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1. INLEIDING 
 
Econsultancy heeft in opdracht van Bügelhajema Adviseurs bv een archeologisch bureauonderzoek 
uitgevoerd voor het plangebied gelegen aan de Maasstraat te Heesch in de gemeente Bernheze. Het 
verkennend veldonderzoek heeft Econsultancy laten uitvoeren door ARC bv, waarvan de resultaten 
als een aparte rapportage zijn bijgevoegd. 
 
In het plangebied zal een woning worden gerealiseerd. Het archeologisch onderzoek was noodzake-
lijk om te bepalen of bij de voorgenomen activiteiten de kans bestaat dat archeologische resten in de 
ondergrond worden aangetast. 
 
 
2. DOELSTELLING EN METHODIEK 
 
2.1  Onderzoeksvragen 
 
Het doel van het bureauonderzoek is om inzicht te verkrijgen in de specifieke archeologische waar-
den van het plangebied. Hierbij wordt de beschikbare informatie op het vlak van historische geografie, 
cultuurhistorie, geologie en archeologie bestudeerd. Op basis van deze informatie wordt een gespeci-
ficeerde archeologische verwachting van het plangebied opgesteld. Op basis van deze gespecificeer-
de verwachting wordt een advies gegeven welk is afgestemd op de verwachte bodemverstoring. 
 
Voor het bureauonderzoek zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld: 
 
� Wat is er bekend over bodemverstorende ingrepen binnen het plangebied uit het verleden? Is 

er bijvoorbeeld informatie bekend over vroegere ontgrondingen, bodemsaneringen, egalisa-
ties, diepploegen of landinrichting? 

� Ligt het plangebied binnen een landschappelijke eenheid, welke vanuit archeologisch oog-
punt een specifieke aandachtslocatie kan betreffen (zoals een relatief hoge dekzandkop of -
rug, nabij een veengebied, een beekdal)? 

� Wat is de gespecificeerde archeologische verwachting van het plangebied? 
 
Het bureauonderzoek is uitgevoerd op 1 juli 2010. Meegewerkt hebben: drs. M. Stiekema (senior 
prospector) en drs. A.H. Schutte (senior archeoloog). 
 
2.2 Methoden 
 
Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd conform de eisen en normen zoals aangegeven in de 
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 3.1, augustus 2006), vastgesteld door het Cen-
traal College van Deskundigen (CCvD) Archeologie, ondergebracht bij de SIKB te Gouda. Voor de 
uitvoering van het bureauonderzoek gelden de specificaties LS01, LS02, LS03, LS04 en LS05. De 
resultaten van dit onderzoek worden in dit rapport weergegeven conform specificatie LS06.1  
 

                                                   
1 Beschikbaar via www.sikb.nl 
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Binnen dit onderzoek zijn de volgende werkzaamheden verricht: 
 
� afbakening plangebied en vaststellen van de consequenties van het mogelijk toekomstige 

gebruik (LS01); 
� beschrijving van de huidige situatie (LS02); 
� beschrijving van de historische situatie en mogelijke verstoringen (LS03); 
� beschrijving van bekende archeologische waarden en aardwetenschappelijke gegevens 

(LS04); 
� opstellen van een gespecificeerde verwachting (LS05). 
 
 
3. RESULTATEN 
 
3.1  Afbakening van het plangebied  
 
Het plangebied ligt aan de noordelijke rand van de bebouwde kom van Heesch en heeft een 
oppervlakte van circa 750 m2. Het wordt begrensd door aangrenzende woningen in het noorden en 
oosten en de straat Buitenpas in het zuiden en westen (zie afbeelding 1 en 2).  
 
Het onderzochte gebied bevindt zich binnen een straal van circa 1.500 m rondom het plangebied. 
 
In het plangebied is de bouw van een woning gepland. Hierbij zal een gebied met een oppervlakte 
van circa 250 m2 worden bebouwd. Het is nog niet bekend wat de toekomstige verstoringsdiepte zal 
zijn. De consequentie van de voorgenomen ingreep is dat eventuele waardevolle archeologische res-
ten in de ondergrond worden aangetast. 
 
Binnen het plangebied zijn voor zover bekend geen milieuhygiënische onderzoeken uitgevoerd. 
 
3.2 Beschrijving van het huidige gebruik 
 
Het plangebied is momenteel in gebruik als tuin. 
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3.3 Beschrijving van het historische gebruik 
 
Tabel I geeft een overzicht van het geraadpleegde historisch kaartmateriaal. 
 
Tabel I. Geraadpleegd historisch kaartmateriaal 
 

Bron Periode Omschrijving plangebied 

Kadastrale minuut
2
 1811-1832 perceel ten zuiden van een woning aan de Maasstraat 

Historische topografische Atlas Noord-Brabant
3
 1838-1857 akkerland ten zuiden van een woning aan de Maasstraat 

Militaire topografische kaart (veldminuut)2
 1868 boomgaard ten zuiden van een woning aan de Maasstraat 

Militaire topografische kaart (veldminuut)2
 1896 grasland ten zuiden van een woning aan de Maasstraat 

Militaire topografische kaart (veldminuut)
2
 1943 grasland ten zuiden van een woning aan de Maasstraat 

Topografische kaart
2
 1967 plangebied in gebruik als manegeterrein, direct ten oosten en noorden 

van het plangebied bebouwd 

Topografische kaart
2
 1991 plangebied in gebruik als manegeterrein, direct ten oosten en noorden 

van het plangebied bebouwd 

 
De naam Heesch gaat terug op het Oudhoogduitse "haisjo", dat "kreupelhout" betekent. Deze verkla-
ring spoort goed met de oorspronkelijke kleinschaligheid van het landschap in deze omgeving. 
‘Heesch’ mag overigens niet worden verward met "Hese", de middeleeuwse naam van het grondge-
bied van Rosmalen en Nuland. Het dorp Heesch wordt als Heze in 1191 voor het eerst genoemd in 
een document.4 
 
Vanaf tenminste begin 19e eeuw is het plangebied in gebruik geweest als afwisselend akkerland, 
boomgaard en weiland achter een huis aan de Maasstraat ten noorden van het plangebied (zie af-
beelding 3). Deze situatie is tot midden 20e eeuw min of meer ongewijzigd gebleven. In de jaren ’50 of 
’60 van de 20e eeuw is de woning ten noorden van het plangebied in gebruik genomen als manege en 
is er bebouwing direct ten noorden en oosten van het plangebied gebouwd. Het plangebied zelf be-
hoorde ook tot het manegeterrein. In 1978 is de huidige woning ten noorden van het plangebied ge-
bouwd. De manege is verdwenen voor de bouw in 1997 van de woonwijk ten oosten en zuiden van 
het plangebied. Hierbij is ook de huidige straat ten zuiden en westen van het plangebied, de Buiten-
pas, aangelegd.5  
 

                                                   
2 http://watwaswaar.nl 
3 Wolters-Noordhoff Atlasproducties, 1990 
4 Brabants Historisch Informatiecentrum (www.bhic.nl) 
5 http://watwaswaar.nl 
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3.4 Aardwetenschappelijke gegevens 
 
Tabel II geeft een overzicht van de aardwetenschappelijke gegevens van het plangebied. 
 
Tabel II. Aardwetenschappelijke gegevens plangebied 
 

Type gegevens Gegevensomschrijving 

Geologie 6 Formatie van Kreftenheye, rivierzand en –grind (Kr1) 

Geomorfologie 7 dekzandruggen, al dan niet met oud bouwlanddek (3L5) 

Bodemkunde 8 hoge zwarte enkeerdgronden bestaande uit leemarm en zwak lemig fijn zand (zEZ21); 
grondwatertrap VI 

 
Geologie & Geomorfologie 
Het plangebied bevindt zich in het noordelijke deel van de Peelhorst. De Peelhorst ligt als gevolg van 
tektonische bewegingen, die ook tegenwoordig nog doorgaan, hoger dan de westelijk gelegen Roer-
dalslenk en de oostelijk gelegen Slenk van Venlo.9 De Peelrandbreuk, die de scheiding vormt tussen 
de Peelhorst en de Roerdalslenk, bevindt zich op ongeveer 200 meter ten westen van het plangebied. 
De overgang tussen de Peelhorst en de Roerdalslenk is op de AHN-kaart (Actueel Hoogtebestand 
Nederland) duidelijk zichtbaar (zie afbeelding 4). 
 
Volgens de geologische kaart komt de Formatie van Kreftenheye in het plangebied tot dicht aan het 
maaiveld voor. De Formatie van Kreftenheye bestaat uit vlechtende rivierafzettingen van de Rijn en 
de Maas die gevormd zijn gedurende het Pleistoceen. Volgens de Geomorfologische kaart van Ne-
derland (1:50.000) ligt het plangebied in een uitgestrekt gebied met dekzandruggen, al dan niet met 
oud bouwlanddek (3L5) (zie afbeelding 5).10 Deze dekzanden zijn in de laatste ijstijd waarschijnlijk 
direct over de vlechtende rivierafzettingen afgezet en vermoedelijk niet erg dik. Gedurende de laatste 
ijstijd had de wind vrij spel in het verplaatsen van zand en silt. In deze periode werd over een groot 
deel van Nederland een pakket dekzand afgezet. De dekzanden zijn onderverdeeld in het Oude en 
Jonge dekzand. Het Oude dekzand is tijdens het Pleniglaciaal afgezet in horizontaal gelaagde 
pakketten. Door verspoeling komen er vaak lemige of (zwak) grindige banden in het Oude dekzand 
voor. Het Jonge dekzand is tijdens het Laat-Glaciaal afgezet in de vorm van dekzandruggen. Het 
Jonge dekzand is uitsluitend eolisch afgezet en bevat daardoor geen leem- en grindfractie. Het Jonge 
dekzand wordt ook wel het Laagpakket van Wierden genoemd, welke behoort tot de Formatie van 
Boxtel (voorheen de Formatie van Twente) waaronder ook het Oude dekzand valt.11 
 
Bodemkunde 
Volgens de Bodemkaart van Nederland ligt het plangebied in een gebied met hoge zwarte enkeerd-
gronden, bestaande uit leemarm en zwak lemig fijn zand (zEZ21) (zie afbeelding 6). Een hoge zwarte 
enkeerdgrond duidt vaak op de aanwezigheid van een esdek, waarbij de humeuze toplaag (A-
horizont) > 50 cm is.12 
 
Grondwatertrappen 
Grondwatertrappen zijn een indicatie voor de diepte van de grondwaterstand en de seizoensfluctuatie 
daarvan. Grondwatertrappen zijn een combinatie van de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) 
en gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG). De GHG betreft de wintergrondwaterstanden, de GLG 
                                                   
6 De Mulder et al,. 2003 
7 Alterra, 2003 
8 Stichting voor Bodemkartering, 1984 
9 Berendsen, 2004 
10 Alterra, 2003 
11 De Mulder et al. 2003, Berendsen, 2004 
12 Stichting voor Bodemkartering, 1976 
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is een maat voor de grondwaterstand in de zomer. Aangezien in stedelijk gebied geen grondwater-
trappen worden bepaald, zijn dit ‘witte vlekken’ op de kaart.  
 
Tabel III geeft een overzicht van de klassengrenzen die wordt aangehouden bij de indeling van de 
grondwatertrappen. De trappen worden vastgesteld op een schaal van I tot VII (van respectievelijk 
extreem nat tot extreem droog). Bij sommige grondwatertrappen is een * weergegeven: het gaat hier 
om tussenliggende grondwatertrappen die een drogere variant vertegenwoordigen. 
 
