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Administratieve gegevens 
 
Toponiem   : Kapelstraat 26 
Plaats    : Vorstenbosch 
Gemeente   : Bernheze 
Provincie   : Noord-Brabant 
Projectnummer   : S100151 
Bevoegde overheid  : gemeente Bernheze 
Opdrachtgever   : SAB Eindhoven 
Uitvoerende instantie  : Synthegra bv 
Onderzoeksmelding (ARCHIS) : 41.620 
Datum onderzoeksmelding : 22-06-2010 
Onderzoeksnummer (ARCHIS) : 35.025 
Kaartblad   : 45G 
Periode    : Laat-paleolithicum tot en met de nieuwe tijd 
Oppervlakte   : circa 3.100 m2 
Perceelnummer(s)  : Onbekend 
Grond eigenaar / beheerder : Onbekend 
Grondgebruik    : Weiland en bebouwing 
Geologie   : Dekzand (Laagpakket van Wierden, Formatie van Boxtel) 
Geomorfologie   : Dekzandrug 
Bodem    : Hoge zwarte enkeerdgrond 
Depot    : Documentatie en vondsten zullen worden aangeleverd aan het 

  Provinciaal Depot van Noord-Brabant te ’s-Hertogenbosch 
 
 
De onderzoekslocatie wordt omsloten door de volgende 4 coördinaten: 
 
Noordwest X: 166138  Y:407488 
Noordoost X: 166248  Y:407488 
Zuidoost  X: 166248  Y: 407381 
Zuidwest X: 166138  Y: 407381 
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1 Inleiding 
 

1.1 Onderzoekskader 
Synthegra heeft in opdracht van SAB Eindhoven een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor een 
terrein aan de Kapelstraat 26 te Vorstenbosch (afbeelding 1.1). De aanleiding voor het onderzoek zijn 
voorgenomen bouwwerkzaamheden. 
De diepte van de toekomstige bodemverstoring is op dit moment onbekend, maar uitgaande van de aanleg 
van bouwputten voor de bebouwing zal de bodem waarschijnlijk tot in het archeologische niveau worden 
verstoord, dat in dit gebied vanaf het maaiveld verwacht kan worden. 
 
Door de graafwerkzaamheden die zullen gaan plaatsvinden, kunnen eventueel aanwezige archeologische 
waarden in het gebied verloren gaan. Daarom is op basis van het Verdrag van Malta, waaruit de Wet op de 
Archeologische Monumentenzorg uit 2007 is voortgevloeid, voorafgaand aan de graafwerkzaamheden 
archeologisch onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse 
Archeologie versie 3.1.1  
 
De bevoegde overheid, de gemeente Bernheze, heeft de resultaten van het onderzoek getoetst en zal een 
selectiebesluit nemen. 
 

1.2 Onderzoeksdoel en vraagstellingen 
Het doel van het bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde archeologische verwachting aan 
de hand van bestaande bronnen over bekende of verwachte landschappelijke, historische en archeologische 
waarden.  
 
De volgende onderzoeksvragen zullen, indien mogelijk, worden beantwoord: 
 
• Wat is de opbouw van de ondergrond en het verwachte bodemtype? 
• Worden in het onderzoeksgebied archeologische vindplaatsen verwacht?  
• Wat is naar verwachting de omvang, ligging, aard en datering hiervan? 
• In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische resten bedreigd door de voorgenomen 

ontwikkeling van het gebied? 
 

                                                           
1 SIKB 2006a. 
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1.3 Ligging en huidige situatie plangebied 
Het plangebied is circa 3.100 m2 groot en ligt aan de Kapelstraat 26 te Vorstenbosch (afbeelding 1.1). Het 
terrein wordt in het zuidwesten begrensd door de Kapelstraat, in het noordwesten en noordoosten door 
weiland en in het zuidoosten door bebouwing. Het plangebied is in gebruik als weiland. In het zuidoostelijke 
deel staat bebouwing. De hoogte van het maaiveld varieert van circa 9,0 tot 9,5 m +NAP (Normaal 
Amsterdams Peil).2 

 

Afbeelding 1.1: Het plangebied op de Topografische Kaart van Nederland 1:25.000 aangegeven met het rode 
kader (Bron: TOP25raster 1998. Topografische Dienst Nederland, Emmen).  

 

                                                           
2 Hoogteligging van het plangebied op het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) in m NAP geraadpleegd op www.ahn.nl 
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2 Bureauonderzoek 
 

 2.1 Inleiding 
Tijdens het bureauonderzoek is met behulp van bestaande bronnen een gespecificeerd archeologisch 
verwachtingsmodel voor het plangebied opgesteld. Dit is gedaan door het raadplegen van voor de archeologie 
relevante (schriftelijke) bronnen. Dit betreffen met name gegevens over bekende archeologische vindplaatsen 
in en rond het plangebied. Deze zijn aangevuld met historisch en fysisch-geografisch onderzoek, waarbij 
informatie over vroeger grondgebruik is verkregen door de analyse van historische kaarten en tevens 
gegevens over de geologie, geomorfologie en bodem zijn bestudeerd. 
 

2.2 Landschapsgenese  
Voor het bepalen of, waar en uit welke periode archeologische resten kunnen worden verwacht, zijn gegevens 
over de landschapsgenese verzameld:  
 

• Geologische Kaart, schaal 1:600.000 
• Geomorfologische Kaart, schaal 1:50.000 
• Bodemkaart, schaal 1:50.000 
• Relevante achtergrondliteratuur 

 
Voor de geologische beschrijving is gebruik gemaakt van de lithostratigrafische indeling van de ondiepe 
ondergrond.3 Zie voor een overzicht van de geologische en archeologische perioden bijlage 1. 
 
Geologie en geomorfologie 
Het plangebied ligt in het zuidelijk zandgebied. Het is een relatief vlak gebied, dat nooit door het landijs bedekt 
is geweest.4 Het plangebied ligt in het dalingsgebied van de Roerdalslenk, en ten westen van de 
Peelrandbreuk, die de westgrens van het Peel Blok vormt.5 De oudere afzettingen zijn als gevolg van 
tektonische bodemdaling tot grote diepte weggezakt.6 De Roerdalslenk is opgevuld met een zandpakket van 
meer dan 15 m dik, soms zelfs 45 m dik. 
 
De laatste ijstijd, het Weichselien (circa 115.000 – 11.755 jaar geleden), is belangrijk geweest voor de vorming 
van het huidige landschap rond het plangebied. In deze periode is veel zand afgezet. Volgens de Geologische 
Overzichtskaart van Nederland7 liggen in het plangebied dan ook afzettingen aan het oppervlak die in deze 
periode zijn afgezet, namelijk fluvioperiglaciale afzettingen bedekt met dekzand. 
 
In het Weichselien bereikte het landijs Nederland niet, maar de zeespiegel daalde sterk en het klimaat werd 
steeds kouder en droger.8 Tijdens een zeer koude periode, het Pleniglaciaal (circa 75.000 – 15.700 jaar 
geleden), was de ondergrond periodiek permanent bevroren en moest het regen- en sneeuwsmeltwater over 
het oppervlak afstromen. Hierdoor werden fluvioperiglaciale afzettingen gevormd en (bestaande) dalen 
uitgesleten. De fluvioperiglaciale afzettingen zijn zeer divers en bestaan uit fijn en grof zand, soms met grind, 

                                                           
3 De Mulder e.a. 2003 en via  www.dinoloket.nl: Dinoloket, Standaarden, Lithostratigrafische Nomenclator van de ondiepe 

ondergrond. 
4 Berendsen 2005, 29. 
5 Stiboka en RGD 1983, blad 45 ’s-Hertogenbosch. 
6 Berendsen 2005, 31. 
7 TNO 2008. 
8 Berendsen 2004, 183. 
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leemlagen en plantenresten en worden tot de Formatie van Boxtel gerekend.9 Deze afzettingen bevinden zich 
in de diepere ondergrond van het plangebied. 
 
Later zijn de fluvioperiglaciale afzettingen bedekt met dekzand. In de koudste en droogste perioden van het 
Weichselien, met name tijdens het Laat-Pleniglaciaal (circa 26.000 – 15.700 jaar geleden) en sommige 
perioden van het Laat-Glaciaal (circa 15.700 – 11.755 jaar geleden), was de vegetatie vrijwel verdwenen. 
Hierdoor kon op grote schaal verstuiving optreden, waarbij dekzand is afgezet.10 Dit (vaak lemige) zand is 
kalkloos, fijnkorrelig (150 – 210 μm), goed afgerond, goed gesorteerd en arm aan grind en wordt tot het 
Laagpakket van Wierden van de Formatie van Boxtel gerekend. Het reliëf, dat tijdens de afzetting is ontstaan, 
wordt gekenmerkt door vlaktes, depressies en dekzandkopjes, afgewisseld met langgerekte ruggen. Volgens 
de geomorfologische kaart11 ligt het plangebied op een dekzandrug (afbeelding 2.1, code 3K14). Uit het 
kaartbeeld van het Actueel Hoogtebestand van Nederland (AHN) 12 blijkt dat het noordwestelijke deel van het 
plangebied op een relatief laag gedeelte van de dekzandrug ligt (afbeelding 2.2, blauwe tot groene kleur), en 
dat het zuidoostelijk deel van het plangebied relatief hoog is gelegen (afbeelding 2.2, groene tot gele kleur).  
 
In het Holoceen (circa 11.755 jaar geleden tot heden) werd het klimaat warmer en vochtiger en is het 
landschap door geologische processen weinig veranderd. Het dekzand werd door de toenemende vegetatie 
vastgelegd en beken sneden in. De beken volgden vaak de natuurlijke laagten in het landschap, zoals de 
eerder gevormde dalen uit het Pleniglaciaal. Op 400 m ten zuiden van het plangebied is er een beek 
aanwezig, dit is de leigraaf. 
  

                                                           
9 Berendsen 2004, 189. 
10 Berendsen 2004, 190. 
11 Stiboka en RGD 1983, blad 45 ’s-Hertogenbosch. 
12 www.ahn.nl 
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LEGENDA 
3K14 Laag gelegen dekzandrug 
4K14 Hoog gelegen dekzandrug 
3N8 Laagte ontstaan door afgraving 
12C2 Hoge landduinen met bijbehorende vlakten en laagten 
2M13 Dekzandvlakte 

 Plaatselijk vergraven en/of geëgaliseerd terrein 
↓↑ Lage storthopen met ijzerkuilen en/of grind-, zand- en kleigaten 
 
Afbeelding 2.1: Ligging van het plangebied op de Geomorfologische kaart van Nederland 1:50.000, 
aangegeven met het rode kader (Bron: Stiboka en RGD 1983, blad 45 ‘s-Hertogenbosch). 
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LEGENDA 
Rood                   hoger dan 9,9 m +NAP 
Oranje                 9,5 – 9,9 m +NAP 
Geel                    9,3 – 9,5 m +NAP 
Groen                  8,8 – 9,3 m +NAP 
Blauw                  lager dan 8,8 m +NAP 
Afbeelding 2.2: Ligging van het plangebied op het Actueel Hoogtebestand van Nederland (AHN), aangegeven 
met het rode kader (Bron: www.ahn.nl). 
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Bodem  
Volgens de bodemkaart13 komen in het plangebied hoge zwarte enkeerdgronden voor (afbeelding 2.3, code 
zEZ21). De hoge zwarte enkeerdgronden worden gekenmerkt door een plaggendek, dat op de oorspronkelijke 
bodem ligt.  
 
De plaggendekken zijn ontstaan, doordat in Zuid-Nederland vanaf de 14e en 15e eeuw op grote schaal het 
systeem van potstalbemesting is toegepast.14 Plaggen zijn vermengd met veemest en op de akkers 
uitgespreid om de bodem vruchtbaarder te maken. In de loop van de tijd is een plaggendek op de 
oorspronkelijke bodem ontstaan. De hoge zwarte enkeerdgronden hebben een plaggendek dat dikker is dan 
50 cm.15 De bouwvoor van het plaggendek (Aap-horizont) is donker grijszwart van kleur en circa 25-30 cm dik. 
Hieronder liggen oudere niveaus/lagen van het plaggendek (Aa-horizont), die meestal wat lichter van kleur 
zijn. Plaggendekken worden vaak op de meest geschikte, hoger gelegen gronden aangetroffen. Deze 
gebieden zijn in eerste instantie ontgonnen en in gebruik genomen als landbouwgrond. 
 
De oorspronkelijke bodem is waarschijnlijk een veldpodzolgrond. In dekzand vindt namelijk het proces 
podzolering plaats. Bij podzolering worden kleine deeltjes, zoals ijzer, aluminium en humus uitgespoeld door 
infiltrerend regenwater. Dit proces wordt ook wel uitloging genoemd.16 Deze deeltjes worden door het water 
naar beneden getransporteerd en spoelen daar in. De podzolgrond bestaat uit een donkere humeuze 
bovengrond (A-horizont), waaronder een lichtgrijze E-horizont (uitspoelingshorizont) aanwezig is. Hieronder 
ligt de bruine B-horizont (inspoelingshorizont), die geleidelijk overgaat in de natuurlijke ondergrond (C-
horizont).17 Afhankelijk van de vroegere bodembewerking is de oorspronkelijke A-, E- en/of B-horizont in meer 
of mindere mate intact. 
 
Op de bodemkaart is de gemiddelde grondwaterstand aangegeven door middel van zogenaamde 
grondwatertrappen. De hoge zwarte enkeerdgronden worden gekenmerkt door een diepe grondwaterstand 
(grondwatertrap VI). Dit betekent dat de gemiddeld hoogste grondwaterstand tussen 40-80 cm beneden 
maaiveld wordt aangetroffen. De gemiddeld laagste grondwaterstand ligt tussen 170-200 cm beneden 
maaiveld. 
  

                                                           
13 www.archis2.archis.nl 
14 Hiddink en Renes 2007 in Van Doesburg e.a. (red.) 2007, 141. 
15 De Bakker en Schelling 1989, 141. 
16 De Bakker en Schelling 1989, 30. 
17 De Bakker en Schelling 1989, 127. 
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LEGENDA 
pZn21   Gooreerdgronden 
cHn21   Laarpodzolgronden 
zEZ21    Hoge zwarte enkeerdgronden 
Afbeelding 2.3: Ligging van het plangebied op de Bodemkaart van Nederland 1:50.000, aangegeven met het 
rode kader (Bron: www.archis2.archis.nl). 
 



