenomen- Deze bevonden
zich op ongeveer 1.25 m - 1.50 m beneden maaiveld en tekenden zich af in het
gele, matig fijne dekzand. Op de natuurlijke ondergrond ligt een dik pakket
antropogene afzettingen in de vorm van oude akkerlagen. Dit pakket heeft een
omvang variërend tussen 0.80 en 1.00 m. Door dit omvangrijke pakket hebben we
zelfs onder de uitbraaksleuven van het kruisgebouw sporen aangetroffen.
Bij het couperen van enkele sporen kon worden vastgesteld dat het paalkuilen
betrof. Bij het verdiepen van een groter grondspoor in het noorden van de
westelijke sleuf werd een groot aantal vondsten gedaan. Het betrof honderden
scherven, representanten van tientallen potten, een tweetal fragmenten van een
ronde, tefrieten maalsteen, enkele botfragmenten en een slijpsteen. Het aardewerk
is te typeren als kogelpotaardewerk van voornamelijk Paffrath makelij en enkele
fragmenten Pingsdorf aardewerk. Beide aardewerktypen zijn afkomstig van
productiecentra uit het Duitse Rijnland. De eveneens in deze periode veel
voorkomende aardewerktypen Elmpt en Andenne, beide uit productiecentra in de
Maasstreek, ontbreken. Op basis van het aardewerk is het complex te dateren
tussen de 10de en de 13de eeuw: de volle Middeleeuwen.3 Een functionele
interpretatie is moeilijk vast te stellen doordat het grondspoor niet kon worden
uitgegraven. Dergelijke grote kuilen zijn vaak als waterput te interpreteren, waarbij
deze na het in onbruik raken als afvalpiaats worden gebruikt.

Tabel 1 Aantallen en
gewichten aardewerk
Milheeze-
Griendsvenstraat

spoornr.

1.00

1.08

1.10

1.10b

1.11

categorie

Paffrath
Pingsdorf
overig

overig

Paffrath
Pingsdorf
overig/gruis
Paffrath-pot
bot
natuursteen

Paffrath
overig
slijpsteen fr.
maalsteen fr

Paffrath
overig
leemfr.

wandfragment
N =

6
1
2

1

189
8
89
1

1

5
2
1
2

36
10
8

gewicht

21 J
10
13

3

1525
48
533
388
120
842

31
4
67

164
80
75

randfragment
N =

1

31

10

3

3
1

gewicht

11

1453

124

33

28
12

bodemfragment
N = gewicht

1 120





Verkennend archeologisch onderzoek Gemert - Bakel
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Figuur 5 Paffrath
kogelpotten Milheeze -
Griendsvenstraat (foto S
Arnoldussen)

Kogelpotaardewerk is bij opgravingen van (rurale) middeleeuwse nederzettingen in
Nederland in veel gevallen de grootste vondstcategorie. Daarentegen is er relatief
weinig bekend van dit type aardewerk. De eerste bolvormige kogelpotten
verschijnen rond 700 waarna dit aardewerk gedurende zes eeuwen het meest
gebruikte aardewerktype blijft in een steeds groter gebied. De potten werden onder
meer geproduceerd in de grote pottenbakkerijen in Pingsdorf en Paffrath4. In Zuid-
Nederland en Noord-België wordt geen huishoudelijke productie van kogelpotten
verondersteld.

Karakter vindplaats
De combinatie van paalkuilen en een kuil met een grote hoeveelheid 'afval' lijkt te
wijzen op een (kortstondige) bewoning van de locatie in de volle middeleeuwen. Na
het verlaten van het erf of de nederzetting is het gebied in gebruik genomen als
akker. Gezien de dikte van het esdek moet dat voor een lange periode gedurende
de volle en late middeleeuwen zijn geweest. Het verlaten van de hogere gronden
als bewoningslocatie vanaf de 13e eeuw is op meerdere plaatsen aangetoond. De
voorgangers van huidige dorpen moeten in die gevallen gezocht worden onder de
aangrenzende 'bolle' akkers.5

Het gebied achter de kerk van Milheeze behoorde oorspronkelijk tot het gedeelte
van de Grondheerlijkheid Milheeze dat in 1373 door de hertog van Brabant als
leengoed was vergeven. Bewoning van het gebied kan verondersteld worden voor
de periode dat het gebied de Grondheerlijkheid toebehoorde. Als pachtgrond zullen
de pachten te duur geweest zijn om het gebied te bewonen.6

6 Bakel - Achter de Molen

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. Een kleine tien jaar geleden is een timmerfabriek in het gebied
gesloopt. Dat deel van het terrein heeft door daarbij uitgevoerde
saneringswerkzaamheden geen archeologische waarde meer. Een ander deel van
het terrein is door bebossing niet toegankelijk. Van het enkele hectaren grote
terrein blijft dan ook maar een beperkt deel over voor een archeologische
verkenning. In dit deel zijn in eerste instantie twee proefsleuven aangelegd met
een lengte van respectievelijk 90 m en 20 m.