Tabel III.  Grondwatertrappenindeling 

 
Grondwatertrap:  I II II* III III* IV V V* VI VII VII* 
GHG (cm –mv) 20 10 25 15 30 50 25 35 60 100 160 
GLG (cm –mv)  45 70 75 105 110 140 140 150 170 200 260 

 
Gebiedsdelen met een goede ontwatering (grondwatertrap VI en VII) zijn zeer geschikt voor landbouw 
en vormden mede daarom, met name in het verleden een aantrekkelijk vestigingsgebied. Het plange-
bied heeft grondwatertrap VI.13 Omdat het plangebied op zand ligt en de toekomstige bebouwing 
maar op een beperkt deel van het plangebied zal plaatsvinden wordt niet verwacht dat het toekomstig 
grondwaterpeil zal worden beïnvloed. 
 
3.5 Archeologische waarden 
 
In tabel IV zijn de archeologische (indicatieve) waarden die bekend zijn voor het plangebied en de 
directe omgeving weergegeven. 
 
Tabel IV. Archeologische (indicatieve) waarden 
 

Type gegevens Gegevensomschrijving 

Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW)  hoge indicatieve archeologische waarde 

Cultuurhistorische waardenkaart provincie Noord-
Brabant 

hoge of middelhoge indicatieve archeologische waarde 

Archeologische Monumenten Kaart (AMK) geen AMK-terreinen binnen een straal van 1.500 meter rondom het plangebied 

Waarnemingen en vondstmeldingen ARCHISII 
(Archeologisch Informatie Systeem) 

geen waarnemingen en vondstmeldingen binnen een straal van 130 meter rondom het 
plangebied 

Onderzoeksmeldingen ARCHISII geen andere onderzoeksmeldingen binnen een straal van 50 meter rondom het plan-
gebied 

 
De ligging van de archeologische waarden is weergegeven in afbeelding 7, een uitsnede van de Cul-
tuurhistorische Waardenkaart van de provincie Noord-Brabant is weergegeven in afbeelding 8. 
 
Indicatieve archeologische waarde 
Volgens de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) van Nederland (1:50.000) bevindt het 
plangebied zich in een gebied met een hoge indicatieve archeologische waarde. Volgens de Cultuur-
historische Waardenkaart van de provincie Noord-Brabant bevindt het gehele plangebied zich in een 
gebied met een hoge of middelhoge indicatieve archeologische waarde. 
 
Monumenten rondom het plangebied 
Er bevinden zich geen AMK-terreinen binnen een straat van 1.500 meter rond het plangebied. 

                                                   
13 Stichting voor Bodemkartering, 1976 
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Waarnemingen & vondstmeldingen rondom het plangebied 
Op 130 meter ten zuidoosten van het plangebied zijn bij graafwerkzaamheden in 1980 enkele tiental-
len fragmenten aardewerk uit de Middeleeuwen aangetroffen.14 
 
Op 260 meter ten zuidwesten van het plangebied zijn bij graafwerkzaamheden in 1980 enkele tiental-
len fragmenten aardewerk uit de Middeleeuwen aangetroffen.15 
 
Op 280 meter ten zuiden van het plangebied zijn bij graafwerkzaamheden in 2005 mogelijk middel-
eeuwse funderingsrestanten aangetroffen. Het is echter ook mogelijk dat het een 17e eeuwse brouwe-
rij betreft.16 
 
Op 300 meter ten zuiden van het plangebied zijn bij graafwerkzaamheden in 1980 ruim 150 fragmen-
ten aardewerk uit de IJzertijd aangetroffen.17 
 
Op 370 meter ten zuidwesten van het plangebied zijn bij graafwerkzaamheden in 1980 enkele tiental-
len fragmenten aardewerk uit de Middeleeuwen aangetroffen.18 
 
Op 500 meter ten zuidoosten van het plangebied zijn bij graafwerkzaamheden in 1980 enkele tiental-
len fragmenten aardewerk uit de Middeleeuwen aangetroffen.19 
 
In een zone van 500 meter ten noordwesten tot 700 meter ten noordoosten van het plangebied zijn in 
1979 en 1980, vermoedelijk bij de aanleg van de A59, diverse archeologische waarnemingen gedaan. 
Het zijn voornamelijk waarnemingen van fragmenten aardewerk uit de IJzertijd – Middeleeuwen.20 Op 
400 meter ten noorden van het plangebied is bij deze graafwerkzaamheden een nederzettingsterrein  
uit de IJzertijd aangetroffen. Hierbij zijn buiten veel fragmenten aardewerk ook veel grondsporen en 
een waterput aangetroffen.21 
 
Binnen een straal van 1.500 meter rond het plangebied zijn verder nog enkele tientallen archeologi-
sche waarnemingen gedaan. Het betreffen voornamelijk waarnemingen van bij graafwerkzaamheden 
aangetroffen fragmenten aardewerk uit de IJzertijd – Middeleeuwen. De waarnemingen zijn zowel 
gedaan in de zone langs de huidige A59 ten noorden van het plangebied, als in de bebouwde kom 
van Heesch ten zuiden van het plangebied.22 
 
Relatie aardwetenschappelijke informatie met (al dan niet indicatieve) archeologische waarden 
Uit de ruimtelijke spreiding van het grote aantal waarnemingen rond het plangebied komt naar voren 
dat bijna al deze waarnemingen op hetzelfde dekzandruggencomplex als het plangebied liggen. Op 
de aangrenzende lager liggende gebiedsdelen zijn duidelijk minder waarnemingen gedaan. 
 

                                                   
14 ARCHIS-waarneming 14.287 
15 ARCHIS-waarneming 21.605 
16 ARCHIS-waarneming 60.231 
17 ARCHIS-waarneming 21.604 
18 ARCHIS-waarneming 21.606 
19 ARCHIS-waarneming 14.271 
20 o.a. ARCHIS-waarneming 14.223, 14.282, 14.248, 14.293, 14.300-14.304 
21 ARCHIS-waarneming 14.005 
22 o.a. ARCHIS-waarneming 14.223, 14.282, 14.248, 14.293, 14.300-14.304 
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3.6 Gespecificeerde archeologische verwachting 
 
Op grond van de verzamelde archeologische en aardwetenschappelijke informatie is de volgende 
gespecificeerde verwachting opgesteld: 
 
Uit de landschappelijke ligging centraal op een dekzandruggencomplex, blijkt dat het plangebied van-
af het Paleolithicum gunstig is geweest voor jagers-verzamelaars en vanaf het Neolithicum voor land-
bouwers. In het algemeen kan gesteld worden dat op hoger gelegen gebieden zoals dekzandruggen 
over het algemeen meer archeologische resten uit de Bronstijd - Nieuwe tijd worden aangetroffen, 
terwijl archeologische resten uit het Laat-Paleolithicum - Neolithicum meer langs en in de beekdalen 
en langs vennen worden aangetroffen. Dit beeld komt ook naar voren uit de waarnemingen die in de 
omgeving van het plangebied zijn gedaan. 
 
Tabel V. Gespecificeerde archeologische verwachting 
 

Archeologische periode  Gespecificeerde 
verwachting 

Te verwachten resten en/of sporen    Relatieve diep te t.o.v. het maaiveld 

(Laat) Paleolithicum middelhoog vuursteenstrooiïngen en vuurstenen 
gebruiksvoorwerpen 

onder het esdek en in de top van de 
dekzandafzettingen 

Mesolithicum middelhoog vuursteenstrooiïngen en vuurstenen 
gebruiksvoorwerpen 

onder het esdek en in de top van de 
dekzandafzettingen 

Neolithicum middelhoog akkerlaag en/of nederzettingssporen: 
kleine fragmenten aardewerk, natuur-
steen, vuursteenstrooiïngen en vuurste-
nen gebruiksvoorwerpen, houtskool en 
gebruiksvoorwerpen 

onder het esdek en in de top van de 
dekzandafzettingen 

Bronstijd hoog akkerlaag en/of nederzettingssporen: 
kleine fragmenten aardewerk, natuur-
steen, vuursteenstrooiïngen en vuurste-
nen gebruiksvoorwerpen, metaalresten, 
houtskool, botresten en gebruiksvoor-
werpen 

onder het esdek en in de top van de 
dekzandafzettingen 

IJzertijd hoog akkerlaag en/of nederzettingssporen: 
kleine fragmenten aardewerk, natuur-
steen, metaalresten, glasresten, houts-
kool, botresten en gebruiksvoorwerpen 

onder het esdek en in de top van de 
dekzandafzettingen 

Romeinse tijd hoog akkerlaag en/of nederzettingssporen: 
kleine fragmenten aardewerk, natuur-
steen, metaalresten, glasresten, houts-
kool, botresten en gebruiksvoorwerpen 

onder het esdek en in de top van de 
dekzandafzettingen 

Middeleeuwen hoog akkerlaag en/of nederzettingssporen: 
kleine fragmenten aardewerk, natuur-
steen, metaalresten, glasresten, houts-
kool, botresten en gebruiksvoorwerpen 

onder het esdek en in de top van de 
dekzandafzettingen 

Nieuwe tijd hoog bewoningssporen van een boerenerf: 
kleine fragmenten aardewerk, metaalres-
ten, glasresten, houtskool, botresten, 
organische resten en gebruiksvoorwer-
pen 

direct onder de bouwvoor en onder het 
esdek en in de top van de dekzandafzet-
tingen 

  
In het hele plangebied kunnen archeologische resten voorkomen uit alle archeologische perioden. De 
kans op het voorkomen van archeologische resten is middelhoog voor alle perioden vanaf het Laat-
Paleolithicum tot het Neolithicum en hoog voor alle perioden vanaf de Bronstijd (zie tabel V). De ar-
cheologische resten worden verwacht onder het esdek en in de top van de oorspronkelijke C-
horizont. De vondstenlaag is opgenomen onderin het esdek; hier wordt ook wel van ‘cultuurlaag’ ge-
sproken: een doorwerkte oude bodem tussen het esdek en de ongeroerde ondergrond met kleine 
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fragmenten aardewerk, natuursteen, vuursteen en houtskool. Archeologische sporen (uitgezonderd 
diepe sporen en waterputten) worden verwacht tot ongeveer 25 cm in de top van de C-horizont. Or-
ganische resten zullen door de relatief droge en zure bodemomstandigheden slecht zijn geconser-
veerd.23 
 
 
4. CONCLUSIES 
 
Voor het bureauonderzoek zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld: 
 
� Wat is er bekend over bodemverstorende ingrepen binnen het plangebied uit het verleden? Is 

er bijvoorbeeld informatie bekend over vroegere ontgrondingen, bodemsaneringen, egalisa-
ties, diepploegen of landinrichting? 
Omdat het plangebied in de 20e eeuw in gebruik is geweest als manege, is de kans aanwezig 
dat het bodemprofiel in min of meerdere mate is vergraven waardoor archeologische resten 
kunnen zijn verstoord. Buiten deze mogelijk verstorende werkzaamheden zijn er geen andere 
bodemingrepen bekend van het plangebied. 
 