Project : Bureauonderzoek , Kapelstraat 26 te Vorstenbosch 
Projectnummer : S100151 

 
 

 
 
 
© Synthegra bv, Doetinchemseweg 61a, NL-7007 CB  Doetinchem 13 van 24 

2.3 Archeologische waarden in en rondom het plangebied 
In deze paragraaf wordt gekeken of binnen en rond het plangebied archeologische waarden bekend zijn. 
Hiervoor zijn de volgende bronnen binnen de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE, de voormalige 
RACM) geraadpleegd: 
 

• Centraal Archeologisch Archief (CAA) 
• Centraal Monumenten Archief (CMA) 
• Archeologisch Informatie Systeem (ARCHIS II) 

 
 
Daarnaast zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 
 

• Cultuurhistorische Waardekaart van de provincie Noord-Brabant 
•  gegevens van amateur archeologen 

 
Volgens de IKAW (Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden) van de RCE geldt voor het plangebied een 
hoge archeologische trefkans (bijlage 2). Op de Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW) van de provincie 
Noord-Brabant heeft het plangebied een middelhoge archeologische waarde.  
Deze kaarten zijn indicatief en zullen voor het opstellen van een gespecificeerd verwachtingsmodel worden 
genuanceerd en gepreciseerd, aangezien uit deze kaarten niet blijkt wat de aard en ouderdom is van de te 
verwachten archeologische resten. 
 
Uit de archieven en ARCHIS II van de RCE blijkt dat in het onderzoeksgebied geen archeologische 
monumenten, waarnemingen en onderzoeksmeldingen aanwezig zijn (bijlage 2). Uit de directe omgeving 
(binnen een straal van 200 m) is één onderzoeksmelding bekend. In een ruimere omgeving (binnen een straal 
van 500 m) is één waarneming en zijn vier onderzoeksmeldingen bekend. 
 
 
Onderzoeksmeldingen binnen een straal van 200 m van het plangebied: 
 
Onderzoekmelding 12.690 
Ten noordoosten van het plangebied, op circa 100 m afstand heeft Vestigia in 2005 een 
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Uit dit proefsleuvenonderzoek kwam naar voren dat er geen 
archeologische indicatoren aanwezig waren en dat het grootste gedeelte van de bodem was verstoord. 
Bovendien was het oorspronkelijke reliëf verdwenen. 
 
 
Waarnemingen en onderzoeksmeldingen binnen een straal van 500 m van het plangebied: 
 
Waarneming 31.305 
Ten zuiden van het plangebied, op circa 300 m heeft de Rijksdienst voor het Oudheidkundig bodemonderzoek 
een naald en een stuk aardewerk aangetroffen. Beide zijn te dateren in de midden-bronstijd. 
 
Onderzoeksmelding 31.364 
Op circa 360 m ten noordoosten van het plangebied heeft RAAP in 2008 een aantal boringen gezet. Uit het 
booronderzoek bleek dat het plaggendek was verdwenen en de grond was verstoord. Een vervolgonderzoek 
werd niet nodig geacht. 
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Onderzoeksmelding 41.364 
Ten noordoosten van het plangebied, op circa 320 m, heeft Becker en Van der Graaf een booronderzoek 
uitgevoerd. Er zijn hiervan nog geen resultaten bekend in Archis. 
 
Onderzoeksmelding 22.779 
Op circa 330 m ten oosten van het plangebied heeft het Grontmij een aantal boringen gezet. Er zijn hiervan 
nog geen resultaten bekend in Archis. 
 
Onderzoeksmelding 36627 
Op circa 380 m ten zuidoosten van het plangebied heeft Becker en Van der Graaf een booronderzoek 
uitgevoerd. Er zijn hiervan nog geen resultaten bekend in Archis. 
 
De locale heemkundekring (heemkundekring “Nistelvorst”) is via email benaderd en heeft op de vraag of bij 
hun nog informatie uit het plangebied bekend is (die niet bij de RCE is gemeld) nog geen antwoord gegeven. 
 
 
Bodemverstoring 
Binnen het plangebied zijn geen bodemverontreinigingen, saneringen of ondergrondse olietanks, 
benzinepompinstallaties en dergelijke bekend waardoor archeologische resten mogelijk verloren zijn 
gegaan.18 Volgens de ontgrondingkaart van de provincie Noord-Brabant19 zijn er geen 
ontgrondingvergunningen verleend aan het plangebied. 
 
 
 

                                                           
18 www.bodemloket.nl 
19Opgevraagd bij de provincie Noord-Brabant 
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2.4 Historische ontwikkeling 
Voor de historische ontwikkeling is historisch kaartmateriaal en relevante achtergrondliteratuur geraadpleegd, 
dat in onderstaande paragraaf is weergegeven. 
 
De oudste naamsvermelding van Vorstenbosch komt uit het jaar 1485, waar het werd aangeduid als 
Vorsschenbosch. Dit wordt verklaard als het “voorste bos”, waarschijnlijk vanwege de ligging van het dorp in 
die tijd.20 
 
In de 13e eeuw nam de bevolking in Noord-Brabant toe, waardoor de voedselbehoefte toenam. Dit zorgde 
voor een omslag in de landbouw. Was deze in de eerdere periode extensief, nu ging men nieuwe grond 
ontginnen om aan de vraag te kunnen voldoen en werden betere, intensievere landbouwmethoden toepast.21 
De gronden werden bemest met behulp van heideplaggen en stalmest, wat leidde tot een geleidelijke 
ophoging van het maaiveld (afbeelding 2.3: enkeerdgronden). Pas met de komst van kunstmest, rond 1850, 
stopte de aangroei van de traditionele bemestingslaag. De hoeveelheid grond die nodig was om de 
voedselproductie te waarborgen nam echter al af toen het vierslagstelsel in gebruik werd genomen in de 17e 
eeuw. Dit voorkwam braakliggende landbouwarealen, waardoor er dus relatief minder grond nodig was om 
dezelfde hoeveelheid voedsel te produceren.  

Afbeelding 2.4: Ligging van het plangebied op het minuutplan uit het begin van de 19e eeuw, aangegeven met 
het rode kader. (Bron: www.watwaswaar.nl). 
  

                                                           
20 Van Berkel en Samplonius 2006, 474. 
21 R. van Uytven e.a. 2004, 75-76. 
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Op het minuutplan uit het begin van de 19e eeuw (afbeelding 2.4)22 blijkt dat er geen bebouwing in het 
plangebied stond. Uit de gegevens van de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels (OAT)23 behorende bij het 
minuutplan blijkt dat het perceel waar het plangebied onderdeel van uitmaakt bestaat uit bouwland. Ook het 
perceel ten oosten van het plangebied bestond uit bouwland. De weg die langs het plangebied loopt is ook al 
terug te vinden in andere historische kaarten. Gezien de richting van de weg (zuidoost-noordwest) is het goed 
mogelijk dat deze weg zijn sporen heeft tot in de late middeleeuwen. Mogelijk was de weg onderdeel van de 
doorgaande weg tussen ‘s-Hertogenbosch en Veghel. 
Op de kaart uit 1838-1857 (afbeelding 2.5) blijkt dat er geen bebouwing aanwezig was in het plangebied. In de 
directe omgeving van het plangebied is meerdere bebouwing aanwezig. Deze bebouwing maakt deel uit van 
de historische dorpskern van Vorstenbosch. Vergeleken met het minuutplan (afbeelding 2.4) is er binnen het 
plangebied niets veranderd. Wel lijkt er een weg, de huidige Hondstraat, door het plangebied te lopen. Het 
plangebied is verder in gebruik als bouwland. 
Op de kaart uit circa 1900 (afbeelding 2.6) is voor het eerst bebouwing te zien binnen het plangebied. Deze 
bebouwing staat in het oostelijke deel van het plangebied, waarschijnlijk de (voorloper van de) huidige 
bebouwing (afbeelding 1.1). Verder lijken er geen veranderingen te zijn. Op recente topografische kaarten 
(afbeelding 1.1) is er weinig verschil te zien met de kaart uit circa 1900 (afbeelding 2.6).  
 
  

                                                           
22 www.watwaswaar.nl Gemeente Bernheze, sectie E, blad 1. Minuutplans zijn de oorspronkelijke kadastrale kaarten die zijn 

vervaardigd vanaf 1811 en 1812 in navolging van de Fransen o.l.v. Napoleon Bonaparte. Het zijn grondbeschrijvingen 

(kadasters) van de gemeenten met hierop aangegeven de percelen, perceelnummers en gebouwen. 
23 OAT = Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel. Dit is een register uit 1832 waarin diverse gegevens in vermeld staan die 

betrekking hebben op de betreffende percelen, zoals de eigenaar, beroep en woonplaats, alsmede het grondgebruik en 

de oppervlakte. 
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Afbeelding 2.5: Ligging van het plangebied op de kaart uit circa 1838-1857, aangegeven met het rode kader 
(Bron: Wolters Noordhoff Atlasproducties 1990, Zuid-Nederland, blad 40). 

Afbeelding 2.6: Ligging van het plangebied op de kaart uit circa 1903, aangegeven met het rode kader (Bron: 
Uitgeverij Nieuwland 2005, Noord-Brabant, blad 609). 
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2.5 Gespecificeerde archeologische verwachting 
Op basis van bovenstaand bureauonderzoek is voor het plangebied een gespecificeerde archeologische 
verwachting opgesteld, waarvan de essentie is weergegeven in tabel 2.1.  
 
Volgens de IKAW (Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden) van de RCE geldt een hoge verwachting 
voor het plangebied (bijlage 2). Op de CHW van Noord-Brabant heeft het plangebied een middelhoge 
archeologische waarde.24  
 
Het plangebied ligt op een dekzandrug. In het plangebied is vanaf de late middeleeuwen een plaggendek 
opgebracht, waardoor er een zwarte enkeerdgrond is ontstaan. Op grond van de ouderdom van het dekzand 
kunnen in het plangebied vindplaatsen aanwezig zijn vanaf het laat-paleolithicum tot en met de nieuwe tijd. 
 
Jagers-verzamelaars uit het laat paleolithicum en mesolithicum kozen als woon- en verblijfplaats vaak voor de 
flanken van hoger liggende terreingedeelten in het landschap, bij voorkeur in de buurt van open water. 
Vuursteenvindplaatsen worden gekenmerkt door een vuursteenspreiding aan het toenmalige oppervlak en 
eventueel sporen in de vorm van ondiepe haardkuilen. De vondsten kunnen vanaf het maaiveld worden 
verwacht als deze zijn aangeploegd. Sporen kunnen onder het eventueel aanwezige plaggendek worden 
aangetroffen indien de verstoring binnen het plangebied in het verleden beperkt is gebleven. De eventueel 
aanwezige resten bevinden zich voornamelijk in de top van de podzolgrond en eventuele sporen kunnen 
worden aangetroffen vanaf de B-horizont. In de directe omgeving van het plangebied is geen water aanwezig, 
waardoor het  een minder aantrekkelijke verblijfplaats voor jagers en verzamelaars is. Gezien de hoge ligging 
wordt aan het plangebied een middelhoge verwachting toegekend voor vuursteenvindplaatsen uit het laat-
paleolithicum tot en met het mesolithicum. 
 
Vanaf het neolithicum ontstaan in onze streken de eerste landbouwculturen die gekenmerkt worden door 
sedentaire nederzettingen. In de beginperiode combineert men de eigen teelt met het jagen en verzamelen, 
maar geleidelijk stapt men over naar landbouw en veeteelt. In de periode vanaf het neolithicum tot en met de 
vroege middeleeuwen heeft men nog steeds een voorkeur voor hoger en droger gelegen gebieden. De 
nederzettingen worden gekenmerkt door permanente woningen die soms diep in de grond gefundeerd waren. 
Waterputten werden gegraven voor de watervoorziening en in en nabij de nederzetting werden afvalkuilen 
gegraven om afval te begraven. Deze sporen kunnen diep in de bodem reiken, waardoor een oppervlakkige 
verstoring enkel impact heeft op de bovenste delen van de sporen. Ondiepe sporen kunnen echter wel zijn 
verdwenen. De ontwikkelingen op het gebied van landbouw en watervoorziening maakten het relatief 
hooggelegen plangebied goed bewoonbaar. Sporen uit het neolithicum tot en met de vroege middeleeuwen 
kunnen vanaf de B-horizont van de podzolbodem tot diep in de C-horizont worden aangetroffen. In het 
plangebied is het mogelijk dat dankzij het plaggendek dat de mens erop heeft aangebracht, eventuele 
aanwezige archeologische sporen goed bewaard zijn gebleven. Derhalve wordt aan het plangebied een hoge 
verwachting toegekend voor zowel nederzettingsresten als begravingsresten vanaf het neolithicum tot en met 
de vroege middeleeuwen.  
 
Vanaf de late middeleeuwen verandert het bewoningspatroon. Bewoning concentreert zich in dorpen en 
bewoningsclusters. Rondom deze dorpen ligt het landbouwareaal dat instaat voor de voedselvoorziening van 
de inwoners. In deze periode is een hoge ligging van het gebied niet meer bepalend voor het 
bewoningspatroon. Het plangebied maakt onderdeel uit van de historische dorpskern van Vorstenbosch. In 
het oostelijke deel van het plangebied is vanaf het begin van de 20e eeuw een gebouw aanwezig. Omdat het 
plangebied onderdeel uitmaakt van de historische dorpskern van Vorstenbosch zou er vroegere bebouwing 

                                                           
24 Geraadpleegd op chw.brabant.nl 
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kunnen hebben gestaan. Vandaar dat aan het plangebied een middelhoge verwachting wordt toegekend voor 
nederzettingsresten uit de periode late middeleeuwen tot en met de nieuwe tijd. 
 
Het plangebied is mogelijk vanaf de late middeleeuwen afgedekt door een plaggendek. Van het plaggendek 
gaat een beschermende werking uit op eventuele archeologische sporen en resten van voor de late 
middeleeuwen. Oppervlakkige verstoringen zoals ploegen hebben hierdoor geen of een geringe invloed op 
het onderliggende bodemarchief. Door de aanwezigheid van een plaggendek zullen eventueel aanwezige 
vindplaatsen vanaf het laat paleolithicum tot en met de vroege middeleeuwen redelijk tot goed bewaard zijn 
gebleven.  
 