Resultaten
Het profiel van de sleuven laat zien dat ook het meest onverstoorde deel van het
terrein verstoord is. De scherpe overgang van gee! (dek)zand, de natuurlijke
ondergrond, naar bouwvoor en de aanwezigheid van schopsteken in het vlak zijn
aanwijzingen die doen vermoeden dat ook dit deel van het terrein ontgrond is. In
het vlak, wat zich op 0.75 - 1.00 m beneden maaiveld bevindt, werden geen
grondsporen noch vondstmateriaal aangetroffen.
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Figuur 6 Locatie
proefsleuven Bakel -
Achter de Molen (het
omcirkelde gebied was
niet toegankelijk door de
aanwezigheid van
houtopsfag)

Bakel - Achter de Molen
Locaüö

Onderzoeks-
gebied

Karakter vindplaats
Door het ontbreken van vondstmateriaal en grondsporen is er geen sprake van een
vindplaats. Eventuele vindplaatsen in dit deel van het gebied zullen door de
verschillende bodemingrepen zijn verdwenen. Uit een groter gebied rondom Bakel
zijn wel vondsten bekend o.m. uit het neolithicum en de ijzertijd. Uit het centrum
van Bakel zijn munten bekend uit de Romeinse tijd.

7 Gemert - Gemeentehuis

Situering onderzoeksgebied
Door een fusering van de gemeenten Gemert en Bakel-Milheeze ontstond de
noodzaak tot uitbreiding van het gemeentehuis in het centrum van Gemert. Op de
locatie van aanbouw werden een drietal korte proefsleuven aangelegd. Sleuf één
en twee werden tussen de huidige bebouwing aangelegd, de derde sleuf direct ten
noorden van de huidige bebouwing.

8
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Resultaten
Gezien de ligging bestond de mogelijkheid dat er tijdens het onderzoek
funderingen zouden werden aangesneden. De locatie is gelegen aan de rand van
het dorp, in het oude centrum en op korte afstand van het kasteel van Gemert. De
bouw van dit kasteel is begonnen omstreeks 1400 in opdracht van de Duitse Orde
die sinds 1366 de alleenheerschappij bezat over de Vrije Soevereine Heerlijkheid
Gemert. Gemert vormde in die tijd een zelfstandige enclave binnen de Republiek
der Verenigde Nederlanden,
Mogelijke funderingen werden echter niet aangetroffen, wel stenen en puin en
scherven uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd

Figuur 7 Locatie
proefsleuven Gemert -
Gemeentehuis

96255 34
175516*6Gemert - Gemeentehuis

Locatie proef sleuven

• Huizen

H Wegen
GemBerdehuifl;

Proef sleuf

Karakter vindplaats
Gelegen binnen de dorpskern van Gemert zijn de lagen waarin deze vondsten zijn
gedaan te interpreteren als bewonings- c.q, afvallagen uit de periode Late
Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. Grondsporen en vondstmateriaal uit oudere
perioden werden niet aangetroffen, ook niet in de bijna twee meter diep gelegen
natuurlijke ondergrond. Er is dan ook geen sprake van een vindplaats.





Verkennend archeologisch onderzoek Gemert - Bakel

Heden

1500 na Chr

1300 na Chr

1050 na Chr

ASO na Chr

12 v Chi

T,d

Mfldc leeuwen

Vol ka Middeleeuwen

Vioege

GGOvChr

2C0Ö v Chr

5300 v Chr

flflOO v Chr

Meiobthicum

Chr

Figuur 8 Periodisering
prehistorie - historie

8 Samenvatting en aanbevelingen

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 kaart, 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 het realiseren van een dergelijke lokale kaart is al veel
werk verricht door de lokale heemkundekring(en) binnen de gemeente Gemert -
Bakel. Voor gemeenten zijn aanvullende, gedetailleerde kaarten onmisbaar bij de
realisering van bestemmingsplannen.

Voor de in dit rapport behandelde verkennende onderzoeken geldt alleen voor de
locatie Milheeze dat er archeologische waarden zijn aangetroffen. De locaties te
Gemert en Bakel zijn beide dermate verstoord dat eventuele archeologische
waarden zijn verdwenen. Te Milheeze zijn bewoningssporen uit de Volle
Middeleeuwen (1000- 1300 na Chr.) aangetroffen. Het betreft een kortstondige
bewoning van vermoedelijk één erf. Na deze korte bewoning heeft het terrein
gedurende de eeuwen daarop als akkergebied gefungeerd getuige het ruim een
meter dikke esdekpakket.

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. Deze
laatste twee lijken voor de onderzoekslocaties niet (meer) van toepassing. 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 een vervolgonderzoek te laten uitvoeren. Het verkennend
onderzoek is te beperkt voor een duidelijke interpretatie van de aangetroffen
sporen. De grondsporen en het vondstmateriaal hebben daarnaast een redelijke
mate van gaafheid en conservering mede door een afdekking van het gebied met
een dik esdekpakket. Zelfs onder de uitbraaksleuven van het voormalige
kruisgebouw werden sporen aangetroffen. Een vervolgonderzoek kan informatie
geven over de (oudste) bewoning van het dorp Milheeze. De locaties te Gemert en
Bakel behoeven geen vervolgonderzoek, voor de locatie Bakel wordt nog wel een
verkenning aanbevolen van het in fase 2 te bebouwen terrein. Hier lijkt de
verstoring van het gebied beperkter.

10
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