� Ligt het plangebied binnen een landschappelijke eenheid, welke vanuit archeologisch oog-
punt een specifieke aandachtslocatie kan betreffen (zoals een relatief hoge dekzandkop of –
rug, nabij een veengebied, een beekdal)? 
Het plangebied bevindt zich op een dekzandruggencomplex. Dekzandruggen zijn van ouds-
her een interessante vestigingslocatie geweest vanwege de hoge en dus droge ligging. 

 
� Wat is de gespecificeerde archeologische verwachting van het plangebied? 

In het hele plangebied kunnen archeologische resten voorkomen uit alle archeologische peri-
oden. De kans op het voorkomen van archeologische resten is middelhoog voor alle perioden 
vanaf het Laat-Paleolithicum tot het Neolithicum en hoog voor alle perioden vanaf de Brons-
tijd. 

 
5. ADVIES 
 
Econsultancy adviseert om een inventariserend veldonderzoek uit te voeren door middel van een 
verkennend booronderzoek, teneinde de op basis van het bureauonderzoek opgestelde gespecifi-
ceerde verwachting aan te vullen en te toetsen. Tevens dient het verkennend booronderzoek om een 
betrouwbaar beeld te krijgen van de gaafheid van de bodem. 
 

                                                   
23 Kars & Smit 2003 
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Archeologische
verwachting

In het hele plangebied kunnen archeologische resten voorkomen
uit alle archeologische perioden. De kans op het voorkomen van
archeologische resten is middelhoog voor alle perioden vanaf het
Laat-Paleolithicum tot het Neolithicum en hoog voor alle
perioden vanaf de Brons-tijd.
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding tot het onderzoek

In opdracht van Econsultancy uit Swalmen heeft Archaeological Research & Con-
sultancy (ARC bv) een verkennend archeologisch inventariserend veldonderzoek
(IVO) door middel van boringen uitgevoerd aan de Maasstraat te Heesch in de ge-
meente Bernheze.(afbeelding 1). Aanleiding tot dit onderzoek vormt de bouw van
een woning. Hierbij zal een gebied met een oppervlakte van 250 m2 worden be-
bouwd. Het is nog niet bekend wat de toekomstige verstoringsdiepte zal zijn .De
consequentie van de voorgenomen ingreep is dat eventuele waardevolle archeolo-
gische resten in de ondergrond worden aangetast. Conform de Wet op de archeo-
logische monumentenzorg dient het plangebied eerst te worden onderzocht op de
aanwezigheid van archeologische waarden.1 Het veldwerk is uitgevoerd op 9 juli
2010 door drs. A.J. Wullink van ARC bv en drs. M. Stiekema .Het archeologisch
onderzoek is uitgevoerd conform de eisen die gesteld worden in de Kwaliteitsnorm
voor de Nederlandse Archeologie (KNA versie 3.1).2

1.2 Onderzoeksgeschiedenis

In juli 2010 is een bureau-onderzoek verricht door Econsultancy (Stiekema 2010).
Het archeologisch verwachtingsmodel uit het bureau-onderzoek vormt het uitgangs-
punt voor dit inventariserend veldonderzoek en is hieronder weergegeven.

Uit de landschappelijke ligging centraal op een dekzandruggencomplex, blijkt dat
het plangebied vanaf het Paleolithicum gunstig is geweest voor jagers-verzamelaars
en vanaf het Neolithicum voor landbouwers. In het algemeen kan gesteld worden
dat op hoger gelegen gebieden zoals dekzandruggen over het algemeen meer ar-
cheologische resten uit de Bronstijd - Nieuwe tijd worden aangetroffen, terwijl ar-
cheologische resten uit het Laat-Paleolithicum - Neolithicum meer langs en in de
beekdalen en langs vennen worden aangetroffen. Dit beeld komt ook naar voren
uit de waarnemingen die in de omgeving van het plangebied zijn gedaan.

In het hele plangebied kunnen archeologische resten voorkomen uit alle archeolo-
gische perioden. De kans op het voorkomen van archeologische resten is middel-
hoog voor alle perioden vanaf het Laat-Paleolithicum tot het Neolithicum en hoog
voor alle perioden vanaf de Bronstijd. De archeologische resten worden verwacht
onder het eerddek en in de top van de oorspronkelijke C-horizont. De vondstenlaag
is opgenomen onderin het eerddek; hier wordt ook wel van ’cultuurlaag’ gespro-
ken: een doorwerkte oude bodem tussen het eerddek en de ongeroerde ondergrond
met kleine fragmenten aardewerk, natuursteen, vuursteen en houtskool. Archeo-
logische sporen (uitgezonderd diepe sporen en waterputten) worden verwacht tot
ongeveer 25 cm in de top van de C-horizont. Organische resten zullen door de
relatief droge en zure bodemomstandigheden slecht zijn geconserveerd.

1In werking getreden op 1 september 2007.
2De inhoud van de KNA kan worden geraadpleegd op www.sikb.nl.
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1.3 Doel van het inventariserend veldonderzoek

Het inventariserend veldonderzoek (IVO) dient ertoe het in het bureau-onderzoek
voorgestelde verwachtingsmodel te verifiëren en met veldwaarnemingen te com-
pleteren. Het IVO bestaat uit drie stappen: verkennend, karterend en waarderend.
Het verkennend onderzoek richt zich op de bodemopbouw en mogelijke bodem-
verstoringen die de archeologische trefkans kunnen beı̈nvloeden. Het karterend
onderzoek stelt vast of er al dan niet archeologische waarden aanwezig zijn. Het
waarderend onderzoek bepaalt de waarde van de archeologische resten.

1.4 Werkwijze

Het IVO is uitgevoerd als een verkennend booronderzoek. Hiertoe zijn met be-
hulp van een edelmanboor met een diameter van 7 cm op het onderzoeksterrein
vijf boringen geplaatst tot maximaal 150 cm –mv. De boringen zijn verspreid in
een grid van 15×10 meter over het terrein gezet om een juiste, algehele indruk
van de bodemopbouw te kunnen krijgen. De boorkernen zijn zorgvuldig uitge-
legd, waarbij de opeenvolgende bodemlagen precies konden worden beschreven
en opgemeten. Het opgeboorde materiaal is doorzocht op de aanwezigheid van ar-
cheologische resten. Vervolgens is de bodemopbouw per boring beschreven en is
er gelet op de aanwezigheid van archeologische indicatoren zoals aardewerkfrag-
menten, houtskool, fosfaatvlekken, vuursteen, natuursteen, verbrand leem en bot.
De boringen zijn beschreven volgens de Archeologische Standaardbeschrijvings-
methode (Bosch 2005). PAR[ivo]Resultaten inventariserend veldonderzoek

De locatie van de boringen is weergegeven in afbeelding 2. De resultaten van het
verkennend booronderzoek zijn opgenomen in bijlage 1.

In alle boringen is aan het maaiveld een humusrijke, 30 tot 50 cm dikke bouwvoor
aangetroffen, die bestaat uit matig fijn, zwak siltig zand. Onder de bouwvoor bleek
het bodemprofiel tot een diepte van 80 tot 110 cm –mv vergraven. Dit geroerde
pakket kenmerkt zich door kleurafwijkingen en -vlekken in de zanden, de scherpe
ondergrens van het verstoorde pakket en de aanwezigheid van baksteenfragmen-
ten. Onder deze verstoorde laag is bij drie van de vijf boringen het onverstoorde
moedermateriaal, de C-horizont, aangetroffen, die bestaat uit lichtgeel matig fijn,
zwak siltig zand. Boringen 3 en 5 zijn tot tweemaal toe gestuit op een puinlaag. In
boring 3 bevond deze puinlaag zich op 60 cm –mv en in boring 5 op 90 cm –mv.
In deze boringen kon de natuurlijke C-horizont niet worden bereikt.

De matig fijne zanden in de ondergrond zijn door de wind afgezette dekzanden van
de Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden. Er zijn geen afzettingen aange-
troffen die worden toegeschreven aan de Formatie van Kreftenheye. De bodem is
in het plangebied in de bovenste meter dermate sterk verstoord dat niet meer te ach-
terhalen is welk bodemtype oorspronkelijk aanwezig is geweest. De aangetroffen
verstoringen van het bodemprofiel is waarschijnlijk het gevolg van het voormalig
gebruik van het plangebied als manege-terrein.

In de boringen zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. Het gaat hier
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echter om een verkennend bodemonderzoek, dat zich richt op de bodemopbouw en
mogelijke bodemverstoringen die de archeologische trefkans kunnen beı̈nvloeden
en niet zo zeer op het onderzoeken op de aanwezigheid van archeologische vond-
sten en/of sporen.

2 Samenvatting en conclusie

Volgens het bureau-onderzoek door Econsultancy ligt de locatie centraal op een
dekzandruggencomplex en blijkt dat het plangebied vanaf het Paleolithicum gun-
stig is geweest voor jagers-verzamelaars en vanaf het Neolithicum voor landbou-
wers. Op de onderzoekslocatie worden enkeerdgronden verwacht. In het hele plan-
gebied kunnen archeologische resten voorkomen uit alle archeologische perioden.
De kans op het voorkomen van archeologische resten is middelhoog voor alle peri-
oden vanaf het Laat-Paleolithicum tot het Neolithicum en hoog voor alle perioden
vanaf de Bronstijd. De archeologische resten worden verwacht onder het eerddek
en in de top van de oorspronkelijke C-horizont.

Het verkennend inventariserend booronderzoek heeft aangetoond dat de locatie in-
derdaad op een dekzandrug ligt. Er zijn geen afzettingen aangetroffen die worden
toegeschreven aan de Formatie van Kreftenheye. Het bodemprofiel is in het gehe-
le plangebied tot in de C-horizont vergraven, tot een diepte van minimaal 80 cm
–mv. Volgens de gespecificeerde verwachting kunnen in het plangebied resten uit
het Laat-Paleolithicum tot de Nieuwe tijd worden verwacht. Vanwege de diepe
verstoring van de bodem is het echter niet waarschijnlijk dat er, uitgezonderd diepe
paalsporen en waterputten, nog nederzettingsresten uit deze periodes in het plange-
bied aanwezig zijn. Op basis van de waargenomen bodemverstoringen kan worden
geconcludeerd dat de voorgenomen nieuwbouw geen bedreiging vormt voor het
archeologisch erfgoed.

3 Aanbeveling

Gezien de geringe kans op intacte archeologische resten binnen de onderzoekslo-
catie zijn er geen bezwaren tegen de voorgenomen herontwikkeling van de onder-
zoekslocatie. Geadviseerd wordt dan ook om de onderzoekslocatie vrij te geven.
De archeologische meldingsplicht blijft echter bestaan. Mochten tijdens toekom-
stige graafwerkzaamheden archeologische resten worden aangetroffen, dan dient
dit onverwijld aan het bevoegd gezag, de gemeente Bernheze, te worden gemeld.
Het bevoegd gezag beslist of de locatie definitief kan worden vrijgegeven.
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Bijlage 1       Boorprofielen

getekend volgens NEN 5104

Boring: 1
X: 164678
Y: 416553

m +NAP90

50

100

150

tuin0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, grijsbruin, Ap-horizont

60

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig baksteenhoudend, 
geelbruin, gevlekt, verstoord, 
scherpe ondergrens

110

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgeel, C-horizont

150

Boring: 2
X: 164676
Y: 416570

m +NAP90

50

100

tuin0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, grijsbruin, Ap-horizont

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geelbruin, gevlekt, 
verstoord, scherpe ondergrens80

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgeel, C-horizont

120

Boring: 3
X: 164686
Y: 416561

m +NAP9
0

50

tuin0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, grijsbruin, Ap-horizont

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sterk baksteenhoudend, 
geelbruin, gevlekt, verstoord, boring 
tot twee maal toe gestuit op puin

60

Boring: 4
X: 164693
Y: 416569

m +NAP9
0
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tuin0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, grijsbruin, Ap-horizont

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geelbruin, gevlekt, 
verstoord, scherpe ondergrens80

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgeel, C-horizont

120

Boring: 5
X: 164693
Y: 416552

m +NAP9
0

50

tuin0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, grijsbruin, Ap-horizont

30

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig baksteenhoudend, 
geelbruin, gevlekt, verstoord, 
scherpe ondergrens

60

Zand, matig fijn, zwak siltig, geel, 
bouwzand

80

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sterk puinhoudend, matig 
grindhoudend, bruingrijs, 
cementresten, verstoord, boring tot 
twee maal toe gestuit op puin

90
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Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie
geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water
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1 I n l e i d i n g  

De voorliggende ruimtelijke onderbouwing ‘Maasstraat te Heesch’ heeft be-

trekking op de bouw van een nieuwe woning op het perceel aan de Buitenpas 

te Heesch. 