 

Periode Verwachting Verwachte kenmerken vindplaats Diepteligging 
sporen 

laat-
paleolithicum  – 
mesolithicum 

middelhoog Bewoningssporen, tijdelijke 
kampementen: vuursteen artefacten, 
haardkuilen 

In de top van de 
podzolbodem, 
onder het 
plaggendek 

neolithicum – 
vroege 
middeleeuwen 

hoog Nederzetting: cultuurlaag, fragmenten 
aardewerk, natuursteen, 
gebruiksvoorwerpen 

In de top van de 
podzolbodem, 
onder het 
plaggendek 

late 
middeleeuwen – 
nieuwe tijd 

middelhoog Nederzetting: cultuurlaag, fragmenten 
aardewerk, natuursteen, 
gebruiksvoorwerpen 
Begravingsresten: verbrand bot, crematie 
resten 

Vanaf het 
maaiveld 

Tabel 2.1: Archeologische verwachting per periode. 
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3 Conclusies en aanbevelingen 
 
3.1 Inleiding 

Het doel van het archeologisch bureauonderzoek was het opstellen van een gespecificeerde archeologische 
verwachting voor het plangebied. Voor het plangebied geldt een middelhoge verwachting voor 
vuursteenvindplaatsen uit het laat-paleolithicum en mesolithicum, een hoge verwachting voor 
nederzettingsresten uit het neolithicum tot en met de vroeg middeleeuwen en een middelhoge verwachting 
voor nederzettingsresten uit de late middeleeuwen tot en met de nieuwe tijd.  
 
 

3.2 Conclusies / beantwoording onderzoeksvragen  
 

• Wat is de opbouw van de ondergrond en het verwachte bodemtype? 
De ondergrond bestaat uit dekzand (laagpakket van Wierden, formatie van Boxtel). Het verwachte 
bodemtype bestaat uit hoge zwarte enkeerdgronden.  
 

• Worden archeologische vindplaatsen in het onderzoeksgebied verwacht? 
Er worden archeologische resten verwacht vanaf het laat-paleolithicum tot en met de nieuwe tijd. 

 
• Wat is naar verwachting de omvang, ligging, aard en datering hiervan? 

Vuursteenvindplaatsen van jager-verzamelaars (laat-paleolithicum – mesolithicum) kunnen enkele 
vierkante meters tot enkele duizenden vierkante meters groot zijn. Nederzettingsterreinen 
(neolithicum – vroege middeleeuwen) kunnen in grootte variëren van enkele honderden vierkante 
meters tot meer dan een hectare. In de periferie van nederzettingsterreinen kunnen tevens sporen 
van off-site activiteiten aanwezig zijn. Sporen uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd zijn 
voornamelijk te relateren aan boerenerven en agrarische activiteit.  

 
• In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische resten bedreigd door de voorgenomen 

ontwikkeling van het gebied? 
De bodem gaat waarschijnlijk verstoord worden vanaf het maaiveld. Archeologische resten worden 
verwacht vanaf het maaiveld tot onder het plaggendek. Zodoende zullen eventueel aanwezige 
archeologische resten worden bedreigd door de voorgenomen graafwerkzaamheden. 
 
 

 
3.3 Aanbevelingen 

Op grond van de resultaten van het onderzoek wordt er voor het plangebied een verkennend booronderzoek 
geadviseerd om de bodemopbouw in kaart te brengen en daarmee het verwachtingsmodel te toetsen.  
 
De volgende onderzoeksvragen zullen door middel van het veldonderzoek, indien mogelijk, worden 
beantwoord: 
 
• Wat is de opbouw van de ondergrond en is het bodemprofiel intact? 
• In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische resten bedreigd door de voorgenomen 

ontwikkeling van het gebied? 
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Op basis van het verwachtingsmodel uit het bureauonderzoek en de richtlijnen van de provincie Noord-
Brabant25 inzake de aanwezigheid van een plaggendek, wordt de volgende methode van onderzoek 
aanbevolen. Er is gekozen voor een verkennend booronderzoek met een boordichtheid van tenminste 6 
boringen per hectare. Aangezien het plangebied circa 3.100 m2 groot is, zal het minimum aantal van 5 
boringen worden gezet. 
 
Voor zover de terreinomstandigheden (bebouwing, verhardingen, begroeiing etc.) het toelaten, zullen de 
boringen gelijkmatig over het plangebied verdeeld worden. De exacte boorlocaties zullen worden ingemeten 
met een meetlint. 
Er wordt geadviseerd te boren met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm. De boringen worden 
uitgevoerd tot minimaal 25 cm in de C-horizont. Het opgeboorde sediment zal worden gezeefd over een zeef 
met een maaswijdte van 4 mm en zal worden geïnspecteerd op de aanwezigheid van archeologische 
indicatoren. De boringen worden lithologisch beschreven conform de NEN 510426 en bodemkundig27 
geïnterpreteerd.   
 
Bovenstaand advies vormt een zogenaamd selectieadvies. Met nadruk willen wij de opdrachtgever erop 
wijzen dat dit selectieadvies nog niet betekent dat al bodemverstorende activiteiten of daarop voorbereidende 
activiteiten kunnen worden ondernomen. De resultaten van dit onderzoek zijn beoordeeld door de bevoegde 
overheid (gemeente Bernheze), die vervolgens een selectiebesluit neemt.28  
 
Er is geprobeerd een zo gefundeerd mogelijk advies te geven op grond van de gebruikte 
onderzoeksmethoden. Synthegra wil de opdrachtgever er daarom op wijzen dat, mochten tijdens de geplande 
werkzaamheden archeologische waarden worden aangetroffen, conform artikel 53 van de Monumentenwet uit 
1988 (herzien in 2007) een meldingsplicht geldt bij de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of bij 
de hem vertegenwoordigende bevoegde overheid, de gemeente Bernheze. 

                                                           
25 Provincie Noord-Brabant 2007. 
26 Nederlands Normalisatie-instituut 1989. 
27 De Bakker en Schelling 1989. 
28 De gemeente Bernheze heeft op 03-02-2011 het gemeentelijke archeologiebeleid vastgesteld. Op basis van de daarin 

vastgelegde bepalingen wordt vervolgonderzoek niet noodzakelijk geacht. 
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4 Samenvatting 
 

4.1 Inleiding  
Synthegra heeft in opdracht van SAB Eindhoven een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor een 
terrein aan de Kapelstraat 26 te Vorstenbosch (afbeelding 1.1). De aanleiding voor het onderzoek zijn 
voorgenomen bouwwerkzaamheden. 
De diepte van de toekomstige bodemverstoring is op dit moment onbekend, maar uitgaande van de aanleg 
van bouwputten voor de bebouwing zal de bodem waarschijnlijk tot in het archeologische niveau worden 
verstoord, dat in dit gebied vanaf het maaiveld verwacht kan worden. 
 
 

4.2 Specifieke archeologische verwachting 
Op grond van het bureauonderzoek is het volgende verwachtingsmodel opgesteld 
 
Er is sprake van een dekzandrug die is afgedekt door enkeerdgrond. Op grond van de ouderdom van het 
dekzand worden vindplaatsen vanaf het laat-paleolithicum verwacht. 
 

Periode Verwachting Verwachte kenmerken vindplaats Diepteligging 
sporen 

laat-
paleolithicum  – 
mesolithicum 

middelhoog Bewoningssporen, tijdelijke 
kampementen: vuursteen artefacten, 
haardkuilen 

In de top van de 
podzolbodem, 
onder het 
plaggendek 

neolithicum – 
vroege 
middeleeuwen 

hoog Nederzetting: cultuurlaag, fragmenten 
aardewerk, natuursteen, 
gebruiksvoorwerpen 

In de top van de 
podzolbodem, 
onder het 
plaggendek 

late 
middeleeuwen – 
nieuwe tijd 

middelhoog Nederzetting: cultuurlaag, fragmenten 
aardewerk, natuursteen, 
gebruiksvoorwerpen 
Begravingsresten: verbrand bot, crematie 
resten 

Vanaf het 
maaiveld 

Tabel 4.1: Archeologische verwachting per periode. 
 
 

4.3 Aanbeveling  
Op grond van de resultaten van het onderzoek wordt er voor het plangebied een verkennend booronderzoek 
geadviseerd om de bodemopbouw in kaart te brengen en daarmee het verwachtingsmodel te toetsen.29  
 
 

                                                           
29 De gemeente Bernheze heeft op 03-02-2011 het gemeentelijke archeologiebeleid vastgesteld. Op basis van de daarin 

vastgelegde bepalingen wordt vervolgonderzoek niet noodzakelijk geacht. 
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Bijlage 1:    Overzicht van relevante geologische en archeologische 
tijdvakken 

 



Ouderdom
in jaren Chronostratigrafie MIS Lithostratigrafie

Holoceen 1
Formaties: Naaldwijk
(marien), Nieuwkoop
(veen), Echteld (fluviatiel)

Late Dryas
(koud)
Allerød
(warm)

Vroege Dryas
(koud)

Laat-
Weichselien

(Laat-
Glaciaal)

Bølling
(warm)

2

Laat-
Pleniglaciaal

Midden-
Pleniglaciaal

3
Midden-

Weichselien
(Pleniglaciaal)

Vroeg-
Pleniglaciaal 4

5a
5b
5c

Vroeg-
Weichselien

(Vroeg-
Glaciaal)

5d
Eemien

(warme periode) 5e Eem
Formatie

Formatie
van

Kreftenheye

Formatie
van Drente

Saalien (ijstijd) 6

Holsteinien
(warme periode)

Elsterien (ijstijd)

Formatie
van
Urk

Formatie
van Peelo

Formatie
van

Boxtel

Cromerien
(warme periode)

Pre-Cromerien

Formatie
van

Sterksel

Formatie
van

Beegden

11.755

12.745

13.675

14.025

15.700

29.000

50.000

75.000

115.000

130.000

370.000

410.000

475.000

850.000

2.600.000

Overzicht geologische en archeologische tijdvakken



Cal. jaren
v/n Chr.

14C jaren Chronostratigrafie Pollen
zones Vegetatie Archeologische

perioden

Nieuwe tijd
Vb2

Middeleeuwen
Vb1 Romeinse tijd

IJzertijd

Subatlanticum
koeler

vochtiger

Va

Loofbos
eik en hazelaar

overheersen
haagbeuk

veel cultuurplanten
rogge, boekweit,

korenbloem

IVb Bronstijd

Subboreaal
koeler
droger IVa

Loofbos
eik en hazelaar

overheersen
beuk>1% invloed

landbouw
(granen) Neolithicum

Atlanticum
warm

vochtig
III

Loofbos
eik, els en hazelaar

overheersen
in zuiden speelt

linde een grote rol

Boreaal
warmer II

den overheerst
hazelaar, eik, iep,

linde, es

Mesolithicum

Preboreaal
warmer I

eerst berk en later
den overheersend

Late Dryas LW III parklandschap

Allerød LW II dennen- en
berkenbossen

Vroege Dryas open
parklandschap

Laat-
Weichselien

(Laat-
Glaciaal)

Bølling
LW I open vegetatie met

kruiden en
berkenbomen

Laat-Paleolithicum

Midden-
Weichselien

(Pleniglaciaal)

perioden met een
poolwoestijn en

perioden met een
toendra

Vroeg-
Weichselien

(Vroeg-
Glaciaal)

perioden met bos
en perioden met
een subarctisch
open landschap

Eemien
(warme periode) loofbos

Midden-Paleolithicum

Saalien (ijstijd)

Vroeg-Paleolithicum

2650

5000

8000

9000

10.150

10.800

11.800

12.000

13.000

0

815

3755

7020

8240

11.755

12.745

13.675

14.025

15.700

1950

75.000

115.000

130.000

300.000

35.000

8800

5300

4900

2000

800

12
0
450

1500

Chronostratigrafie voor Noordwest-Europa volgens Zagwijn (1974), Vandenberghe (1985) en De Mulder . (2003). Lithostratigrafie
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1.1 Externe veiligheid 

1.1.1 Algemeen 

Externe veiligheid beschrijft de risico’s die ontstaan als gevolg van opslag van of handelingen met 
gevaarlijke stoffen. Dit kan betrekking hebben op bedrijven en/of transportroutes. Het externe 
veiligheidsbeleid voor bedrijven (inrichtingen) is afkomstig uit het Besluit externe veiligheid inrichtingen 
(Bevi), het beleid voor transport van gevaarlijke stoffen is gebaseerd op de Nota risiconormering 
vervoer gevaarlijke stoffen (RNVGS) en verder uitgewerkt in de circulaire Risiconormering vervoer 
gevaarlijke stoffen. 
 
Bij onderzoek in het kader van externe veiligheid worden meestal twee grootheden onderscheiden. 
Het betreft het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Met het plaatsgebonden risico en het 
groepsrisico kan de relatie worden uitgedrukt tussen opslag en/of activiteiten met gevaarlijke stoffen 
en hun omgeving. Het plaatsgebonden risico is bedoeld voor de bescherming van individuen tegen de 
kans op overlijden ten gevolge van een ongeval met gevaarlijke stoffen, het groepsrisico voor de 
bescherming van (groepen in) de samenleving tegen het ontwrichtende effect van een ramp met een 
groter aantal slachtoffers. 
 
Het plaatsgebonden risico geeft de kans per jaar aan dat een individu dat continue en onbeschermd 
op een bepaalde plaats aanwezig is, komt te overlijden ten gevolge van een activiteit. Het 
plaatsgebonden risico kan worden weergegeven als een contour op een kaart en leent zich daarmee 
goed voor het vaststellen van een veiligheidszone tussen de risicovolle activiteit en kwetsbare 
plandelen, zoals woonwijken. De norm voor het plaatsgebonden risico ligt op 10-6 per jaar (is een kans 
van 1 op 1 miljoen per jaar). Voor nieuwe situaties geldt deze norm als grenswaarde. Dat wil zeggen 
dat nieuwe kwetsbare bestemmingen buiten de 10-6 contour moeten zijn gelegen. Voor bestaande 
situaties geldt deze norm als richtwaarde. 
 
