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1. Aanleiding en inventariserend onderzoek
In het kader van de geplande ontwikkelingen aan de Lagenheuvelstraat te Volkel, het bouwen van twee
woningen, waarvan één met bijgebouw en één met kantoor aan huis, heeft BAAC bv in 2012 een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd. Naar aanleiding van dit
onderzoek werd geadviseerd om voor het gehele plangebied een vervolgonderzoek in de vorm van
proefsleuven uit te voeren. Dit onderzoek kon zich beperken tot de locatie waar de huizen, bijgebouwen en toegangswegen voorkomen.
2. Proefsleuvenonderzoek
Begin 2014 heeft BAAC bv het benodigde vervolgonderzoek uitgevoerd, te weten een inventariserend
veldonderzoek door middel van proefsleuven (IVO-P). De resultaten van dit onderzoek zijn neergelegd
in een onderzoeksrapport, BAAC rapport A-14.0002 april 2014, dat als bijlage is toegevoegd en hier
als ingelast beschouwd dient te worden.
3. Conclusie onderzoek
Op basis van de resultaten van het onderzoek acht BAAC bv het niet noodzakelijk op het onderzoeksterrein een vervolgonderzoek uit te laten voeren. Het archeologisch onderzoek heeft uitgewezen dat
op het onderzoeksterrein geen bewoning in de periode paleolithicum tot nieuwe tijd heeft plaatsgevonden’ bewoningssporen en vondsten ontbreken. Wel zijn sporen van ontginning en infrastructuur
aangetroffen. De tijdens dit onderzoek aangetroffen sporen hebben weliswaar nieuwe informatie opgeleverd betreffende het gebruik van het onderzoeksterrein, maar hoeven volgens BAAC bv niet nader
onderzocht te worden. Tijdens het proefsleuvenonderzoek is voldoende informatie ingewonnen betreffende de ontginning en het gebruik van het terrein.
4. Selectieadvies
Op basis van de resultaten van het onderzoek heeft BAAC bv een selectieadvies gegeven. Dit advies
houdt in dat er geen nader onderzoek plaats hoeft te vinden op het onderzoeksterrein.
5. Toetsing proefsleuvenonderzoek
De resultaten van het proefsleuvenonderzoek zijn ter beoordeling voorgelegd aan het Monumentenhuis Brabant. Het Monumentenhuis Brabant heeft aangegeven in te kunnen stemmen met het selectieadvies.

Selectiebesluit
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden stemt in met de rapportage van
BAAC bv ‘Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven(IVO-P) van april 2014 met betrekking tot het plangebied aan de Lagenheuvelstraat te Volkel en geeft het terrein vrij.
Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden ten aanzien van het archeologisch vrijgegeven terrein
onverwacht toch archeologische resten worden aangetroffen, dan is conform artikel 53 en 54 van de
Monumentenwet 1988 aanmelding van de betreffende vondsten bij de Minister van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap c.q. de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verplicht.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Uden, gehouden op 28 oktober 2014
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