 

Het voornemen bestaat om in het verlengde van de bestaande twee-onder-

één-kapwoningen aan de Buitenpas, een nieuwe woning te ontwikkelen. De 

realisatie van een woning past niet binnen het thans voorliggend voorontwerp-

bestemmingsplan ‘de kommen van Bernheze’ van 14 december 2009. De ont-

wikkeling kan worden verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan mits ruimtelijk 

onderbouwd. 

 

De ontwikkeling aan de Buitenpas zal stedenbouwkundig worden ingepast, in 

overeenstemming met de Structuurvisie van de gemeente Bernheze. Nieuwe 

ontwikkelingen moeten voldoen aan verschillende richtlijnen, waarbij kwali-

teitsverbetering voorop staat. Daarnaast dient met de ontwikkeling het karak-

ter en de identiteit van het dorp te worden behouden en waar mogelijk 

versterkt en mag de ontwikkeling niet in strijd zijn met andere wet- en regel-

geving.  

 

In de voorliggende ruimtelijke onderbouwing wordt aangegeven hoe het te 

realiseren project past binnen het (toekomstig) beleid. Vervolgens wordt in-

zicht gegeven in de, bij de afweging betrokken, belangen en aspecten. 

 

O p b ouw  v a n  h e t  r a ppo r t  

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de bestaande situatie, de geldende bestem-

mingsregeling en het relevante beleid. Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van 

de voorgenomen ontwikkeling. De uitvoeringsaspecten zoals flora en fauna, 

milieu en externe veiligheid komen in hoofdstuk 4 aan bod. In hoofdstuk 5 

volgt de ruimtelijke onderbouwing van het plan.  
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2 U i t g a n g s p u n t e n  

2 . 1   

H u i d i g e  s i t u a t i e  

De Buitenpas is gelegen binnen de bebouwde kom in het noorden van de kern 

Heesch. Aan de stadszijde van het perceel is een relatief jonge woonwijk gele-

gen, uit de jaren 90. Ten westen en noorden van het plangebied liggen respec-

tievelijk de historische wegen de Beelandstraat en de Kerkweg. 

 

Ten noorden van de bebouwde kom van Heesch ligt de Rijksweg A59. Het ge-

bied hiertussen vormt een groene zone, waarin verschillende functies een plek 

hebben.  

 

 
L u c h t f o t o  H e e s c h ,  m e t  l i g g i n g  p l a n g e b i e d  ( r o d e  c i r k e l )  
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L u c h t f o t o  H e e s c h ,  m e t  l i g g i n g  p l a n g e b i e d  ( r o o d )  

 
F o t o  B u i t e n p a s ,  m e t  a a n  d e  r e c h t e r z i j d e  h e t  p l a n g e b i e d  

 
F o t o  B u i t e n p a s ,  m e t  a a n  d e  r e c h t e r z i j d e  h e t  p l a n g e b i e d  
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2 . 2   

G e l d e n d e  p l a n o l o g i s c h e  s i t u a t i e  

Binnen de gemeente Bernheze worden de bestemmingsplannen van de vijf 

kernen geactualiseerd, waaronder Heesch. In het voorontwerpbestemmings-

plan is voor het plangebied de bestemming ‘Wonen’ zonder bouwvlak en de 

bestemming ‘Groen’ opgenomen. De voorgenomen ontwikkeling past om deze 

reden niet in het voorontwerpbestemmingsplan.  

 

 
U i t s n e d e  V o o r o n t w e r p  b e s t emm i n g s p l a n ,  m e t  l i g g i n g  p l a n g e b i e d  

( r o o d )   

 

Het plangebied is tevens aangeduid als ‘Waarde – Archeologie’. De gronden 

met deze (dubbel)bestemming zijn bestemd voor de bescherming en veiligstel-

ling van archeologische waarden. Er mag enkel worden gebouwd, wanneer er 

een archeologisch onderzoek plaatsvindt, zie paragraaf 4.2.  

2 . 3   

P r o v i n c i a a l  b e l e i d  

2 . 3 . 1   

V e r o r d e n i n g  R u i m t e  

De Verordening Ruimte draagt bij aan het realiseren van de provinciaal ruimte-

lijke belangen en doelen zoals die benoemd zijn in de (Interim)structuurvisie 

Ruimtelijke Ordening en paraplunota en bevat hiertoe instructieregels die van 

belang zijn voor gemeenten bij het opstellen van hun bestemmingsplannen. 

Het ontwikkelen van de Verordening Ruimte gaat in meerdere fasen. Fase 1 

betreft de onderwerpen waarvoor het Rijk uitwerking van de provincie vraagt, 
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bijvoorbeeld met betrekking tot de ecologische hoofdstructuur of waarvan 

duidelijk is dat ze inhoudelijk niet ter discussie staan in de nieuwe structuurvi-

sie, bijvoorbeeld de integrale zonering intensieve veehouderij. Op 23 april 

2010 hebben Provinciale Staten de Verordening ruimte fase 1 vastgesteld. In 

fase 2 worden de overige in de verordening te regelen onderwerpen bepaald 

en uitgewerkt. Dit gebeurt tegelijkertijd met het traject voor de nieuwe struc-

tuurvisie. Naar verwachting wordt de nieuwe structuurvisie in het najaar van 

2010 vastgesteld.  

 

 
V e r o r d e n i n g  R u im t e  f a s e  1  m e t  l i g g i n g  p l a n g e b i e d  ( r o d e  c i r k e l )  

 

In de Verordening Ruimte is het perceel gelegen in bestaand stedelijk gebied. 

Binnen bestaand stedelijk gebied is de gemeente in het algemeen vrij – binnen 

de grenzen van andere wetgeving – om te voorzien in stedelijke ontwikkeling.  

Als voorwaarde wordt gesteld dat dient te worden voldaan aan regionale af-

spraken omtrent woningbouwaantallen. 

2 . 3 . 2   

I n t e r i m s t r u c t u u r v i s i e  e n  ( o n t w e r p )  s t r u c -

t u u r v i s i e  

Op dit moment is de Interimstructuurvisie (2008) van kracht. Tegelijkertijd 

werkt de provincie aan een nieuwe Structuurvisie. Deze wordt in het najaar 

2010 vastgesteld.  

 

Het plangebied is gelegen in ‘Stedelijk concentratiegebied’. De provincie kiest 

voor concentratie van verstedelijking in de steden met de omliggende kernen. 

Enerzijds om de steden voldoende draagvlak te geven voor hun functie als 

economische en culturele motor, anderzijds om het dichtslibben van het lan-
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delijk gebied tegen te gaan. De ontwikkeling aan de Maasstraat is hiermee in 

lijn met het provinciale beleid.  

 

 

 
( o n t w e r p )  S t r u c t u u r v i s i e  p r o v i n c i e  N o o r d - B r a b a n t  m e t  g l o b a l e  l i g -

g i n g  p l a n g e b i e d  ( r o d e  c i r k e l )  

2 . 4   

G e m e e n t e l i j k  b e l e i d  

2 . 4 . 1   

S t r u c t u u r v i s i e  B e r n h e z e  

In december 2003 heeft de toenmalige gemeenteraad van Bernheze de Struc-

tuurvisiePlus ‘Bernheze op Koers’ vastgesteld. Dit document vormde vanaf dat 

moment het overkoepelende ruimtelijke beleidskader voor de gemeente Bern-

heze. Mede naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke 

ordening (Wro) in juli 2008, waardoor gemeenten zijn verplicht om te beschik-

ken over een gemeentelijke structuurvisie, is besloten om een nieuwe Struc-

tuurvisie voor het hele gemeentelijke grondgebied op te stellen. 
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Heesch vervult een belangrijke rol in de toekomstige vraag naar wonen. 

Heesch gaat verstedelijken, als onderdeel van de regio Waalboss zal het gebied 

zich qua karakter en beeld steeds meer los maken van de rest van Bernheze.  

 

Het noorden van de kern heeft een dorpsaanduiding, zie onderstaande afbeel-

ding. Binnen het bestaande woongebied zijn in beginsel herstructurering- en 

intensiveringprocessen mogelijk. De kwaliteit van het woongebied staat hierbij 

voorop. De duidelijke structuur en de identiteit van het dorp dienen te worden 

behouden, en waar mogelijk versterkt. Waardevolle open plekken, zoals 

groengebieden, dienen vrij te blijven van bebouwing.  

 

Bij inbreiding is het belangrijk dat er wordt gekeken naar de mogelijkheden 

voor de ontwikkeling van senioren woningen. Inbreiding sluit aan bij het karak-

ter van Heesch, dit betekend voor Heesch, dat er niet te ‘dicht’ wordt ontwik-

keld. Stedelijke ontwikkelingen dienen groen te worden ingepast. 

 

 
U i t s n e d e  r u im t e l i j k e  c a s c o k a a r t ,  m e t  g l o b a l e  a a n d u i d i n g  p l a n g e -

b i e d  ( r o d e  c i r k e l )  

2 . 4 . 2   

O n t w i k k e l i n g s v i s i e  n o o r d r a n d  H e e s c h  

In mei 2009 heeft de gemeente de ontwikkelingsvisie noordrand Heesch vastge-

steld, vanwege het ontbreken van een helder ontwikkelingsperspectief voor de 

kernrandzone. Het gebied is gelegen ten zuiden van de Rijksweg A59 en richt 

zich voornamelijk op de restzone tussen de bebouwde kom en de rijksweg.  

 

De ruimtelijke kwaliteiten zijn in beeld gebracht en zijn vertaald naar een 

ruimtelijke strategie. Het gebied vormt de groene buffer tussen Heesch en de 

rijksweg.  
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De lijn Kerkweg – Maasstraat vormt de begrenzing van het stedelijk gebied 

Heesch. Het deel ten noorden van deze lijn wordt een overgangszone tussen 

bebouwde kom en landelijk gebied. De lintstructuren, de woonfunctie en het 

groene karakter worden hier versterkt.  

Ten zuiden van de kerkweg, tussen Amelseind en Beellandstraat, is het moge-

lijk de bebouwde kom uit te breiden. Woningbouw langs de bestaande wegen 

geniet voorkeur en moet aansluiten bij de bestaande dichtheid voor het ge-

bied. De Maasstraat ligt in de ‘kern’, zie onderstaande afbeelding. Hiervoor 

zijn geen specifieke richtlijnen beschreven. 