Het groepsrisico is een maat om de kans weer te geven dat een incident met dodelijke slachtoffers 
voorkomt. Het groepsrisico is gedefinieerd als de cumulatieve kansen per jaar dat ten minste 10, 100 
of 1000 personen overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van 
een inrichting of transportroute en er zich een ongewoon voorval binnen die inrichting of transportroute 
voordoet waarbij een gevaarlijke stof betrokken is. In tegenstelling tot het plaatsgebonden risico is het 
niet mogelijk het groepsrisico in beeld te brengen met contouren rondom de risicobron. Het 
groepsrisico wordt weergegeven in een grafiek (fN-curve). In de grafiek wordt de groepsgrootte van 
aantallen slachtoffers (x-as) uitgezet tegen de cumulatieve kans dat een dergelijke groep slachtoffer 
wordt van een ongeval (y-as). 
 
Onderhavig plan maakt de realisatie van twee woningen mogelijk. Het plangebied is gelegen aan de 
Leekenstraat 2-4 te Heesch. Binnen een straal van 1.000 meter van het plangebied is de volgende 
risicovolle inrichting gelegen: 
 
- Maatschap A.J.W. en L.G. van Boxtel, Oude Veghelsedijk 47 te Vorstenbosch. 
 
Hiervoor geldt dat een bovengrondse propaantank is aangelegd. De afstand van deze inrichting tot het 
plangebied is echter zodanig groot, respectievelijk circa 975 meter, dat deze onderneming voor zowel 
het groepsrisico als het plaatsgebonden risico niet van invloed is op onderhavige ontwikkeling. 



Daarnaast zijn op kortere afstand tot de onderneming reeds woningen gelegen. Derhalve wordt 
bovenstaande onderneming niet meer in zijn bedrijfsvoering belemmerd, dan nu reeds het geval is. 
Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor doorgang van onderhavige ontwikkeling. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

In Vorstenbosch (gemeente Bernheze, provincie Noord-Brabant) is aan de Kapelstraat 
26 de bouw van vier nieuwe woningen beoogd. Eén van de haalbaarheidsstudies die 
hiervoor dient te worden uitgevoerd is toetsing aan de natuurregelgeving. Voorliggend 
quick scan flora en fauna is opgesteld door SAB en geeft een eerste inzicht in de 
doorwerking van de natuurwetgeving op deze plek.  

Afbeelding 1: Globale ligging plangebied (luchtfoto: Google Earth, bewerking SAB) 
 
Voordat ruimtelijke ingrepen mogen plaatsvinden moet eerst een onderzoek plaats-
vinden in het kader van de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998 en 
eventuele andere natuurregelgeving. Voorliggend onderzoek is een quick scan waarin 
op basis van een gebiedsanalyse (ruimtelijk ecologisch), beschikbare soortgegevens 
en een eenmalige veldverkenning uitspraken zijn gedaan over de mogelijke aanwe-
zigheid van beschermde planten en dieren in het plangebied. Het plangebied is be-
oordeeld op geschiktheid voor beschermde planten en diersoorten en de verwachte 
effecten op deze soorten en beschermde natuurgebieden. Dit heeft geresulteerd in 
conclusies en aanbevelingen. Deze quick scan is uitgevoerd op basis van de momen-
teel geldende uitwerking en interpretatie van beleid en wetgeving. 

1.2 Gebiedsbeschrijving en beoogde ingrepen 

Vortensbosch ligt ten noorden van Veghel en de A50 en ten westen van Uden. De di-
recte omgeving van Vorstenbosch wordt gedomineerd door agrarische weidegronden 
en kleinschalige natuurgebieden zoals de Bedafsche Bergen dat ten noordoosten van 
Vorstenbosch ligt. Verder stroomt ten zuiden van de kern de beek Leijgraaf. Het plan-
gebied ligt in het noorden van de kern, grenzend aan het buitengebied. De weide-
gronden vormen dan ook de grens van het plangebied in het noordoosten en noord-
westen. De Kapelstraat vormt de zuidwestelijke grens en bebouwing begrenst het 
plangebied in het zuidoosten. Parallel aan deze weg staan aan de zijde van het plan-
gebied moeraseiken. 
 
In de huidige situatie staat in het plangebied een oude varkensschuur dat in twee de-
len is opgedeeld; begane grond waar varkens gehouden werden en een ongebruikte 
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zolder. Deze schuur wordt niet meer in gebruik genomen, maar het mest is niet ver-
wijderd. Hierdoor heerst er een sterke ammoniaklucht op de begane grond. De rest 
van het plangebied is beplant met maïs. Afbeelding 2 is een globale indruk gegeven 
van het plangebied ten tijde van het veldbezoek.  

Afbeelding 2: Globale indruk plangebied; maïsakker (links) en oude varkensschuur 
(rechts) (foto’s SAB, 2010) 
 
Op deze locatie is de bouw van vier nieuwe woningen beoogd. Voor deze ontwikkeling 
zal de huidige schuur gesloopt worden en wordt de weidegrond bebouwd.  
 

Afbeelding 3: Uitsnede verbeelding met locatie van nieuw te realiseren woning in rood  
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2 Toetsing 

2.1 Onderzoeksmethodiek 

Het Natuurloket geeft in het kilometerhok waarbinnen de planlocatie en haar invloeds-
gebied is gelegen (166-407), het voorkomen van beschermde vaatplanten en zoogdie-
ren weer. Binnen het kilometerhok zijn niet alle soortgroepen evengoed onderzocht en 
het plangebied maakt een klein onderdeel uit van het betreffende kilometerhok. Daar-
om is besloten geen aanvullende gegevens op te vragen maar de quick scan vooral te 
baseren op de biotoopinschatting door een ecoloog van SAB. Zie bijlage 1 voor de li-
teratuurlijst.  
 
Op 1 juli 2010 heeft een ecoloog van SAB het plangebied en de directe omgeving ver-
kend. Doel van deze veldverkenning was om een indruk te krijgen van de biotopen ter 
plaatse en de geschiktheid voor de verschillende soortengroepen te beoordelen. Het 
veldbezoek heeft nadrukkelijk niet de status van een volledige veldinventarisatie; het 
eenmalige veldbezoek geeft slechts een globaal beeld van aanwezige soorten en ha-
bitats op basis van een momentopname.  

2.2 Beschermde gebieden 

Natuurbeschermingswet 1998 
Het plangebied ligt niet in of nabij een gebied dat is aangewezen in het kader van de 
Natuurbeschermingswet. Het dichtstbijzijnde gebied beschermd in het kader van de 
Natuurbeschermingswet 1998 betreft het beschermd natuurmonument “Dommel-
beemden”. Dit beschermde gebied ligt op ongeveer 10.000 meter afstand. Gezien 
tussenliggende elementen (bos en wegen) en de afstand zijn zowel directe als indirec-
te negatieve effecten van de plannen op het beschermde gebied niet te verwachten.  
 
Ecologische Hoofdstructuur 
Het plangebied ligt niet binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), maar de bossen 
ten noorden van het plangebied zijn wel aangewezen als EHS. Deze bossen liggen op 
een afstand van ruim 400 meter afstand van het plangebied. De bosranden zijn aan-
gewezen als droogbos met productie, waarvan het centrum van het bosgebied aan-
gewezen is als vochtig bos met productie.   
 
Tussen het plangebied en de EHS liggen agrarische gebruikte gronden, ten tijde van 
het veldbezoek betroffen het maïsakkers. Met de toekomstige plannen (bouw van vier 
woningen) vindt geen directe aantasting van deze natuurwaarden plaats. Indirecte ef-
fecten zoals verstoring, vermesting, verzuring of verdroging zijn tevens niet te ver-
wachten aangezien niet direct naast deze bosrand bebouwd wordt, het aantal wonin-
gen niet leidt tot een significante toename in recreatie, het plan niet leidt tot een 
toename in stikstofdepositie en grondwateronttrekking wordt niet mogelijk gemaakt. 
De toekomstige plannen hebben mogelijk zelfs een positief effect op de natuurwaar-
den; aangezien de ammoniakdepositie van de te slopen varkensstal op deze natuur-
waarden beëindigd.  
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2.3 Voorkomen van beschermde soorten 

In het kader van de Flora- en faunawet moet worden getoetst of ter plaatse van de 
ruimtelijke ingrepen sprake is/kan zijn van negatieve effecten op beschermde planten 
en dieren. De beoogde ontwikkelingen kunnen biotoopverlies of verstoring (indirect bi-
otoopverlies) tot gevolg hebben. 
 

2.3.1 Vaatplanten 

Binnen het plangebied zijn weinig potentiële natuurlijke groeiplaatsen voor planten 
aanwezig. Het grootste deel van het plangebied is bebouwd en intensief in gebruik als 
maïsakker. De groene delen bestaan uit een gazon, bomenrij langs de Kapelstraat en 
maïs. Van een stabiel ecosysteem is geen sprake en bijzondere groeiplaatsen zijn niet 
aanwezig. Beschermde muurvegetatie is tijdens het veldbezoek tevens niet aangetrof-
fen. Strikt beschermde vaatplanten worden binnen het plangebied niet verwacht, 
waardoor negatieve effecten op deze soorten zijn uit te sluiten. Aangeplante of ge-
zaaide exemplaren van beschermde soorten (in bijvoorbeeld tuinen) zijn niet be-
schermd in de Flora- en faunawet, omdat het geen natuurlijke groeiplaatsen betreft. 
 

2.3.2 Grondgebonden zoogdieren 

Binnen het plangebied zijn een gazon, enkele rommelhoekjes en ruigten aanwezig en 
de locatie ligt nabij bosrand, hierdoor zijn vaste rust- en verblijfplaatsen van soorten 
als kleine marterachtigen, (spits)muizen, Egel (Erinaceus europeus), Konijn (Orycto-
lagus cuniculus) en Mol (Talpa europea) niet uit te sluiten. Voor deze soorten, die on-
der het eerste lichte beschermingsregime vallen, geldt een algemene vrijstelling voor 
het verstoren en/of aantasten van vaste rust- en verblijfplaatsen.  
 
Sporen en individuen van strikt beschermde grondgebonden zoogdieren zijn niet aan-
getroffen in het plangebied. De begane grond van de schuur is goed afgesloten en er 
hangt een sterke ammoniaklucht. Hierdoor is het onwaarschijnlijk dat de voormalige 
stal (begane grond) dient als vaste rust- en verblijfplaats voor soorten. De zolder van 
het gebouw is geïnspecteerd op de aanwezigheid van sporen van strikt beschermde 
soorten, deze zijn niet aangetroffen. Ook biedt de zolder geen geschikte gelegenhe-
den voor een verblijfplaats, aangezien geen beschutte locaties aanwezig zijn. De ge-
hele zolder is leeg. Op basis van voorstaande worden grondgebonden zoogdieren niet 
verwacht in het plangebied. Mogelijk dienen de maïsakker als foerageergebied voor 
de Das (Meles meles), maar slechts een kleine deel van deze akker wordt aangetast. 
Deze aantasting leidt er niet toe dat een vaste rust- en verblijfplaats ongeschikt wordt. 
Negatieve ontheffingsplichtige effecten zijn met de plannen niet te verwachten en ge-
richt onderzoek is niet noodzakelijk.  

2.3.3 Vleermuizen 

Vleermuizen zijn globaal op te delen in gebouwbewonende soorten en boombewo-
nende soorten. Er zijn echter ook soorten die van beide elementen gebruik maken. 
Voor de plannen worden geen bomen gekapt waardoor negatieve effecten op boom-
bewonende soorten zijn uit te sluiten. Wel wordt de voormalige varkensschuur ge-
sloopt. Deze varkensschuur bevat geen (toegankelijke) spouwmuur of gevelbetimme-
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ring. Wel zijn scheuren in de muur aanwezig, maar in deze scheuren is spinnenrag 
aanwezig. Spinnenrag duidt op het feit dat recentelijk geen beweging plaats gevonden 
heeft. Het dak van de schuur is bedekt met ongeïsoleerde dakpannen die aan de ach-
terzijde veel spinnenrag bevatten. Sporen (keutels, vleugelvlinders) van vleermuizen 
zijn niet aangetroffen op de zolder. Het is niet te verwachten dat vleermuizen een vas-
te rust- en verblijfplaats hebben op de zolder. Met de sloop van het gebouw zijn nega-
tieve effecten op vleermuizen niet te verwachten. Gericht onderzoek is niet noodzake-
lijk.  
 
Wel dient directe verlichting van de bomenrij (voornamelijk de kroon) langs de Kapel-
straat voorkomen te worden en dient de voorgevel van de woningen op minimaal 5 
meter van de kroon gebouwd te worden. Vleermuizen zijn nachtdieren en gevoelig 
voor verlichting en de bomenrij langs de Kapelstraat dient mogelijk als vliegroute. In-
dien deze bomenrij verlicht wordt of te dichtbij deze bomen gebouwd wordt, is moge-
lijk sprake van aantasting van de vliegroute.  

2.3.4 Vogels 

Tijdens het veldbezoek zijn vogels waargenomen zoals Merel, Boerenzwaluw, Gier-
zwaluw, Groenling, Huismus, Koolmees en Pimpelmees. Alle vogelsoorten zijn be-
schermd tijdens het broedseizoen. Het betreft dan met name de actieve broedplaat-
sen en vaste verblijfplaatsen van deze soorten. Voor de meeste vogels loopt dit 
broedseizoen globaal van half maart tot half juli. 
 
Van de aangetroffen soorten zijn nestlocaties van de Gierzwaluw, Boerenzwaluw en 
Huismus jaarrond beschermd. Deze soorten hebben geen nestlocaties in de schuur, 
waardoor negatieve effecten op deze soort zijn uit te sluiten. Ook zijn sporen geen 
sporen van overige jaarrond beschermde vogelsoorten (uilen, roofvogels, enz) aange-
troffen in het plangebied. Met de plannen worden geen (potentiële) nestlocaties van 
jaarrond beschermde soorten aangetast. Gericht onderzoek is niet noodzakelijk. 
 
Wel wordt aanbevolen de toekomstige bebouwing geschikt te maken voor de Huismus 
en Gierzwaluw. Deze soorten gaan door de geïsoleerde bouw steeds verder achteruit 
in Nederland. Voor deze soorten zijn eenvoudige maatregelen te treffen. Er kunnen 
nestpannen toegepast worden of er kunnen vogelvides onder de dakrand geplaatst 
worden (www.monier.nl). 
 

2.3.5 Amfibieën 

Binnen en direct nabij het plangebied zijn geen watervoerende elementen (voor voort-
planting) en bossages worden niet gekapt (voor overwintering). Om deze reden wor-
den negatieve effecten op strikt beschermde soorten niet verwacht. Voor algemeen 
voorkomende soorten, die onder het eerste lichte beschermingsregime vallen, geldt 
een algemene vrijstelling voor het verstoren en/of aantasten van vaste rust- en ver-
blijfplaatsen. 
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2.3.6 Reptielen 

De meeste reptielensoorten houden zich met name op in geleidelijke overgangssitua-
ties tussen natuurlijke biotopen in bos-, heide- en veengebieden (bijvoorbeeld heide 
en/of heischrale graslanden in combinatie met bossen en/of kleine landschapselemen-
ten). Alleen de Ringslang houdt zich in nattere gebieden met een meer natuurlijke oe-
verzone. Op basis van de binnen het plangebied aanwezige biotopen (verhard erf en 
maïsakker) is het voorkomen van reptielen uit te sluiten. Negatieve effecten op reptie-
len worden niet verwacht en gericht onderzoek is niet noodzakelijk.  
 

2.3.7 Vissen 

In het plangebied zijn geen permanent watervoerende elementen aanwezig, daarom 
kan de aanwezigheid van vissen worden uitgesloten. 
 

2.3.8 Insecten (vlinders, libellen, sprinkhanen) en overige soortengroepen  

Slechts een beperkt aantal van de zeer soortenrijke groep van de insecten is be-
schermd. De habitateisen van beschermde soorten binnen deze groep zijn vaak zeer 
locatiespecifiek en gebonden aan zeer bijzondere biotopen. Dergelijke biotopen ko-
men niet in het plangebied voor. Overige strikt beschermde soorten als mollusken en 
weekdieren zijn ook niet te verwachten gezien de biotopen. 
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3 Conclusie 

Het plangebied betreft een perceel aan Kapelstraat 26 te Vorstenbosch (gemeente 
Bernheze, provincie Noord-Brabant). Op deze locatie is de sloop van de huidige 
schuur beoogd om plaats te maken voor vier nieuwe woningen. Voor deze ingreep 
wordt uitgevoerd, dienen de gevolgen voor beschermde natuurwaarden en de conse-
quenties in het kader van de geldende natuurwet- en regelgeving in beeld te zijn ge-
bracht.  

3.1 Gebiedsbescherming 

In het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 (NB-wet) en de Ecologische Hoofd-
structuur (EHS) dient er getoetst te worden of de beoogde ontwikkelingen een nega-
tieve invloed hebben op de beschermde gebieden. Gezien de ligging van het plange-
bied buiten de EHS (400 meter) en beschermde natuurgebieden (10.000 meter) zijn 
negatieve effecten op dit gebied niet te verwachten.  
 
Voor dit plan is geen sprake van een vergunningsaanvraag in het kader van de Nb-
wet. 

3.2 Soortenbescherming 

De meeste van de in het plangebied voorkomende soorten zijn beschermd en vallen 
onder het lichte beschermingsregime van de Flora- en faunawet. Hiervoor geldt dat 
aantasting van vaste rust- en verblijfplaatsen op basis van een algehele vrijstelling 
mogelijk is, zonder dat er sprake is van procedurele consequenties. Dit betekent dat 
voor deze soorten de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden zonder ontheffing.  
 
Vaste rust- en verblijfplaatsen of belangrijke onderdelen van het leefgebied van strikt 
beschermde soorten worden niet verwacht in het plangebied. Met de plannen zijn ne-
gatieve effecten op strikt beschermde soorten niet te verwachten. 
 
Voor dit plan is een ontheffing ex artikel 75 van de Flora- en faunawet niet noodzake-
lijk.   

3.3 Zorgplicht 

Verder is een tweetal algemene voorwaarden vanuit de Flora- en faunawet altijd van 
toepassing: 
− in het broedseizoen van vogels (globaal half maart tot half juli) mogen de vegetatie, 

bosjes en opstallen in het plangebied niet worden verwijderd. Werkzaamheden tij-
dens deze periode zouden leiden tot directe verstoring van broedvogels en het 
broedsucces. Alle vogels zijn beschermd. Er is geen vrijstelling te verkrijgen in het 
kader van de Flora- en faunawet voor activiteiten die vogels in hun broedseizoen 
zou kunnen verstoren. 

− op basis van de zorgplicht volgens artikel 2 van de Flora- en faunawet dient bij de 
uitvoering van de werkzaamheden voldoende zorg in acht te worden genomen 
voor de in het wild levende dieren en hun leefomgeving. Dit houdt in dat bij het uit-
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voeren van werkzaamheden altijd rekening moet worden gehouden met aanwezige 
planten en dieren. Zo dienen maatregelen te worden getroffen om bijvoorbeeld 
verstoring tot een minimum te beperken. Dieren moeten de gelegenheid hebben 
om uit te wijken en mogen niet opzettelijk worden gedood. Dit kan door: 
− voortijdig maaien van het plangebied zodat dieren wegtrekken; 
− het beperken van verlichting tijdens de avonduren in zomer, voorjaar en herfst 

ten behoeve van vleermuizen en andere nachtdieren; 
− het slopen en rooien starten buiten het voortplantingsseizoen en het win-

ter(slaap)seizoen. Zodat het plangebied ongeschikt is voor dieren. 

3.4 Aanbevelingen 

Naast de consequenties die voortkomen uit de Flora- en faunawet is ook een aantal 
vrijblijvende aanbevelingen te doen ten aanzien van de inrichting van het plangebied, 
zoals: 
− voor vleermuizen zouden open stootvoegen aangebracht kunnen worden in muren, 

of vleermuiskasten kunnen worden geplaatst in de spouw of tegen de muur op 
>2,5 meter hoogte in nieuw te bouwen woning; 

− als er een zolder of vliering wordt aangelegd, zou deze niet helemaal geïsoleerd 
kunnen worden. Hierdoor wordt de zolder mogelijk een geschikt verblijf voor 
vleermuizen; 

− het plaatsen van een uilenkast, de omgeving is erg geschikt voor uilen. Dit kan in 
overleg met de lokale Vogel- en of uilenwerkgroep; 

− de toekomstige bebouwing geschikt te maken voor de Huismus en Gierzwaluw. 
Deze soorten gaan door de geïsoleerde bouw steeds verder achteruit in Neder-
land. Voor deze soorten zijn eenvoudige maatregelen te treffen. Er kunnen nest-
pannen toegepast worden of er kunnen vogelvides onder de dakrand geplaatst 
worden (www.monier.nl); 

− directe verlichting van de bomenrij (voornamelijk de kroon) langs de Kapelstraat 
dient voorkomen te worden en de voorgevel van de woningen dient op minimaal 5 
meter van de kroon gebouwd te worden. Vleermuizen zijn nachtdieren en gevoelig 
voor verlichting en de bomenrij langs de Kapelstraat dient mogelijk als vliegroute. 
Indien deze bomenrij verlicht wordt of te dichtbij deze bomen gebouwd wordt, is 
mogelijk sprake van aantasting van de vliegroute.  
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memo 

  

datum: 10 februari 2011, laatst aangepast 11 april 2011 

betreft: Haalbaarheid initiatief Kapelstraat 22 te Vorstenbosch 

 

HAALBAARHEIDSASPECTEN 

Akoestiek 

Voor dit aspect is een onderzoek uitgevoerd door SAB Arnhem BV, d.d. 15 september 2010. Het onderzoek 

is uitgevoerd aangezien de 4 te realiseren woningen geluidsgevoelige bestemmingen waarvoor akoestisch 

onderzoek moet worden verricht. Uit het onderzoek blijkt dat de vier woningen in een vrije-veldsituatie 

buiten de 48 dBcontouren liggen van de Kampstraat, Kapelstraat en de Hondstraat. De geluidsbelastingen 

zullen daardoor 48 dB of minder bedragen. Hiermee voldoen de woningen aan de voorkeursgrenswaarde 

van 48 dB, ex artikel 82 van de Wgh. Hierdoor zijn de woningen akoestisch gunstig geprojecteerd en zijn 

er, in het kader van de Wgh, geen nadere acties nodig om de woningen te realiseren. 

Archeologie 

Archeologisch bureauonderzoek 

Voor onderhavig plangebied is een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd (Bureauonderzoek 

Kapelstraat 26 te Vorstenbosch, Gemeente Bernheze, Synthegra rapport S100151, 28-02-2011, definitief). 

Op grond van de resultaten van het onderzoek wordt er voor het plangebied een verkennend 

booronderzoek geadviseerd om de bodemopbouw in kaart te brengen en daarmee het verwachtingsmodel 

te toetsen. 

 

Gemeentelijke archeologische beleidsadvieskaart 

Voor het gehele grondgebied van de gemeente Bernheze is een archeologische inventarisatie uitgevoerd 

en vervolgens een archeologische verwachtingskaart en archeologische beleidsadvieskaart opgesteld 

(Gemeente Bernheze, Archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart, BAAC rapport V-09.0195 5, juli 

2010, definitief). De gemeente Bernheze heeft op 03-02-2011 dit stuk als het gemeentelijke 

archeologiebeleid vastgesteld.  

Onderhavig plan is getoetst aan het gemeentelijke archeologiebeleid. Onderstaand is een uitsnede uit de 

archeologische beleidskaart opgenomen. In bijlage 1 bij deze memo is dit kaartbeeld ook opgenomen 

inclusief de legenda en de beleidsadviezen. 
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Uitsnede archeologische beleidsadvieskaart 

 

Het plangebied valt binnen 'gebieden met verwachtingswaarde middenhoog'. Hier geldt geen 

onderzoeksplicht voor locaties kleiner dan 2500 m2. Onderhavig plangebied is kleiner dan 2500 m2. Een 

onderzoek is op basis hiervan derhalve niet noodzakelijk. 

Er kan worden afgeweken van het selectieadvies uit het archeologisch onderzoek. 

Bodem  

Voor deze locatie heeft Tritium Advies een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd d.d. 2 juli 2010. De 

onderzoeksresultaten leveren geen beperkingen op ten aanzien van het voorgenomen gebruik van de 

locatie. 

Externe veiligheid 

Onderhavig plan maakt de realisatie van vier woningen mogelijk. Binnen een straal van 1.000 meter van 

het plangebied is de volgende risicovolle inrichting gelegen: 

 Maatschap A.J.W. en L.G. van Boxtel, Oude Veghelsedijk 47 te Vorstenbosch. 

 

Hiervoor geldt dat een bovengrondse propaantank is aangelegd. De afstand van deze inrichting tot het 

plangebied is echter zodanig groot, respectievelijk circa 975 meter, dat deze onderneming voor zowel het 

groepsrisico als het plaatsgebonden risico niet van invloed is op onderhavige ontwikkeling. Daarnaast zijn 

op kortere afstand tot de onderneming reeds woningen gelegen. Derhalve wordt bovenstaande 

onderneming niet meer in zijn bedrijfsvoering belemmerd, dan nu reeds het geval is. 

Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor doorgang van onderhavige ontwikkeling. 
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Uitsnede uit risicokaart met aanduiding plangebied 

Flora en fauna 

Voor dit project heeft SAB een quick scan flora en fauna uitgevoerd d.d. 12 juli 2010. Voor dit plan is geen 

sprake van een vergunningsaanvraag in het kader van de Natuurbeschermingswet. 

Wat betreft soortenbescherming kan worden gesteld dat vaste rust- en verblijfplaatsen of belangrijke 

onderdelen van het leefgebied van strikt beschermde soorten niet worden verwacht in het plangebied. Met 

de plannen zijn negatieve effecten op strikt beschermde soorten niet te verwachten. Voor dit plan is een 

ontheffing ex artikel 75 van de Flora- en faunawet niet noodzakelijk. 

Luchtkwaliteit 

Voor dit project heeft SAB een quick scan luchtkwaliteit uitgevoerd d.d. 28 mei 2010. Onderzocht is of er 

inzake luchtkwaliteit mogelijke belemmeringen zijn vanuit de Wet milieubeheer. Verder is beoordeeld of 

het in deze context aanvaardbaar is om dit project op de beoogde locatie te realiseren; of er sprake is van 

een goede ruimtelijke ordening. 

 

Op basis van het onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

 Het project betreft geen ‘gevoelige bestemming’ binnen 300 meter van een rijksweg of 50 meter van 

een provinciale weg; Toetsing aan de grenswaarden is op grond van de Wm niet noodzakelijk; 

 Het project leidt ‘niet in betekenende mate’ tot een verslechtering van de luchtkwaliteit, toetsing aan 

de grenswaarden is op grond van de Wm niet noodzakelijk; 

 De concentraties luchtvervuilende stoffen liggen in de onderzoeksperiode 2010 - 2020 onder de 

grenswaarden die op wetenschappelijk niveau zijn bepaald en op Europees niveau zijn vastgesteld 

projectlocatie 
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ter bescherming van mens en milieu tegen schadelijke gevolgen van luchtverontreiniging. De 

blootstelling aan luchtverontreiniging is hierdoor beperkt en leidt niet tot onaanvaardbare 

gezondheidsrisico’s. 

 

Op basis van het uitgevoerde luchtkwaliteitonderzoek kan geconcludeerd worden dat zowel vanuit de Wet 

milieubeheer als vanuit een goede ruimtelijke ordening de luchtkwaliteit geen belemmering vormt voor het 

onderhavige initiatief. 

Milieuhinder en (agrarische) bedrijvigheid 

SAB Arnhem BV heeft een advies bedrijven en (agrarische) milieuzonering opgesteld. Ten westen van het 

plangebied bevinden zich twee agrarische bedrijven. De dichtstbijzijnde bedrijfsruimte of de meest nabije 

mogelijkheid tot ontwikkeling van bedrijfsruimte bevindt zich op een afstand van circa 30 meter van de 

beoogde woningen in het plangebied.  

Hindercontouren voor agrarische bedrijven (waarbij geur hier is uitgezonderd) mogen in dit gemengde 

gebied worden teruggebracht van 50 naar 30 meter, waarbij geluid de grootste bepalende factor is. Dit 

betekent dat de beoogde woningen net buiten de hindercontouren van de betreffende bedrijven vallen. 