 

 
U i t s n e d e  O n t w i k k e l i n g s v i s i e  N o o r d r a n d  H e e s c h ,  m e t  g l o b a l e  a a n -

d u i d i n g  p l a n g e b i e d  ( z w a r t e  c i r k e l )  

2 . 4 . 3   

W o o n v i s i e  2 0 0 5  

Hoofddoel van het woonbeleid van de gemeente Bernheze is het voorzien in de 

eigen woningbehoefte. Hierbij is een bijzondere positie weggelegd voor de 

kern Heesch, aangezien daar ruimer gebouwd kan worden dan alleen voor de 

eigen woningbehoefte. Als het gaat om het doelgroepenbeleid, richt de ge-

meente de aandacht op: starters, wonen-welzijn-zorg en de kernvoorraad. 

 

Om te kunnen voorzien in de eigen woningbehoefte is minimaal de volgende 

bouwproductie nodig: 

 

P e r i o d e  A a n t a l  t e  r e a l i s e r e n  w o -

n i n g e n  

w . v .  v e r v a n g e n d e  n i e uw -

b o uw  e n  c om p e n s a t i e  s t a -

t u s h o u d e r s  

2005-2010 690 119 

2010-2015 650 110 

Totaal 1.340 220 
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2 . 4 . 4   

W o n e n  i n  B e r n h e z e  2 0 0 8 - 2 0 1 5  

In december 2008 heeft de gemeenteraad de nota ‘Wonen in Bernheze 2008 – 

2015’ vastgesteld. (Provinciale) Bevolkingsprognoses laten zien dat de kwanti-

tatieve opgave voor de komende jaren weinig zal veranderen ten opzichte van 

de prognoses die zijn gehanteerd bij het opstellen van de Woonvisie uit 2005. 

Eventuele toekomstige ontwikkelingen dienen aan te sluiten bij het beleid 

zoals gesteld in ‘Wonen in Bernheze 2008-2015’. 

 

 

 

 

 



 

  
039.13.00.00.00.toe - Ruimtelijke onderbouwing Maasstraat te Heesch - 17 januari 2011  

17 

3 P l a n b e s c h r i j v i n g  

De locatie betreft een hoekperceel aan het begin van de Buitenpas, op de 

grens tussen een historisch lint (Beellandstraat) en een planmatig ontworpen 

wijk. Ruimtelijk vormt het op dit moment de achtertuin van een ten noorden 

gelegen perceel aan de Meursstraat. 

 

Het perceel ligt op de grens van verschillende historische wegen (Beelland-

straat, Meursstraat, Maasstraat) met historisch gegroeide bebouwing en de 

planmatig gelegen woonwijk tussen de Maasstraat en Het Dorp. 

 

Het perceel Maasstraat vormt dan ook de schakel tussen de naastgelegen rij 

twee-onder-één-kapwoningen aan de Buitenpas en de woningen aan het plant-

soen en de Beellandstraat.  

 

P l a n g eb i ed  

De planmatige bebouwing kent een hoogte van twee lagen met kap. Rond het 

historisch wegenpatroon is de bebouwing van een lagere hoogte, voornamelijk 

één laag met kap. De volgende uitgangspunten zijn meegenomen: 

- de te ontwikkelen locatie ligt op een overgang van planmatige bebou-

wing in de wijk naar gegroeide bebouwing langs de historische wegen; 

- de bebouwing rond het plantsoen heeft een hoogte van één laag met 

kap. 

Gezien de stedenbouwkundige situatie ter plaatse ligt het voor de hand de 

nieuwe bebouwing op de locatie in de stedenbouwkundige structuur mee te 

laten doen. 
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L i g g i n g  p e r c e e l  ( g r i j s  g e a r c e e r d )  

 

Groen  

De Buitenpas wordt begeleid door laanbomen aan de zuidzijde. Ondanks het 

feit dat deze vrijwel in de verharding staan hebben deze bomen een aanzien-

lijke maat en geven ze het straatbeeld kwaliteit. Het plantsoen kent vooral 

gras en lage onderbegroeiing en heeft afgezien van de ruimtewerking geen 

specifieke groenkwaliteit. Op de kavel zelf staan verschillende grote bomen en 

een stevige haag. De bomen en de haag vormen een overgang tussen de woon-

kavel en het plantsoen. 

 

Mode l  

Op de kavel is een woning geprojecteerd die de afronding vormt van de twee-

onder-één-kapwoningen aan de Buitenpas. Dit wordt gedaan door de woning te 

verbijzonderen door toepassing van een meervoudig dakvlak. 

 

Aan de zijde van het plantsoen is de goothoogte teruggebracht tot 1,5 bouw-

laag om een overgang te vormen naar de bebouwing rond het plantsoen met 

een goothoogte van één laag. 
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Het perceel kent twee rooilijnen die de begrenzing vormen tussen tuin en erf. 

De tuin is het deel dat bebouwingsvrij moet blijven. Rond de kavel wordt voor-

zien in een stevige haag. De woning heeft een (auto)inrit aan de oostzijde met 

twee parkeerplaatsen. Hiermee kan de haag aan de plantsoenzijde doorlopen 

en wordt voorzien in een goede verkeersoplossing. 

 

 
R u im t e l i j k e  i n r i c h t i n g  v r i j s t a a n d e  w o n i n g  M a a s s t r a a t   

 

Het model reageert op de omgeving op de volgende wijze: 

 

K a v e l  

- omlijsting door haag; 

- onderscheid tussen tuin en erfdeel (binnen de rooilijnen); 

- inrit op de aangegeven plek; 

- parkeren op eigen terrein. 

 

G e b ouw  

- hoofdvolume ligt binnen de rooilijnen 

- samengestelde kap (zie bovenstaande afbeelding); 
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- de woning is alzijdig ontworpen; 

- bijgebouwen liggen minimaal 5 m achter de zuidelijke rooilijn; 

- hoofdgebouw bestaat uit twee lagen met kap, waarbij de goothoogte 

aan zijde van het plantsoen 1,5 laag bedraagt; 

- dwarsvolume bestaat uit 1,5 laag met kap; 

- toepassen serre aan westzijde om deze gevel te nuanceren; 

- bijgebouw/ aanbouwen bestaan uit één laag. 

 

Ve r keer  en  pa r ke r en  

Door de gemeente is in september 2008 het parkeerbeleidsplan Bernheze vast-

gesteld. Een meerpersoonswoning binnen de bebouwde kom, groter dan 60 m², 

heeft een parkeernorm van 2,0 parkeerplaatsen. Deze twee parkeerplaatsen 

worden gesitueerd aan de oostzijde van de woning; 

 

De ontsluiting van de twee woningen vindt plaats aan de op de Buitenpas, waar 

een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt.  

Volgens het gangbare kengetal zijn er per woning zijn vijf à zes verkeersbewe-

gingen per etmaal te verwachten. Met de ontwikkeling van de woning neemt 

de verkeersproductie toe met gemiddeld 6 per etmaal. De toename van het 

aantal verkeersbewegingen heeft geen negatieve gevolgen voor de ontslui-

tingsfunctie van de Buitenpas. 
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4 O n d e r z o e k s a s p e c -

t e n  

4 . 1   

B o d e m  

Op basis van de Woningwet en het Bouwbesluit mag niet worden gebouwd op 

verontreinigde grond. Bij de aanvraag om een bouwvergunning moet vaak een 

bodemonderzoek worden geleverd. Dit is een verplichting uit de Woningwet 

om de gezondheid en veiligheid te garanderen van mensen die wonen, werken 

of verblijven in het gebouw waarvoor vergunning wordt aangevraagd. 

Een bodemonderzoek is noodzakelijk wanneer: 

-  nog geen gegevens betreffende de bodemgesteldheid bekend zijn (dit 

betekent dus ook dat als er een bodemkwaliteitskaart is, er geen bo-

demonderzoek meer hoeft te komen); 

-  er meer dan twee uur per dag mensen in verblijven; 

-  als het bouwwerk de grond raakt; 

-  als er na sloop wordt herbouwd. 

 

Re su l t a t en  bo demonde r zo ek  

Op de locatie aan de Maasstraat is een verkennend bodemonderzoek1 uitge-

voerd. Het doel van het onderzoek is om vast te stellen of er milieutechnische 

bezwaren zijn voor de bouw van de woning. 

Bij de uitvoering van het onderzoek is gebruikgemaakt van de NEN 5740. De 

onderzoeksstrategie is afgestemd op het vooronderzoek (historie). Uitgegaan is 

van een onverdachte locatie. 

 

Con c l u s i e  

Zintuiglijk zijn tijdens de veldwerkzaamheden geen verontreinigingen of ande-

re bijzonderheden waargenomen.  

 

Het grondwater is licht verontreinigd. Op basis van de onderzoeksgegevens 

behoeft de bodemkwaliteit geen belemmering te vormen voor de geplande 

nieuwbouw van twee woningen. Er is geen aanleiding tot een aanvullend bo-

demonderzoek.  

 

 

 

                                                   
1 Van Oort bodemonderzoek BV, Verkennend bodemonderzoek Maasstraat 33 te Heesch, juni 

2010 
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4 . 2   

C u l t u u r h i s t o r i e  e n  A r c h e o l o g i e  

De archeologische waardenkaart van de provincie Noord-Brabant geeft aan wat 

de verwachtingswaarde is op het aantreffen van archeologische resten in de 

bodem. Het plangebied ligt in een gebied met een middelhoge tot hoge tref-

kans voor archeologische waarden.  

 

Een bureau en verkennend inventariserend vooronderzoek2 is uitgevoerd voor 

het plangebied. Volgens het bureauonderzoek ligt de locatie centraal op een 

dekzandruggencomplex en blijkt dat het plangebied vanaf het Paleolithicum 

gunstig is geweest voor jagers-verzamelaars en vanaf het Neolithicum voor 

landbouwers. Op de onderzoekslocatie worden enkeerdgronden verwacht. In 

het hele plangebied kunnen archeologische resten voorkomen uit alle archeo-

logische perioden. De kans op het voorkomen van archeologische resten is 

middelhoog voor alle perioden vanaf het Laat-Paleolithicum tot het Neolithi-

cum en hoog voor alle perioden vanaf de Bronstijd. De archeologische resten 

worden verwacht onder het eerddek en in de top van de oorspronkelijke C-

horizont.  

 

Het verkennend inventariserend booronderzoek heeft aangetoond dat de loca-

tie inderdaad op een dekzandrug ligt. Er zijn geen afzettingen aangetroffen die 

worden toegeschreven aan de Formatie van Kreftenheye. Het bodemprofiel is 

in het gehele plangebied tot in de C-horizont vergraven, tot een diepte van 

minimaal 80 cm –mv. Volgens de gespecificeerde verwachting kunnen in het 

plangebied resten uit het Laat-Paleolithicum tot de Nieuwe tijd worden ver-

wacht. Vanwege de diepe verstoring van de bodem is het echter niet waar-

schijnlijk dat er, uitgezonderd diepe paalsporen en waterputten, nog 

nederzettingsresten uit deze periodes in het plangebied aanwezig zijn. Op 

basis van de waargenomen bodemverstoringen kan worden geconcludeerd dat 

de voorgenomen nieuwbouw geen bedreiging vormt voor het archeologisch 

erfgoed. 