Echter, aangezien niet exact bekend is wat voor agrarische activiteiten plaatsvinden en het enigszins 

discutabel genoemd kan worden of realisatie van de beoogde woningen in het plangebied inderdaad 

plaatsvindt buiten de hindercirkel waar in de praktijk vanuit gegaan zou mogen worden, zou nader 

onderzoek naar de hinderaspecten geluid en stof uitgevoerd kunnen worden om definitief uitsluitsel te 

kunnen geven. 

Omdat het gebied gekenschetst kan worden als ‘gemengd gebied’ mogen de standaard hindercontouren 

die worden gehanteerd in de VNG richtlijnen voor Bedrijven en milieuzonering met één stap worden 

verkleind. Mede hierdoor zijn er geen andere bedrijven of instellingen in de omgeving van het plangebied 

waarbij de hindercontouren overlappen met het plangebied 

 

Wat betreft geur is er een separaat onderzoek uitgevoerd (rapport d.d. 16-09-2010). Voor de realisatie 

van nieuwe geurgevoelige objecten nabij veehouderijen moet aan twee voorwaarden worden voldaan: 

 Er moet een goed woon- en leefklimaat worden gegarandeerd voor de nieuwe geurgevoelige 

objecten. Wat betreft dit punt is getoetst aan de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv). Op basis van 

de Wgv kan worden gesteld dat bij de nieuwe geurgevoelige objecten een goed woon- en leefklimaat 

wordt gegarandeerd. 

 Geen van de bestaande veehouderijen wordt onevenredig in zijn belangen geschaad. Uit het 

onderzoek blijkt dat door de realisering van het initiatief worden beide naburige veehouderijen vanuit 

praktisch oogpunt niet in hun uitbreidingsmogelijkheden beperkt worden. In zoverre staat de 

aanwezigheid van de veehouderij de voorgenomen wijziging van het planologisch regime niet in de 

weg. 

 

Concluderend kan gesteld worden dat er geen belemmeringen voortvloeien uit het geuronderzoek.  
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Water 

Voor dit project is een waterparagraaf opgesteld d.d. 29 juni 2010. Hierin is een voorstel gedaan over hoe 

om te gaan met waterhuishouding op de locatie, welke voldoet aan de uitgangspunten van het 

Waterschap. Hiermee vormt het aspect geen belemmering voor de ontwikkeling. 
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1 Inleiding 

1.1 Situatieschets 

De gemeente Bernheze is voornemens medewerking te verlenen de realisatie van 4 
vrijstaande woningen aan de Kapelstraat in de kern Vorstenbosch. De bestaande var-
kensstal wordt ge-
sloopt

 
figuur 1-1).  Het voorgenomen initiatief past niet binnen het geldende bestemmings-
plan. 
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Figuur 1-1: globale ligging plangebied  

1.2 Doel van het onderzoek 

Onderhavig onderzoek is een uitwerking van de vereisten die de Wet luchtkwaliteit  
(verankerd in de Wet milieubeheer hoofdstuk 5, titel 2) stelt ten aanzien van ruimtelijke 
projecten. Daarnaast vindt vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening de 
afweging plaats of het aanvaardbaar is om het initiatief op deze plaats te realiseren. 
Hierbij speelt de blootstelling aan luchtverontreiniging een rol, ook als het initiatief zelf 
niet of nauwelijks bijdraagt aan de luchtverontreiniging. 

1.3 leeswijzer 

Hoofdstuk 2 geeft een korte samenvatting van de relevante wet- en regelgeving.  
In hoofdstuk 3 is een korte beschrijving van het initiatief opgenomen, alsmede de in-
vloed die het heeft op de luchtkwaliteit in de omgeving.. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan 
op de blootstelling aan luchtverontreiniging met het oog op een goede ruimtelijke or-
dening. Tot slot zijn in hoofdstuk 5 de conclusies van het onderzoek opgenomen.  
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2 Wet- en regelgeving omtrent luchtkwaliteit 

2.1 Europese regelgeving 

De Europese Unie heeft luchtkwaliteitsnormen vastgesteld, die het beschermen van  
mens en milieu tegen de negatieve effecten van luchtverontreiniging tot doel hebben. 
Deze normen zijn minimumvoorschriften: lidstaten kunnen strengere normen hante-
ren, bijvoorbeeld ter bescherming van de gezondheid van b�zonder kwetsbare bevol-
kingscategorieën, zoals kinderen en ouderen1. Ook Nederland heeft deze luchtkwali-
teitsnormen opgenomen in de nationale wetgeving. De Europese richtlijn betreffende 
luchtkwaliteit en schone lucht voor Europa (2008/50/EG) uit 2008 biedt lidstaten de 
mogelijkheid uitstel en vrijstelling aan te vragen voor het voldoen aan bepaalde nor-
men (derogatie).  

2.2 Wet milieubeheer 

2.2.1 Hoofdlijnen 

Op 15 november 2007 is de Wet milieubeheer op het gebied van luchtkwaliteitseisen 
(hoofdstuk 5, titel 2 Wm, Stb. 2007, 414) gewijzigd. Deze wijziging wordt ook wel de 
‘Wet luchtkwaliteit’ genoemd. Verder in dit onderzoek zal deze wetswijziging ook zo 
genoemd worden. De Wet luchtkwaliteit met onderliggende AMvB’s en ministeriële re-
gelingen vervangt het Besluit luchtkwaliteit 2005 en is een implementatie van de Eu-
ropese kaderrichtlijn luchtkwaliteit 2008 en diverse dochterrichtlijnen, waarin onder 
andere grenswaarden voor de luchtkwaliteit ter bescherming van mens en milieu zijn 
vastgesteld. Met de Wet luchtkwaliteit, de bijbehorende bepalingen en maatregelen-
pakket wil de overheid een zodanige verbetering van de luchtkwaliteit bewerkstelligen 
dat aan de grenswaarden wordt voldaan en de gewenste ontwikkelingen in ruimtelijke 
ordening doorgang kunnen vinden. 
 
De kern van de Wet is het ‘Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit’ 
(NSL). Dit instrument wordt door de rijksoverheid gecoördineerd en bevat de ruimtelij-
ke ontwikkelingen die de luchtkwaliteit ‘in betekenende mate’ verslechteren en maat-
regelen die de luchtkwaliteit verbeteren. Het doel van het NSL is om in 2015 overal 
aan de grenswaarden te voldoen. In het voorjaar van 2009 heeft de Europese Com-
missie ingestemd met deze Nederlandse aanpak. Concreet betekent dit dat Nederland 
uitstel (derogatie) heeft gekregen voor de ingangsdata voor de normen voor stikstofdi-
oxide en fijn stof voor agglomeraties en zones die deel uit maken van het NSL. De in-
gangsdata zijn hier als gevolg van deze derogatie opgeschoven van januari 2010 naar 
juni 2011 (voor fijn stof) en januari 2015 (voor stikstofdioxide) 2. De Derogatiewet im-
plementeert de Europese richtlijn 2008/50/EG en de derogatie in de Nederlandse wet-
geving. Tevens is hiermee het NSL sinds 1 augustus 2009 in werking getreden.      

                                                      
1 Eerste dochterrichtlijn luchtkwaliteit EU, Richtlijn 1999/30/EG betreffende grenswaarden voor  

zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, zwevende deeltjes en lood in de lucht, april 1999 
2 voor de agglomeratie Heerlen-Kerkrade geldt derogatie tot 1 januari 2013 
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2.2.2 Relevante stoffen 

De Europese Unie heeft grenswaarden vastgesteld voor onder andere de stoffen stik-
stofdioxide (NO2), fijn stof (PM2,5 en PM10), benzeen (C6H6), zwaveldioxide (SO2), lood 
(Pb) en koolmonoxide (CO). De concentraties van deze stoffen in de buitenlucht moe-
ten minimaal aan de gestelde grenswaarden voldoen. De ervaring leert dat in Neder-
land de grenswaarden voor zwaveldioxide (SO2), lood (Pb) en koolmonoxide (CO) 
sinds 2002 niet meer worden overschreden3. Berekeningen van TNO tonen aan dat 
dit de aankomende tien jaar ook niet het geval zal zijn4. De concentraties benzeen lig-
gen in de regel eveneens onder de grenswaarden. Deze kunnen echter sterk oplopen 
in situaties waar sprake is van grote parkeerterreinen of grote parkeergarages die niet 
voldoen aan de NEN 2443 eisen. Hiervan is bij het onderhavige plan geen sprake.  
In tegenstelling tot de overige genoemde stoffen geldt voor PM2,5 een grenswaarde 
die in 2015 van kracht wordt. Het NSL geeft aan dat het Planbureau voor de Leefom-
geving verwacht dat in Nederland deze grenswaarde in 2015 gehaald wordt. Ook de 
eerste metingen in Nederland wijzen uit dat dit een reële veronderstelling is.  
Op plaatsen waar wordt voldaan aan de grenswaarden voor PM10 wordt dan namelijk 
ook voldaan aan die voor PM2.5 

5
.  Om deze reden is er voor gekozen in het NSL en in 

dit onderzoek niet apart te toetsen aan het halen van deze grenswaarde. Dit onder-
zoek richt zich daarom alleen op de stoffen stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10). 

2.2.3 Te beoordelen locaties 

De Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (Rbl)6 bevat onder andere voorschriften 
over berekeningen om de concentratie en depositie van luchtverontreinigende stoffen 
vast te stellen. De regeling geeft een invulling van het begrip toepasbaarheidbeginsel, 
waarbij het gaat om de toegankelijkheid van- en de blootstelling op een locatie.  
 
De volgende locaties zijn uitgezonderd van beoordeling van de luchtkwaliteit: 
− Bedrijfsterreinen of terreinen van agrarische of industriële inrichtingen. Dit omvat 

mede de (eigen) bedrijfswoning. Toetsing vindt plaats vanaf de inrichtingsgrens.  
− De rijbaan (en eventuele middelberm) van wegen, tenzij voetgangers normaliter 

toegang hebben tot de middenberm. Bij de berekening van concentraties NO2 en 
PM10 moet de beoordeling plaats vinden op 10 meter vanaf de wegrand, tenzij een 
andere afstand een representatiever beeld van de luchtkwaliteit geeft. De lucht-
kwaliteit op het rekenpunt moet representatief zijn voor een straatsegment met een 
lengte van minimaal 100 meter.   

− Locaties die ontoegankelijk en niet geschikt of bedoeld zijn voor menselijke toe-
gang. Een voortuin van een woning als deze geen verblijfsfunctie heeft. 

Daarnaast hoeft de luchtkwaliteit alleen te worden beoordeeld op plaatsen waar een 
significante blootstelling van mensen plaatsvindt. Het gaat om blootstelling gedurende 
een periode die significant is ten opzichte van de middelingstijd van de grenswaarde.  

                                                      
3 RIVM, Jaaroverzicht luchtkwaliteit 2002, Rapport 500037004, 2004 
4 TNO, Wesseling, J.P. en P.Y.J. Zandveld, bijlagen bij luchtkwaliteitberekeningen in het kader van de 

ZSM/spoedwet, TNO-Rapport R2006, november 2006 
5MNP, Matthijsen, J. en ten Brink, H.M., PM2,5 in the Netherlands. Consequences of the new European air  

 quality standards, Rapport 500099001, Milieu- en Natuurplanbureau, oktober 2007 
6 Laatste wijziging Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007, 13 augustus 2009 
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Voor de stoffen stikstofdioxide en fijn stof (PM10) is de middelingstijd van de grens-
waarde een etmaal. Het gaat om de verblijfsduur die in het algemeen verbonden is 
aan een functie. Volgens de Rbl is onder andere een woning, school en sportterrein 
een locatie met een significante blootstellingsduur.  

2.2.4  ‘Niet in betekenende mate’ 

De wet maakt onderscheid in aard en omvang van projecten. Projecten die de con-
centratie meer dan 3% van de grenswaarde van een stof verhogen, dragen in beteke-
nende mate (IBM) bij aan de luchtverontreiniging. Als dit niet het geval is, is de bijdra-
ge van het project “niet in betekenende mate” (NIBM)7. NIBM-projecten hoeven niet 
langer individueel getoetst te worden aan de Europese grenswaarden omdat ze niet 
leiden tot een significante verslechtering van de luchtkwaliteit. IBM-projecten moeten 
wel getoetst worden aan de grenswaarden. Deze projecten zullen veelal zijn opgeno-
men in het NSL die tevens aantoont met welke maatregelen er in het betrokken ge-
bied wordt gezorgd dat de grenswaarden worden gehaald. 
Voor fijn stof (PM10) en stikstofdioxide betekent 3% van de grenswaarde van een stof 
een maximale toename van 1,2 �g/m3. Voor een aantal functies geeft de ministeriële 
regeling “niet in betekenende mate bijdragen” hier een cijfermatige invulling aan: 
− woningen: 1.500 woningen met één ontsluitingsweg; 
− kantoren: 10 hectare bruto vloeroppervlak (bvo) met één ontsluitingsweg; 
− landbouwinrichtingen: akkerbouw of tuinbouw met open teelt, teelt van eetbare 

gewassen in een gebouw of onverwarmde glastuinbouw ongeacht de omvang en 
verwarmde opstanden van glas of kunststof van maximaal 2 hectare; 

− kinderboerderijen. 
Andere functies moeten getoetst worden aan het 3% criterium.  
 

2.2.5 Gevoelige bestemmingen 

Het Besluit “gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen)” vormt een uitwerking van 
artikel 5.16a van de Wet milieubeheer. Dit artikel is erop gericht te voorkomen dat 
door de bouw van een gevoelige bestemming op een plek met een (dreigende) 
grenswaardenoverschrijding voor luchtkwaliteit het aantal ter plaatse verblijvende per-
sonen gaat toenemen. In de AMvB zijn de volgende categorieën gevoelige bestem-
mingen gedefinieerd: 
− gebouwen ten behoeve van basisonderwijs;  
− voortgezet onderwijs of overig onderwijs aan minderjarigen;  
− gebouwen ten behoeve van kinderopvang;  
− bejaarden-, verzorgings- en verpleegtehuizen;  
− een combinatie van genoemde functies. 
Het gaat hierbij niet om bestemmingen in de meest enge zin van het woord, maar om 
alle vergelijkbare functies, ongeacht de exacte aanduiding ervan in bestemmingsplan-
nen en andere besluiten.  
 
De AMvB kent vaste zones langs drukke infrastructuur. Langs rijkswegen is deze zone 
300 meter vanaf de rand van de weg. Langs provinciale wegen wordt een zone van 50 
meter genoemd. Binnen de genoemde zones mag een gevoelige bestemming niet ge-

                                                      
7 AMvB “Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)”. 



SAB 8 
 

realiseerd worden als er sprake is van een (dreigende) grenswaardenoverschrijding 
voor luchtkwaliteit en dit leidt tot een toename van het aantal ter plaatse verblijvende 
personen. Uitbreiding van bestaande gevoelige bestemmingen wordt in beperkte mate 
wel toegestaan. In een (dreigende) overschrijdingssituatie is dit toelaatbaar als de 
toename van het aantal ter plaatse verblijvende personen niet groter is dan 10%. Het 
besluit houdt een onderzoeksverplichting in binnen deze zones, in aanvulling op het 
onverkort geldende principe van een goede ruimtelijke ordening. 

2.3 Wet ruimtelijke ordening 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening moet wat betreft luchtkwaliteit verder 
worden gekeken dan alleen de juridische verplichtingen uit de Wet milieubeheer.  
De handreiking bij de Wet milieubeheer geeft expliciet aan dat de AMvB ‘gevoelige 
bestemmingen’ nadere regels betreft die verplicht nageleefd moeten worden en geen 
vervanging zijn van het principe ‘goede ruimtelijke ordening’.  
Uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening zal afgewogen moeten worden of 
het aanvaardbaar is om een bepaald project op een bepaalde plaats te realiseren. 
Daarbij speelt de mate van blootstelling aan luchtverontreiniging een rol, ook als het 
project zelf niet of nauwelijks bijdraagt aan de luchtverontreiniging.  
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3 Beoordeling in het kader van de Wet milieubeheer 

3.1 Inleiding 

Projecten die niet in betekenende mate bijdragen aan luchtverontreiniging voor zover 
ze geen gevoelige bestemming bevatten binnen onderzoekszones van provinciale- en 
rijkswegen hoeven niet langer individueel getoetst te worden aan de Europese grens-
waarden. Onderstaand wordt op beide criteria nader ingegaan. 

3.2 Gevoelige bestemming in onderzoekszone 

Het projectgebied ligt niet binnen de onderzoekszones van 50 meter van een provin-
ciale weg of 300 meter van een rijksweg. Volgens de criteria uit de Wet milieubeheer 
inzake luchtkwaliteitseisen kan er daardoor geen sprake van een gevoelige bestem-
ming langs drukke infrastructuur.  

3.3 Beoordeling (N)IBM op grond van ministeriële regeling 

Een project draagt niet in betekenende mate bij aan de luchtverontreiniging als de 
toename van de concentraties stikstofdioxide of fijn stof door het project beperkt blijft 
tot 1,2 �g/m3. Hiervan is volgens de ministeriële regeling NIBM sprake bij onder ande-
re maximaal 1500 woningen. 
 
Het initiatief betreft de realisatie van maximaal 4 woningen. Het onderhavige plan valt 
binnen de begrenzingen van de ministeriële regeling. Het project wordt in het kader 
van de Wet milieubeheer als ‘niet in betekenende mate’ aangemerkt. 

3.4 Toets aan Wet milieubeheer inzake luchtkwaliteitseisen 

Op basis van de voorgaande paragrafen kan op grond van de Wet milieubeheer het 
volgende worden geconcludeerd: 
− Het project leidt ‘niet in betekenende mate’ tot een verslechtering van de luchtkwa-

liteit;  
− Het project betreft geen ‘gevoelige bestemming’ binnen 300 meter van een rijks-

weg of 50 meter van een provinciale weg.  
Dit houdt in dat op grond van de Wet luchtkwaliteit (hoofdstuk 5, titel 2 van de Wet mi-
lieubeheer) niet onderzocht hoeft te worden of er sprake is van een (dreigende) 
grenswaardenoverschrijding in (het invloedsgebied van) het plangebied. 
 
Er wordt voldaan aan de luchtkwaliteitseisen op grond van de Wet milieubeheer.  
Dit laat onverlet dat uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening afgewogen 
dient te worden of het aanvaardbaar is het project op deze plaats te realiseren. Daar-
bij speelt de blootstelling aan luchtverontreiniging een rol, ook als het project zelf niet 
of nauwelijks bijdraagt aan de luchtverontreiniging. 
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4 Beoordeling in het kader van de  
Wet ruimtelijke ordening 

Uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening moet worden afgewogen of het 
aanvaardbaar is om een bepaald project op een bepaalde plaats te realiseren. Daarbij 
kan de blootstelling aan luchtverontreiniging een rol spelen. Dit is relevant tenzij de 
blootstelling van mensen niet plaats vindt gedurende een periode die significant is ten 
opzichte van de middelingtijd van een grenswaarde. Voor stikstofdioxide en fijnstof is 
deze tijdsduur 24 uur. Volgens de regeling Beoordeling luchtkwaliteit 2007 is bij onder 
andere een woning, school of sportterrein sprake van een significante periode ten op-
zichte van een etmaal. Als ten gevolge van het plan (meer) mensen langdurig kunnen 
worden blootgesteld aan een (grotere) luchtverontreiniging dient de kwaliteit van de 
lucht zodanig te zijn dat er geen onacceptabele gezondheidsrisico’s optreden. 

4.1 De duur van de blootstelling 

De regeling Beoordeling luchtkwaliteit 2007 geeft aan dat er bij o.a. een woning spra-
ke van een significante blootstellingsduur. Om onacceptabele gezondheidsrisico’s uit 
te sluiten, is de lokale luchtkwaliteit onderzocht.  

4.2 De kwaliteit van de lucht 

De saneringstool bij het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 
van het ministerie van VROM geeft inzicht in de concentraties stikstofdioxide (NO2) en 
fijn stof (PM10) in het plangebied tussen 2008 en 2020. (peiljaren 2008, 2011, 2015 en 
2020). De saneringstool kent scenario’s zonder en met lokale maatregelen die er voor 
moeten zorgen dat op termijn overal aan de grenswaarden wordt voldaan.  
Beide type scenario’s laten in de toekomst overigens een afname van de concentra-
ties zien. Dit komt doordat bedrijven en het verkeer steeds schoner worden door tech-
nologische verbeteringen.   
 
Uit de saneringstool blijkt dat er tussen 2008 en 2020 in het plangebied geen over-
schrijding van de luchtkwaliteitsnormen plaats vindt (zie bijlage). 
De concentraties stikstofdioxide en fijn stof zijn maximaal resp. 22,5 en 27 �g/m3.  
Dit is slechts resp. 56% en 68% van de jaargemiddelde grenswaarden stikstofdioxide 
en fijn stof. Overschrijdingen van het uurgemiddelde voor fijn stof treden op vanaf een 
jaargemiddelde grenswaarde van 32,5 �g/m3. Hiervan in geen sprake.     

4.3 Beoordeling “blootstelling aan luchtverontreiniging” 

De blootstelling aan luchtverontreiniging leidt niet tot onaanvaardbare gezondheidsri-
sico’s. De concentraties luchtvervuilende stoffen liggen onder de grenswaarden die op 
wetenschappelijk niveau zijn bepaald en op Europees niveau zijn vastgesteld ter be-
scherming van mens en milieu tegen schadelijke gevolgen van luchtverontreiniging.  
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5 Conclusies 

De gemeente Bernheze is voornemens medewerking te verlenen de realisatie van 4 
vrijstaande woningen aan de Kapelstraat in de kern Vorstenbosch. De bestaande var-
kensstal wordt gesloopt. 
 
Onderzocht is of er inzake luchtkwaliteit mogelijke belemmeringen zijn vanuit de Wet 
milieubeheer. Verder is beoordeeld of het in deze context aanvaardbaar is om dit pro-
ject op de beoogde locatie te realiseren; of er sprake is van een goede ruimtelijke or-
dening.  
 
Op basis van het onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken:  
− Het project betreft geen ‘gevoelige bestemming’ binnen 300 meter van een rijks-

weg of 50 meter van een provinciale weg; Toetsing aan de grenswaarden is op 
grond van de Wm niet noodzakelijk; 

− Het project leidt ‘niet in betekenende mate’ tot een verslechtering van de luchtkwa-
liteit, toetsing aan de grenswaarden is op grond van de Wm niet noodzakelijk;  

− De concentraties luchtvervuilende stoffen liggen in de onderzoeksperiode  
2010 - 2020 onder de grenswaarden die op wetenschappelijk niveau zijn bepaald 
en op Europees niveau zijn vastgesteld ter bescherming van mens en milieu tegen 
schadelijke gevolgen van luchtverontreiniging. De blootstelling aan luchtverontrei-
niging is hierdoor beperkt en leidt niet tot onaanvaardbare gezondheidsrisico’s.  

Op basis van het uitgevoerde luchtkwaliteitonderzoek kan geconcludeerd worden dat 
zowel vanuit de Wet milieubeheer als vanuit een goede ruimtelijke ordening de lucht-
kwaliteit geen belemmering vormt voor het onderhavige initiatief.  





 

 

Bijlage 

 





 

 

Figuur 5-1: max. concentratie stikstofdioxide tussen 2008 en 2020  

Figuur 5-2: max. concentratie fijnstof  tussen 2008 en 2020  
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Plan 

Voorliggend plan betreft de bouw van 4 woningen aan Kapelstraat 26 te Vorstenbosch. Daartoe dient de 

bestaande varkensstal te worden gesloopt. 

 

Situatie 

Het plangebied ligt aan de rand van het dorp. Ten noorden van het plangebied liggen agrarische gronden.  

In het noordwesten en westen liggen enkele woningen en is sprake van enige bedrijvigheid. Dit gebied 

heeft als gebiedsaanduiding Wro-zone voor bebouwingsconcentratie. 

Aan de noordwestkant van het plangebied is een specifieke bestemd bedrijf gevestigd. Het betref een 

agrarisch verwant loonbedrijf (sa-blb). Dergelijke bedrijven zijn ingedeeld onder SBI-code 014 (SBI 1993). 

Het betreffende bedrijf heeft een bedrijfsoppervlak van meer dan 500 m². Conform de VNG richtlijnen 

voor Bedrijven en milieuzonering (2009) geldt hierbij een hindercontour van 50 meter, waarbij geluid de 

grootste bepalende factor is. Het bedrijf bevindt zich op een afstand van meer dan 100 meter van het 

plangebied. Het vormt dus geen belemmering voor realisatie van de beoogde woningen. 

 

Ten westen van het loonbedrijf is een intensieve veehouderij (iv) gevestigd. Op het aspect ‘geur’ wordt 

elders ingegaan. Wat betreft de overige hinderaspecten, geldt voor dergelijke bedrijven conform de VNG 

richtlijnen voor Bedrijven en milieuzonering een hindercontour van 50 meter. Het plangebied bevindt zich 

buiten deze contour. 

 

Ten westen van het plangebied bevinden zich enkele woningen. Ook bevindt zich er twee agrarische 

bedrijven. Ook hier geldt dat elders wordt ingegaan op het aspect ‘geur’ ten aanzien van deze bedrijven. 

Het plangebied bevindt zich op een afstand van iets meer dan 20 meter van het dichtstbijzijnde agrarische 

bedrijf. Rekening houdend met realisatie van een groenstrook in het plangebied, bevindt zich het 

bouwvlak van de betreffende woingen zich op een afstand van circa 30 meter van het agrarisch bedrijf.  

Aan de voorzijde bevindt zich de woonbebouwing van de boerderij. Hoewel het agrarisch bouwvlak zich 

uitstrekt aan weerszijden van de woning, vindt ontsluiting van het agrarisch bedrijf hier plaats. Het is dus 

praktisch gezien niet mogelijk dat er naast de woning bedrijfsruimte wordt ontwikkeld. De dichtstbijzijnde 

bedrijfsruimte of de meest nabije mogelijkheid tot ontwikkeling van bedrijfsruimte, bevindt zich op een 
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afstand van circa 30 meter van de beoogde woningen in het plangebied.  

De richtlijnen voor bedrijven en milieuzonering gaan uit van gebieden die gekenmerkt kunnen worden als 

rustige woonwijk of rustig buitengebied. De omgeving van het plangebied zou aangemerkt kunnen worden 

als gemengd gebied. Naast wonen zijn er verschillende agrarische en niet-agrarische bedrijven gevestigd. 

Dit betekent dat de hindercontouren met één stap zouden mogen worden verkleind. Hindercontouren voor 

agrarische bedrijven (waarbij geur hier is uitgezonderd) mogen dan worden teruggebracht van 50 naar 30 

meter, waarbij geluid de grootste bepalende factor is. Dit betekent dat de beoogde woningen gebouwd 

mogen worden, omdat ze net buiten de hindercontour van het betreffende bedrijf liggen. 

 

Het tweede agrarisch bedrijf aan de westkant van het plangebied ligt op een afstand van circa 53 meter 

van de beoogde woningen en vormt voor de realisatie dus geen belemmering, uitgaand van de VNG 

richtlijnen voor Bedrijven en milieuzonering. Ook hier geldt dat op het aspect ‘geur’ elders wordt ingegaan. 

 

Ten zuidwesten van het plangebied, aan de overzijde van de Kapelstraat, bevindt zich een bouwbedrijf 

(sb-bob) met aan de voorzijde een bedrijfswoning. Het bouwvlak van het bouwbedrijf bevindt zich op circa 

50 meter van de beoogde woningen. Het betreffende bedrijf heeft een bedrijfsoppervlak dat beduidend 

groter is dan 2.000 m². Conform de VNG richtlijnen voor Bedrijven en milieuzonering (2009), geldt voor dit 

bedrijf een hindercontour van 100 meter. Geluid is daarbij de grootste bepalende factor. Omdat de 

omgeving gekenschetst kan worden als gemengd gebied, mag deze hindercontour met één stap worden 

verkleind tot 50 meter. De beoogde woonbebouwing valt dus net buiten de hindercontour van dit bedrijf. 