 

Con c l u s i e  

Gezien de geringe kans op intacte archeologische resten binnen de onder-

zoekslocatie zijn er geen bezwaren tegen de voorgenomen herontwikkeling van 

de onderzoekslocatie. Geadviseerd wordt dan ook om de onderzoekslocatie vrij 

te geven. De archeologische meldingsplicht blijft echter bestaan. Mochten 

tijdens toekomstige graafwerkzaamheden archeologische resten worden aan-

getroffen, dan dient dit onverwijld aan het bevoegd gezag, de gemeente Bern-

heze, te worden gemeld. Het bevoegd gezag beslist of de locatie definitief kan 

worden vrijgegeven. 

 

 

                                                   
2 Econsultancy, Archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek, 1 juli 2010 
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4 . 3   

G e l u i d  

De ruimtelijk onderbouwing biedt de mogelijkheid tot het realiseren van wo-

ningen. De Wet geluidhinder (Wgh) beschouwt woningen als zogenaamde ge-

luidsgevoelige objecten. Onderzocht dient te worden of toetsing aan de Wgh 

dient plaats te vinden. 

 

In het kader van de Wgh bevinden zich langs alle wegen zones. Bij de bouw van 

geluidsgevoelige objecten binnen deze zones dient akoestisch onderzoek plaats 

te vinden. Dit geldt niet voor wegen die zijn gelegen binnen een als woonerf 

aangeduid gebied en wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km per uur 

geldt.  

 

Con c l u s i e  

De Buitenpas ligt direct aan de zuid- en westzijde van het plangebied. De Bui-

tenpas heeft een maximumsnelheid van 30 km per uur. Ten westen van de 

buitenpas is de Beellandstraat gelegen. Deze straat heeft eveneens een maxi-

mumsnelheid van 30 km per uur. Om deze reden kan akoestisch onderzoek 

achterwege blijven. 

4 . 4   

L u c h t k w a l i t e i t  

Nederland heeft de Europese regels ten aanzien van luchtkwaliteit geïmple-

menteerd in de Wet milieubeheer (Wm). De in deze wet gehanteerde normen 

gelden overal, met uitzondering van een arbeidsplaats (hierop is de Arbeids-

omstandighedenwet van toepassing). 

 

Op 15 november 2007 is het onderdeel luchtkwaliteit van de Wm in werking 

getreden. Kern van de wet is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Lucht-

kwaliteit (NSL). Hierin staat wanneer en hoe overschrijdingen van de luchtkwa-

liteit moeten worden aangepakt. Het programma houdt rekening met nieuwe 

ontwikkelingen zoals bouwprojecten of de aanleg van infrastructuur. Projecten 

die passen in dit programma hoeven niet meer te worden getoetst aan de nor-

men (grenswaarden) voor luchtkwaliteit. De ministerraad heeft op voorstel van 

de minister van VROM ingestemd met het NSL. Het NSL is op 1 augustus 2009 in 

werking getreden. 

 

Ook projecten die 'niet in betekenende mate' (nibm) van invloed zijn op de 

luchtkwaliteit hoeven niet meer te worden getoetst aan de grenswaarden voor 

luchtkwaliteit. De criteria om te kunnen beoordelen of er voor een project 

sprake is van nibm, zijn vastgelegd in de AMvB-nibm. In de AMvB-nibm is vast-

gelegd dat na vaststelling van het NSL of een regionaal programma een grens 
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van 3% verslechtering van de luchtkwaliteit (een toename van maximaal 

1,2 Rg/m3, NO2 of PM10) als ‘niet in betekenende mate’ wordt beschouwd. 

 

Con c l u s i e  

Het voorgestelde bouwplan kan worden beschouwd als niet in betekenende 

mate. Nader onderzoek op het gebied van luchtkwaliteit is daarom ook niet 

nodig. 

4 . 5   

W a t e r  

Water be l e i d  

Het Rijksbeleid ten aanzien van water is neergelegd in de Vierde Nota Water-

huishouding (1998). Hierin is aangegeven dat het waterbeheer in Nederland 

moet zijn gericht op een veilig en goed bewoonbaar land met gezonde duur-

zame watersystemen. Om dit te bereiken moet zoveel mogelijk worden uitge-

gaan van een watersysteembenadering en integraal waterbeheer. In de nota is 

onder meer aangegeven dat stedelijk water meer aandacht moet krijgen. Vol-

gens de nota Waterbeheer in de 21e eeuw (2000) moet aan het watersysteem 

meer aandacht worden gegeven om de natuurlijke veerkracht te benutten. 

Voorkomen van afwenteling door het hanteren van de drietrapsstrategie ‘vast-

houden-bergen-afvoeren’ staat hierbij centraal. Ook in stedelijke uitbreidingen 

dient daarom het overtollige hemelwater beter te worden vastgehouden. 

 

Het vroegtijdig betrekken van de waterbeheerder en het meewegen van het 

waterbelang is, door middel van de Watertoets, per 1 juli 2008 verankerd in 

art. 3.1.6 lid 1 sub b van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). De watertoets 

is een overlegverplichting tussen initiatiefnemer en waterbeheerder(s) en 

geldt onder andere voor het vaststellen van een bestemmingsplan, of een wij-

zigings- en uitwerkingsplan als bedoeld in artikel 3.6 lid 1 sub a en b Wro. De 

watertoets omvat het hele proces van vroegtijdig informeren, adviseren, af-

wegen en uiteindelijk beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten in ruim-

telijke plannen en besluiten. Het doel van de watertoets is waarborgen dat 

waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op evenwichtige wijze in 

beschouwing worden genomen bij alle waterhuishoudkundige relevante ruimte-

lijke plannen en besluiten. 

 

Het Waterschap Aa en Maas stelt voorwaarden aan de realisatie van nieuwe 

bebouwing. Zo mag het functioneren van het huidige watersysteem, (door-

stroming, afwatering, realiseren van het gewenste peil), door de planuitvoe-

ring niet verslechteren. De bouw van de woning gaat niet gepaard met 

ingrepen in het waterhuishoudkundige systeem ter plaatse. 

 

O n tw i k k e l e n  me t  d uu r za am  wa te r o o gme r k  

Voor Waterschap De Dommel en Waterschap Aa en Maas is de beleidsterm "hy-

drologisch neutraal ontwikkelen" in de notitie ‘Ontwikkelen met duurzaamwa-
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teroogmerk’ inhoudelijke uitgewerkt en onderbouwd. Bovendien zijn de (nieu-

we) uitgangspunten en randvoorwaarden van beide waterschappen bij dit pro-

ject geïntegreerd. Deze uitgangspunten en randvoorwaarden worden toegepast 

in het proces van de watertoets.  

 

De beleidsterm "hydrologisch neutraal ontwikkelen" geeft invulling aan het 

"niet afwentelen" principe, zoals door de commissie waterbeheer 21e eeuw 

(WB21) is gegeven. In principe heeft elke ruimtelijke ontwikkeling invloed op 

de hydrologie. De beleidsterm "hydrologisch neutraal" heeft dan ook vooral 

betrekking op het zo veel mogelijk (binnen de ontwikkeling) neutraliseren van 

de negatieve hydrologische gevolgen van toekomstige ruimtelijke ontwikkelin-

gen in ruimte en tijd. De ontwikkeling mag geen hydrologische achteruitgang 

aan de randen van het plangebied ten opzichte van de referentiesituatie tot 

gevolg hebben. Zo mogen bijvoorbeeld geen hydrologische knelpunten worden 

gecreëerd voor de te handhaven en de vastgelegde toekomstige landgebruik-

functies in het plangebied en het beïnvloedingsgebied.  

 

De definitie van 'hydrologisch neutraal ontwikkelen' is vertaald in een aantal 

toetsbare criteria: 

a) er is geen toe- of afname van de waterafvoer op de rand van het plange-

bied; 

b) er mogen geen veranderingen van oppervlaktewaterstanden optreden op 

de grens van het plangebied en daarbuiten (tenzij veranderingen gewenst 

zijn); 

c) er mag geen overlast optreden door extreme gebeurtenissen; 

d) de omvang van grondwateraanvulling blijft gelijk (dit is de som van infil-

tratie vanaf oppervlak, inzijging vanuit oppervlaktewater, kwel en draina-

ge); 

e) er mogen geen veranderingen van grondwaterstanden optreden op de 

grens van het plangebied en daarbuiten (tenzij veranderingen gewenst 

zijn). 

 

P l a n g eb i ed   

 

R e f e r en t i e s i t u a t i e  

Het huidige terrein aan de Buitenpas te Heesch heeft geen verhard oppervlak-

te. 

 

V o o r g e n omen  a c t i v i t e i t  

Door realisatie van de nieuwe bebouwing zal het verharde oppervlakte met 390 

m2 toenemen. 

 

Oppervlakte Huidig Toekomstig 

Bebouwing 0 m2 250 m2 

Erf verharding 0 m2 140 m2 

Totaal oppervlakte 0 m2 390 m2 
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verharding 

 

L o ca t i e  

De locatie aan de Buitenpas wordt gekenmerkt als ‘infiltratie’ (Wateratlas 

Brabant). Verwacht wordt dat op de locatie de mogelijkheden voor infiltratie 

doorgaans goed zijn.  

 

 
Kw e l  e n  i n f i l t r a t i e  ( W a t e r a t l a s  P r o v i n c i e  N o o r d - B r a b a n t )  

 

De GHG binnen het plangebied bedraagt 40 tot 60 en gedeeltelijk 60 tot 80 cm 

– mv. Er moet uitgegaan worden van de gemiddeld hoogste grondwaterstand, 

in dit geval 40 cm – mv. Deze hoogte is van belang voor het bepalen van de 

capaciteit van de te realiseren buffer. 

 
GHG  (W a t e r a t l a s  P r o v i n c i e  N o o r d - B r a b a n t )  
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De afvoercoëfficiënt op de locatie bedraagt circa 0,67 l/s/ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U i t s n e d e  a f v o e r c o ë f f i c i ë n t e k a a r t  ( W a t e r s c h a p  A a  e n  M a a s )  

 

Hyd ro l o g i s ch  n eu t r aa l  on tw i k ke l en  

Aanleg van nieuw verhard oppervlak leidt tot versnelde afvoer van hemelwater 

naar de watergangen. Om te voorkomen dat hierdoor wateroverlast ontstaat, 

is de aanleg van extra waterberging van belang (waterbergingscompensatie). 

Het watersysteem in het stedelijk gebied is veelal ontworpen op een (af-

voer)gebeurtenis met een herhalingstijd van 10 jaar (T=10). Er dient getoetst 

te worden aan de maatgevende neerslaggebeurtenis volgens de regenduurlijn 

T=10. Door de klimaatsveranderingen nemen de neerslagintensiteiten in ko-

mende decennia mogelijk toe. De neerslagvolumen van de regenduurlijnen 

worden daarom vooraf met 10% verhoogd. 

 

 
R e g e n d u u r l i j n e n  

 

Om hydrologisch neutraal te bouwen en versnelde afvoer te voorkomen, wor-

den de volgende waterkwantiteitstrits gehanteerd, waarbij de optie ‘herge-
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bruik’ het meest wenselijk en de optie ‘afvoeren naar oppervlaktewater’ het 

minst wenselijk is. Optie ‘hergebruik’: hergebruik van regenwater vindt niet 

plaats binnen de bestemmingen van de initiatiefnemer. Binnen de inrichting 

zijn geen mogelijkheden deze hemelwatertoevoer te verwerken of hergebrui-

ken. Optie ‘vasthouden’: geconcludeerd kan worden dat op basis van de 

grondwaterstanden (GHG 0,4 m – 0,6 m – mv) en de gemiddelde infiltratiemo-

gelijkheden ter plaatse, de bodem redelijke mogelijkheden biedt voor de ber-

ging en infiltratie van hemelwater. In periode van kwel zijn de 

infiltratiemogelijkheden beperkt. Er zal een bergingsvoorziening gerealiseerd 

worden binnen de inrichting. 

 

B e r g i n g s c a pa c i t e i t  

Versnelde afvoer door de geplande uitbreiding dient voorkomen te worden. 

Door het nieuwe verharde oppervlak zal het water versneld afstromen. Dit 

effect kan opgevangen worden door deze versnelde afvoer te compenseren 

middels een waterberging (retentie). Waterschap de Dommel en Waterschap 

Aa en Maas hebben gezamenlijk het toetsinstrumentarium Hydrologisch Neu-

traal Ontwikkelen ontwikkeld. Het toetsinstrumentarium is in principe bruik-

baar voor toetsing van alle plannen. In een aantal gevallen is aanvullend het 

gebruik van een (geo)hydrologisch model nodig. Voor de planlocatie is dit niet 

noodzakelijk. De berekening met de HNO-tool is uitgevoerd voor de planloca-

tie. De rekenresultaten zijn toegevoegd in de bijlage (HNO-berekening). Omdat 

de planlocatie in het stedelijk gebied is gelegen dient de te realiseren buffer 

ontworpen te worden op een (afvoer)gebeurtenis met een herhalingstijd van 

10 jaar (T=10). De totale benodigde berging binnen het plangebied bedraagt 19 

m3 voor de situatie T=10. 

 

B e r g i n g s v o o r z i e n i n g  

Om hydrologisch neutraal te bouwen en versnelde afvoer te voorkomen, wordt 

berging en infiltratie toegepast. De mogelijkheden voor Infiltratie binnen het 

plangebied zijn goed. Er zal een nieuwe voorziening voor de opvang van water 

binnen het plangebied worden gerealiseerd. Deze wadi wordt gelijktijdig met 

het oprichten van de nieuwe bebouwing gerealiseerd. De GHG - hoogte binnen 

het plangebied bedraagt circa 40 - 60 cm - mv. Voor het berekenen van de 

buffercapaciteit, moet rekening worden gehouden met deze hoogte. De wa-

terbuffer krijgt hierdoor een bergingsdiepte van maximaal 0,4 m – mv. Op het 

terrein van de nieuw te realiseren bebouwing zal een waterberging gereali-

seerd worden, het oppervlakte van de buffer zal ruim 65 m2 bedragen. De 

voorziening heeft daarmee een inhoud van circa 19 m3. De bergingsvoorziening 

zal met een snelheid van 0,67 l/s/ha leeglopen. 

Bij een T=100 is zou het gaan om een hoeveelheid van 25 m3. Het extra volume 

aan water bij een T=100 is 6 m3.  
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L o c a t i e  w a t e r b e r g i n g s -  i n f i l t r a t i e v o o r z i e n i n g  ( b l a u w  g e b i e d )  

 

Wa t e r kwa l i t e i t  

Het hemelwater dat van de bebouwing en verharding komt, zal binnen het 

plangebied niet afgevoerd worden naar de riolering, maar worden afgevoerd 

naar de wadi. Het afvalwater wordt via de riolering afgevoerd. Binnen het 

plangebied zal het principe van duurzaam bouwen worden gehanteerd. Er zal 

gebruik worden gemaakt van duurzame materialen, die niet uitlogen. 

 

Wa t e r v e i l i g h e i d  

Het plangebied grenst niet aan waterkeringen en ligt niet in het winterbed van 

een rivier. In de omgeving zijn geen problemen met wateroverlast bekend. 

 

Con c l u s i e  wa t e r pa r a g r a a f  

Om hydrologisch neutraal te bouwen en versnelde afvoer te voorkomen, dient 

berging en infiltratie te worden toegepast. Geconcludeerd kan worden dat 

door de realisatie van een wadi met een inhoud van minimaal 19 m³ voldaan 

wordt aan de watertoets. Het waterschap Aa en Maas heeft per mail laten 

weten akkoord te zijn met de waterparagraaf en de wijze van infiltreren. 
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4 . 6   

F l o r a -  e n  F a u n a  

Om de uitvoerbaarheid van onderhavig plan te toetsen, is een ecologische 

inventarisatie van de natuurwaarden in het projectgebied uitgevoerd. Tevens 

is gekeken naar de effecten op beschermde gebieden in de omgeving. Het doel 

hiervan is om na te gaan of een vooronderzoek in het kader van de Flora- en 

faunawet en/of een oriënterend onderzoek in het kader van de Natuurbe-

schermingswet 1998 of de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) noodzakelijk is. 

Het projectgebied is daartoe op 20 mei 2010 bezocht door een ecoloog van 

BügelHajema Adviseurs. 

 

 
Z u i d z i j d e  p r o j e c t g e b i e d   G a z o n  

 

So o r tb e s che rm i n g  

 

I n v e n t a r i s a t i e  

Het projectgebied bestaat uit de tuin ten zuiden van Maasstraat en is groten-

deels omgeven door een haag van onder andere laurierkers. In de tuin is een 

grootgedeelte ingericht als gazon en staan tevens enkele bomen en struweel. 

Uit de informatie van Het Natuurloket3 (kilometerhok 164-416, d.d. 19 mei 

2010) blijkt dat in de directe omgeving van het plangebied naast enkele in het 

kader van de Flora- en faunawet licht beschermde diersoorten, ook enkele 

zwaar beschermde diersoorten voorkomen.  

 

Op basis van het veldbezoek blijkt echter dat het plangebied een beperkte 

natuurwaarde kent. Gezien de inrichting en het gebruik van het plangebied 

worden alleen enkele algemene, licht beschermde soorten (zoals spitsmuizen) 

en zwaarder beschermde vogels in en direct rond het plangebied verwacht. 

                                                   
3 Het Natuurloket is een onafhankelijke informatiemakelaar die gegevens over beschermde 

soorten toegankelijk maakt. Deze gegevens zijn afkomstig uit de databanken van talloze 

organisaties, verenigd in de Vereniging Onderzoek Flora en Fauna (VOFF). Het Natuurloket 

bezit zelf geen gegevens. Het Natuurloket is een initiatief van het Ministerie van Landbouw, 

Natuur en Voedselkwaliteit en de organisaties binnen de VOFF (www.natuurloket.nl). 
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Alle inheemse vogelsoorten zijn in het kader van de Flora- en faunawet zwaar 

beschermd.  

 

De volgens Het Natuurloket waargenomen zwaar beschermde zoogdiersoorten 

betreffen zeer waarschijnlijk allen vleermuizen. In het projectgebied zijn geen 

potentiële verblijfplaatsen voor vleermuizen aanwezig. De aanwezige bomen 

hebben hiervoor een te geringe omvang. Ook worden er geen belangrijke lijn-

vormige landschapselementen doorkruist. Door de ontwikkelingen zullen er 

geen negatieve effecten op vleermuizen optreden.  

De volgens Het Natuurloket waargenomen zwaar beschermde amfibie betreft 

de kamsalamander. Deze soort is bekend van de terreinen rond het voormalige 

Benedictinessenklooster ten noorden van de snelweg A50, dat ook binnen het 

kilometerhok ligt. Door gebrek aan geschikt biotoop is de kamsalamander ech-

ter niet binnen het projectgebied te verwachten. 

 

E f f e c t e n  

De aanwezige licht beschermde soorten worden niet in hun voortbestaan be-

dreigd en vallen in de vrijstellingsregeling bij ruimtelijke ontwikkelingen. Voor 

deze soorten hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd. Wel geldt voor 

deze soorten de zorgplicht van de Flora- en faunawet. 

Het is verboden nesten van vogels (indien nog in functie) te vernietigen of te 

verstoren. Met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden dient der-

halve rekening te worden gehouden met het broedseizoen. De Flora- en fau-

nawet kent geen standaardperiode voor het broedseizoen. Het is van belang of 

een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. Voor de meeste vogels geldt 

dat het broedseizoen ongeveer van 15 maart tot 15 juli duurt. 

 

G eb i ed s be s cherm in g  

 

I n v e n t a r i s a t i e  

Het projectgebied ligt niet in of grenst niet aan een beschermd gebied in het 

kader van de Natuurbeschermingswet 1998. Het meest nabijgelegen gebied uit 

de Natuurbeschermingswet 1998 betreft het Natura 2000-gebied Uiterwaarden 

Waal op een afstand van ruim dertien kilometer. De meest nabijgelegen gebie-

den uit de EHS worden gevormd door de groenstructuren rond het voormalige 

Benedictinessenklooster op ongeveer 300 m ten noorden van het projectge-

bied.  

 

E f f e c t e n  

Deze beschermde gebieden liggen, gezien de aard van de ingrepen, op vol-

doende afstand van het projectgebied. Er zijn geen negatieve effecten als 

gevolg van de ontwikkelingen te verwachten. Voor deze activiteit is daarom 

geen vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 nodig. De voor-

genomen activiteit is ook niet in strijd met het ‘nee, tenzij’-beleid uit de Nota 

Ruimte en de uitwerking daarvan in de Verordening Ruimte (fase 1)voor de 

EHS.  
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Con c l u s i e  

Uit de ecologische inventarisatie is naar voren gekomen dat, wanneer er bij de 

planning en werkzaamheden voldoende rekening wordt gehouden met het 

broedseizoen van vogels, er geen noodzaak bestaat voor een vooronderzoek in 

het kader van de Flora- en faunawet. Het plan is wat betreft de Flora- en fau-

nawet uitvoerbaar. 

 

Voorts is naar voren gekomen dat er geen noodzaak bestaat een oriëntatiefase 

in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 dan wel een analyse van de 

EHS uit te voeren. Het is aan het bevoegd gezag, College van Gedeputeerde 

Staten van de provincie Noord-Brabant, om de visie ten aanzien van bescherm-

de gebieden te bevestigen. 

4 . 7   

E x t e r n e  v e i l i g h e i d  

Onder externe veiligheid verstaat men het beheersen van risico's die voort-

vloeien uit de opslag, productie, het gebruik en vervoer van gevaarlijke stof-

fen. In de omgeving van het plangebied komen geen inrichtingen voor vallend 

onder het Bevi. 

 

Over de Rijksweg A59 vindt vervoer van chemische stoffen en/of objecten 

plaats op basis waarvan een groepsrisicocontour (GR-contour) vastgesteld is 

van 200 m. De planlocatie valt buiten deze gevarencontour (circa 225 m).  

 

 
U i t s n e d e  p r o v i n c i a l e  r i s i c o k a a r t ,  m e t  l i g g i n g  p l a n g e b i e d  o p  c i r c a  

2 2 5  m  

 

Con c l u s i e  
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Het aspect externe veiligheid vormt derhalve geen belemmering voor voorge-

noemde ontwikkeling. 

4 . 8   

K a b e l s  e n  L e i d i n g e n  

Door het plangebied lopen geen bovenlokale leidingen of straalpaden. Derhalve 

zijn er geen leidingen of beschermingszones waar in het bestemmingsplan 

rekening mee moet worden gehouden. 

4 . 9   

B e d r i j v e n  e n  ( m i l i e u ) h i n d e r  

Bedrijven (of andere milieubelastende bedrijvigheid) in de directe omgeving 

van woningen (of (andere) milieugevoelige gebieden) kunnen (milieu)hinder 

veroorzaken, zoals geur stof, gevaar en geluid. Ten behoeve van een goede 

ruimtelijke ordening, uitgangspunt van de Wro, is het waarborgen van vol-

doende afstand tussen bedrijven en woningen noodzakelijk. 

 

Daarom wordt voor de beoordeling van de toelaatbaarheid van bedrijvigheid in 

de nabijheid van woningen gebruikgemaakt van de VNG-publicatie Bedrijven en 

Milieuzonering (2009). In deze uitgave is een bedrijvenlijst opgenomen, die 

informatie geeft over de milieukenmerken van typen bedrijven. Vervolgens 

wordt in de lijst op basis van een aantal factoren (waaronder geluid, gevaar en 

verkeer) een indicatie gegeven van de richtafstanden tussen bedrijfstypen en 

het omgevingstype waarmee gemeenten bij ruimtelijke ontwikkelingen reke-

ning kunnen houden. Deze afstand is gebaseerd op de grootste indicatieve 

afstand. De lijst is algemeen geaccepteerd als uitgangspunt bij het opstellen 

van bestemmingsplannen. Er worden twee omgevingstypen onderscheiden, 

namelijk 'rustige woonwijk' en 'gemengd gebied'. 

 

Een 'rustige woonwijk' is een woonwijk die is ingericht volgens het principe van 

functiescheiding. Afgezien van wijkgebonden voorzieningen komen vrijwel 

geen andere functies voor. Langs de randen is weinig verstoring door verkeer. 

Een 'gemengd gebied' is een gebied met een matige tot sterke functiemenging. 

Direct naast woningen komen andere functies voor zoals winkels, horeca en 

kleine bedrijven. 

 

De richtafstanden uit de VNG-publicatie ten opzichte van een rustige woonwijk 

kunnen, zonder dat dit ten koste gaat van het woon- en leefklimaat, met één 

afstandsstap worden verlaagd indien sprake is van het omgevingstype gemengd 

gebied. Het gaat bij de omgevingstypen bij de verschillende hindercategorieën 

om de afstanden die in de onderstaande tabel worden vermeld. 

 

C a t e g o r i e  R i c h t a f s t a n d  ( i n  m e t e r s )  t o t  om g e v i n g s t y -
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p e  

 R u s t i g e  w o o nw i j k  G eme n g d e  g e b i e d  

1 10 0 

2 30 10 

3.1 50 30 

3.2 100 50 

4.1 200 100 

4.2 300 200 

 

Ten noorden van het plangebied aan de Kerkweg 2 is een bedrijf gelegen in 

transport en containerverhuur. In het voorontwerpbestemmingsplan ‘de kom-

men van Bernheze’ heeft het perceel een specifieke bestemming ‘bouwbedrijf’ 

gekregen. De activiteiten vallen onder milieucategorie 3.2. De omgeving Maas-

straat is te typeren als een ‘gemengd gebied’ gezien de overgang van het dorp 

naar het buitengebied en de aanwezigheid van bedrijven in de omgeving. De 

richtafstand tot woonbebouwing bedraagt daarmee minimaal 50 m. De geplan-

de woningbouw is gelegen op ruim 50 m ten opzichte van het bedrijf aan de 

Kerkweg 2.  

 

Con c l u s i e  

De uitvoerbaarheid van het project wordt niet door (milieu-)hinder van bedrij-

ven belemmerd.  

4 . 1 0   

G e u r h i n d e r  

Teneinde te bepalen of op de planlocatie sprake is van een geschikt leefkli-

maat, is op basis van gegevens van de Web-BVB (Bestand veehouderij bedrij-

ven provincie Noord-Brabant) bepaald welke (relevante) veehouderijen in de 

omgeving van de planlocatie gelegen zijn. 

 

Uit de gegevens van Web-BVB (Bestand veehouderij bedrijven provincie Noord-

Brabant) is dat aan de Meurstraat 12 en aan de Kerkweg 4 agrarische bedrijven 

aanwezig zijn. 

 

Meur s t r aa t  1 2  

De Wet geurhinder en veehouderij vormt het toetsingskader voor geur vanwege 

dierenverblijven. In het onderhavige geval betreft het de aanwezigheid van 

een veehouderij aan de Meursstraat 12 te Heesch. In de huidige bedrijfsopzet 

is er sprake van een stal met natuurlijke ventilatie voor het houden van var-

kens. In onderstaande tabel zijn de aantallen dieren alsmede de bijbehorende 

geurfactor en geuremissie opgenomen. 

 

Diercategorieën en geuremissie 

Diercategorie locatie RAV-nr. geurfactor aant. dieren geuremissie 

Opfokzeugen Meursstraat, 12 Heesch D3 23.0 50 1.150 
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No rmen  

De locatie ligt in een zogenaamd “concentratiegebied” (zie onderstaande 

kaart).  

 
C o n c e n t r a t i e g e b i e d e n  I  e n  I I  b e h o r e n d e  b i j  d e  a r t i k e l e n  1 ,  e e r s t e  

l i d ,  e n  2 6  v a n  d e  M e s t s t o f f e nw e t  

 

Binnen de bebouwde kom bedraagt in een concentratiegebied de maximale 

geurnorm 3 ouE/m
3. Buiten de bebouwde kom bedraagt de norm in een derge-

lijk gebied 14 ouE/m
3. De betreffende locatie ligt binnen de bebouwde kom.  

 

B e r e k e n i n g en  

Van het bedrijf zijn de ouE/m
3 contouren berekend met behulp van het ver-

spreidingsmodel V-Stacks gebied, versie 2010. Bij de berekeningen is wat be-

treft de in te voeren parameters uitgegaan van een natuurlijke ventilatie en de 

bovengenoemde aantallen dieren. De invoergegevens zijn opgenomen in de 

bijlagen. 

 

R e s u l t a t e n  e n  c on c l u s i e  

De resultaten van de berekeningen zijn opgenomen in de bijlagen. Hieruit 

blijkt dat de te realiseren woning niet binnen de 3 ouE/m
3 contour ligt. De 

normen zoals die in de Wet geurhinder en veehouderij zijn weergegeven, wor-

den bij de realisatie van de woning niet overschreden. Dit betekent dat er 

vanuit deze wet geen beperkingen aan de komst van de woning worden opge-

legd.  

 

Ke r kweg  4  

In de omgeving van het plangebied is een agrarisch bedrijf aan Kerkweg 4 ge-

legen. Op dit bedrijf wordt vrouwelijk jongvee gehouden tot 2 jaar. Conform 

de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) dient een vaste afstand aangehouden 

te worden van 100 meter ten opzichte van geurgevoelige objecten, zoals wo-

ningen.  
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1 0 0  m e t e r  c o n t o u r  ( r o d e  l i j n )  t e n  o p z i c h t e  v a n  h e t  b o uw v l a k  o n t -

w e r p b e s t emm i n g s p l a n  d e  k omme n  v a n  B e r n h e z e .  

 

Op bovenstaande kaart is de 100 meter contour weergegeven van de geprojec-

teerde woning op de omgeving. De aanwezige stallen (blauw aangegeven) op 

de Kerkweg 4 zijn buiten deze contour gelegen. Het voorgenomen initiatief 

voldoet aan de gestelde eisen uit de Wet geurhinder en veehouderij. 

 

U i t b r e i d i n g smog e l i j k h e i d  a g r a r i s c h  be d r i j f  K e r kweg  4  

In de huidige situatie bestaat geen mogelijkheid om een nieuwe stal te realise-

ren dichter bij de geprojecteerde woning, aangezien reeds aanwezige burger-

woningen op een te korte afstand zijn gelegen. Het opnemen van een 

woonbestemming voor het perceel levert derhalve geen verdere belemmering 

op voor het agrarisch bedrijf aan de Kerkweg 4. 

 

Conclusie 

Het agrarische bedrijf vormt geen belemmering voor de voorgenomen ontwik-

keling. Tevens levert de nieuwe woning geen verdere belemmering op voor het 

agrarisch bedrijf aan de Kerkweg 4. 
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4 . 1 1   

E c o n o m i s c h e  U i t v o e r b a a r h e i d  

Het voorliggende plan wordt gerealiseerd op particulier initiatief. De kosten 

die gepaard gaan met de bijbehorende uitvoeringskosten zijn voor rekening 

van de initiatiefnemer. De kosten voor het opstellen van een bestemmingsplan 

en de bijbehorende ruimtelijk-juridische procedure zullen door middel van 

leges worden verrekend met de initiatiefnemer. 

 

Con c l u s i e  

Doormiddel van een anterieure overeenkomst wordt het wettelijke kostenver-

haal verzekerd, waarbij tevens mogelijke planschadekosten zijn gedekt. Het 

plan is derhalve economisch uitvoerbaar. 
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5 R u i m t e l i j k e  

o n d e r b o u w i n g  

In de voorgaande hoofdstukken zijn het relevante beleid en de uitvoeringsas-

pecten van het plan beschreven. Het project levert geen problemen op ten 

aanzien van de onderzochte milieukundige en ruimtelijke aandachtspunten 

(bodem, archeologie, geluid, luchtkwaliteit, water, ecologie, externe veilig-

heid, verkeer, milieuhinder) 

  

Daarnaast sluit de voorgenomen ontwikkeling aan op het beleid van de ver-

schillende overheden. De structuurvisie van de gemeente geeft richtlijnen ten 

aanzien van het intensiveren van wonen binnen bebouwd gebied. Deze zijn van 

toepassing op realisatie van de woning. 

De nieuwe ontwikkeling voldoet aan de gestelde richtlijnen, onder andere het 

behoud van de identiteit van Heesch en een kwalitatieve stedenbouwkundige 

inpassing van de woningen. 

 

Daarom kan worden gesteld dat het plan past binnen het toekomstige beleid 

ten aanzien van het gebied. De planologische procedure kan derhalve worden 

gestart. 





 

 

B i j l a g e





 

 

B i j l a g e  wa t e r to e t s  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

B i j l a g e  g eu r h i n der  

 

Gegenereerd op: 12-15-2010 met V-Stacks-Gebied Versie 2009.2 (c) KEMA Ne-

derland B.V.  

 

Invoergegevens 

Naam van de berekening: heesch meursstraat 12 

Gemaakt op: 12-22-2010  13:52:56 

Rekentijd:  0:04:38 

Naam van het gebied: Heesch Meursstraat 12 

 

Berekende ruwheid: 0,72 m 

Meteo station: Eindhoven 

Rekenuren: 10 % 

Bronbestand: U:\bernheze\meursstraat 12\Bronnen.dat 

Receptorbestand: U:\bernheze\meursstraat 12\receptoren.dat 

Resultaten weggeschreven in: U:\bernheze\meursstraat 12 

 

Rasterpunt linksonder x: 164300 m 

Rasterpunt linksonder y: 416200 m 

Gebied lengte  (x): 1000 m , Aantal gridpunten: 41  

Gebied breedte (y): 1000 m , Aantal gridpunten: 41  

 

Resultaten 
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