 

Ten zuiden van het plangebied bevindt zich een intensieve veehouderij met ervoor een bedrijfswoning. De 

bedrijfsbebouwing bevindt zich op een afstand van 50 meter van de beoogde woningen. Het agrarisch 

bouwvlak bevindt zich op een afstand van 45 meter van de beoogde woningen.  Omdat de omgeving van 

het plangebied gekenschetst kan worden als gemengd gebied, geldt dat de hindercontouren voor 

agrarische bedrijven (waarbij geur hier is uitgezonderd) zoals deze zijn aangegegeven in de VNG 

richtlijnen,  mogen worden teruggebracht van 50 naar 30 meter. Dit betekent dat de beoogde woningen 

gebouwd mogen worden, omdat ze buiten de hindercontour van het betreffende bedrijf liggen. 

 

Voor andere bedrijven of instellingen in de omgeving van het plangebied geldt dat er sprake is van 

zodanige afstanden of van dichterbij gelegen woningen zodat van eventuele belemmering voor de 

realisatie van voorliggende plannen geen sprake zal zijn. 

 

Advies 

Ten westen van het plangebied bevinden zich twee agrarische bedrijven. De dichtstbijzijnde bedrijfsruimte 

of de meest nabije mogelijkheid tot ontwikkeling van bedrijfsruimte bevindt zich op een afstand van circa 

30 meter van de beoogde woningen in het plangebied.  

Hindercontouren voor agrarische bedrijven (waarbij geur hier is uitgezonderd) mogen in dit gemengde 

gebied worden teruggebracht van 50 naar 30 meter, waarbij geluid de grootste bepalende factor is. Dit 

betekent dat de beoogde woningen nèt buiten de hindercontouren van de betreffende bedrijven vallen. 

Om die reden hoeft geen hinder te worden verwacht. 
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Omdat het gebied gekenschetst kan worden als ‘gemengd gebied’ mogen de standaard hindercontouren 

die worden gehanteerd in de VNG richtlijnen voor Bedrijven en milieuzonering met één stap worden 

verkleind. Mede hierdoor zijn er geen andere bedrijven of instellingen in de omgeving van het plangebied 

waarbij de hindercontouren overlappen met het plangebied. 

 

Geurhinder is daarbij buiten beschouwing gelaten. Daarop wordt in een aparte rapportage nader 

ingegaan. 

 

 

Bestemmingsplan kom Vorstenbosch: 

http://www.bernheze.org/index.php?simaction=internet&mediumid=1&pagid=845&fontsize=11&stukid=2

0264 

 

Buitengebied: 

http://www.bernheze.org/index.php?simaction=internet&mediumid=1&pagid=845&rubriek_id=484&fontsi

ze=11&stukid=20035 

(Kaart: zuidoost) 

http://www.bernheze.org/index.php?simaction=internet&mediumid=1&pagid=845&rubriek_id=484&fontsize=11&stukid=20035
http://www.bernheze.org/index.php?simaction=internet&mediumid=1&pagid=845&rubriek_id=484&fontsize=11&stukid=20035
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1 Inleiding 

In Vorstenbosch (gemeente Bernheze, provincie Noord-Brabant) is aan de Kapel-
straat 26 de bouw van vier nieuwe woningen beoogd.  
In de huidige situatie staat in het plangebied een oude varkensschuur dat in twee 
delen is opgedeeld; begane grond waar varkens gehouden werden en een onge-
bruikte zolder. Deze schuur wordt in de huidige situatie en de toekomstige situatie 
niet gebruikt voor het houden van varkens. De rest van het plangebied is beplant 
met maïs. De ligging van het plangebied is weergegeven in figuur 1. 

Figuur 1. Ligging van het plangebied 

1.1 Doel van het onderzoek 

Binnen het bestaande bestemmingsplan is de realisatie van de woningen niet mo-
gelijk. Om dit planologisch mogelijk te maken wordt het bestaande bestemmings-
plan herzien. 
De nieuwe woningen worden in de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) aange-
merkt als geurgevoelige objecten. Voor de realisatie van nieuwe geurgevoelige ob-
jecten nabij veehouderijen moet aan twee voorwaarden worden voldaan;  
− er moet een goed woon- en leefklimaat worden gegarandeerd voor de nieuwe 

geurgevoelige objecten; 
− geen van de bestaande veehouderijen onevenredig in zijn belangen geschaad. 
Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te geven op deze twee voorwaarden. 
 
Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 geeft een korte samenvatting van de relevante wet- en regelgeving.  
In hoofdstuk 3 zijn onder andere de onderzoeksopzet en de onderzoeksresultaten 
weergegeven. Tot slot zijn in hoofdstuk 4 de conclusies van het onderzoek opge-
nomen. 



 

2 Wet- en regelgeving 

In en nabij het buitengebied in Nederland speelt de geurhinder afkomstig van vee-
houderijen meestal een rol bij nieuwe (planologische) ontwikkelingen. Om een 
goed woon- en leefklimaat te kunnen garanderen is op 1 januari 2007 de Wet 
geurhinder en veehouderij (Wgv) in werking getreden. De Wgv vervangt de Wet 
stankemissie veehouderij en de drie ‘stankrichtlijnen’ (Richtlijn Veehouderij en 
Stankhinder 1996, Brochure Veehouderij en Hinderwet 1985 en het Cumulatierap-
port). Met de invoering van de Wgv geldt voor heel Nederland één toetsingskader. 
 
De Wgv vormt in eerste instantie het wettelijk kader voor de geurhinder bij de be-
oordeling van de aanvraag van de milieuvergunning voor een veehouderij. De Wgv 
geeft hiervoor geurbelastings- en afstandsnormen in relatie met geurgevoelige ob-
jecten in de nabijheid van de (geprojecteerde) veehouderij. De geurbelastingsnor-
men uit de Wgv is de acceptabele geurhinder afkomstig van een individuele vee-
houderij (zogenaamde voorgrondbelasting).  

2.1 Woon- en Leefklimaat 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt onderzocht of bij de gepro-
jecteerde geurgevoelige objecten een goed woon- en leefklimaat is gegarandeerd. 
Het geurbeleid in Nederland is erop gericht geurhinder te beoordelen die veroor-
zaakt wordt door veehouderijen. Hoewel het algemene geurbeleid dit niet expliciet 
aangeeft, wordt dit tevens gebruikt om de planologische aanvaardbaarheid van 
geurgevoelige bestemmingen te beoordelen in situaties waarin geurgevoelige be-
stemmingen gerealiseerd worden in de buurt van geuremitterende inrichtingen. 
Nieuwe geurgevoelige objecten worden dus beoordeeld op hun aanvaardbaarheid 
in verband met omliggende veehouderijen. Dit wordt de zogenaamde omgekeerde 
werking genoemd. De reden hiervoor is duidelijk: een geurnorm is bedoeld om 
mensen te beschermen tegen overmatige geurhinder, omgekeerd moet het be-
voegd gezag dan ook niet toestaan dat mensen zichzelf blootstellen aan die over-
matige hinder. 
Op basis van de geurnormen moet er sprake zijn van:  
1. een voldoende woon- en leefklimaat bij de nieuwe geurgevoelige bestemmin-

gen en; 
2. worden de bestaande rechten van de veehouderijbedrijven nabij de ontwikke-

ling niet geschaad.  
Indien voldaan wordt aan de normen mag er in principe van uitgegaan worden dat 
een voldoende woon- of verblijfsklimaat gegarandeerd is en bestaande rechten 
van de inrichting niet worden geschaad. 



 

2.2 Normen uit de Wet geurhinder en veehouderij 

De voorgrondbelasting is de geurbelasting veroorzaakt door de veehouderij welke 
de meeste geurhinder bij het geurgevoelige object veroorzaakt. De achtergrondbe-
lasting is de geurbelasting van alle veehouderijen in de omgeving van een geurge-
voelig object. Op dit moment is er vanuit de Wgv en jurispedentie nog geen duide-
lijkheid ontstaan over de beoordeling van de achtergrondbelasting.  
In de Wgv worden alleen normen genoemd voor de voorgrondbelasting. Door mid-
del van een gemeentelijke geurverordening kan worden afgeweken van de vaste 
afstand van het emissiepunt tot geurgevoelig object voor dieren zonder vastgestel-
de geuremissiefactor en de normen voor de geurbelastingen.  
In tabel 1 zijn de normen voor geurgevoelige objecten uit de Wgv weergegeven. In 
deze tabel staat tussen haakjes de minimale afstand weergegeven, welke mogelijk 
is bij het toepassen van een gemeentelijke geurverordening. 

 

 

Gevoelig object 

Dieren met geuremissiefactor 
Dieren zonder  

geuremissiefactor Alle dieren 

waarde 
geur- 

belasting 

afstand emissiepunt 
tot geurgevoelig object 

afstand emissiepunt 
 tot geurgevoelig object 

afstand dierverblijf  
tot geurgevoelig object 

binnen  
bebouwde 

 kom 

buiten 
 bebouwde 

kom 

binnen 
bebouwde  

kom 

buiten  
bebouwde  

kom 

binnen  
bebouwde 

 kom 

buiten 
 bebouwde 

kom 
A Ruimte voor ruimte woning of 

geurgevoelig object n.v.t. 100 m 50 m 100 m 50 m n.v.t. n.v.t. 

B Bedrijfswoning (of geurgevoe-
lig object) behorende bij een 
andere veehouderij 

n.v.t. 100 m 50 m 100 m 
(� 50 m) 

50 m 
(� 25 m) 50 m 25 m 

C Voormalige bedrijfswoning (of 
geurgevoelig object) die op of 
na 19 maart 2000 is opgehou-
den onderdeel uit te maken 
van een andere veehouderij  

n.v.t. 100 m 50 m 100 m 50 m 50 m 25 m 

D Voormalige bedrijfswoning (of 
geurgevoelig object) al voor 
19 maart 2000 is opgehouden 
onderdeel uit te maken van 
een andere veehouderij  

Conform 
artikel 3, 

lid 1 
n.v.t. n.v.t. 100 m 

(� 0 m) 
50 m 

(� 0 m) 50 m 25 m 

E Alle woningen en geur-
gevoelige objecten die niet on-
der categorie A t/m D vallen  

Conform 
artikel 3, 

lid 1 
n.v.t. n.v.t. 100 m 

(� 50 m) 
50 m 

(� 25 m) 50 m 25 m 

Tabel 1. Overzicht van de normen uit de Wgv 
 
De normen voor de geurbelasting afkomstig uit artikel 3 lid 1 van de Wgv zijn 
weergegeven in tabel 2. Tussen haakjes staat de afwijkmogelijkheid van de norm 
uit de Wgv door middel van het opstellen van een gemeentelijk geurbeleid. 
 

Normen geurbelasting 

 Binnen bebouwde kom Buiten bebouwde kom 

Niet-concentratiegebied 2,0 ouE/m3 
(0,1-8,0 ouE/m3) 

8,0 ouE/m3 
(���-��,0 ouE/m3) 

Concentratiegebied 3,0 ouE/m3 
(���-��,0 ouE/m3) 

14,0 ouE/m3 
(���-��,0 ouE/m3) 

Tabel 2. Normen voor de geurbelasting 



 

2.2.1 Normen voor nieuwe geurgevoelige objecten 

Door de gemeente Bernheze is een gemeentelijk geurverordening vastgesteld1. 
Voor het plangebied zijn afwijkende geurnormen vastgesteld in de gemeentelijke 
geurverordening van 3 (bestaande woongebieden) en 8 ouE/m3 (extensiveringsge-
bied rond kernen). In figuur 2 is een kaartfragment uit de gemeentelijke geurveror-
dening weergegeven. Tevens is het plangebied in dit kaartfragment weergegeven. 

Figuur 2. Norm geurbelasting afkomstig uit gemeentelijke geurverordening 
 
In de gemeentelijke geurverordening is voor het gebied Extensiveringsgebied rond 
kernen een afstandsnorm van 25 meter vastgesteld in de gemeentelijke geurveror-
dening. Het deel van het plangebied wat ligt in het gebied bestaande woongebie-
den heeft een afstandsnorm van 100 meter, welke afkomstig is uit de Wgv. 
 
In tabel 3 zijn de normen voor de geurbelasting en de minimale afstanden voor de 
nieuwe geurgevoelige objecten weergegeven. 
 

 Dieren met geur- 
emissiefactor 

Dier zonder  
geuremissie-

factor 

Alle dieren 

 Geurbelasting Afstand emissie-
punt tot geurge-

voelig  

object 

Afstand dierverblijf 
tot geurgevoelig  

object 

Bestaande woongebieden 
Extensiveringsgebieden rond 

kernen 

3,0 ouE/m3 

8,0 ouE/m3 
100 m 
25 m 

50 m 
50 m (bebouwde 

kom) 

Tabel 3: Normen voor de geurbelasting 

                                                      
1  Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Bernheze 2007, vastgesteld op  

14 februari 2008. 

 
Extensiveringsgebied rond kernen 

Bestaande woongebieden 



 

2.3 Woonkwaliteit 

Met behulp van de berekende geurbelasting kan door middel van bijlage 6 van de 
Handreiking bij de Wet geurhinder en veehouderij, het aantal geurgehinderde wor-
den bepaald. In deze bijlage wordt onderscheid gemaakt tussen geurhinder af-
komstig van de maatgevende veehouderij (voorgrondbelasting) en de geurhinder 
van alle veehouderijen (achtergrondbelasting) nabij het geurgevoelige object. Uit 
deze bijlage blijkt dat de achtergrondbelasting twee keer zo hoog kan zijn om de-
zelfde geurhinder te veroorzaken ten opzichte van de voorgrondbelasting. 
Uit de tabel in bijlage 7 van de Handreiking bij de Wet geurhinder en veehouderij 
kan daarna de verwachte milieukwaliteit worden afgelezen. 

2.4 Rekenmethodieken 

Voor de berekening van de achtergrondbelasting is gebruikgemaakt van het re-
kenmodel V-Stacks Gebied (versie 2010.1). Voor de berekening van de voor-
grondbelasting is gebruikgemaakt van het rekenmodel V-Stacks Vergunning (Ver-
sie 2010.1.). Beide modellen zijn ontwikkeld door KEMA in opdracht van het 
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). 



 

3 Onderzoek 

3.1 Onderzoeksopzet 

In het geuronderzoek zijn twee soorten normen van belang: de afstandsnormen en 
de geurnormen. 
 
Onderzoek aan de hand van de afstandsnormen 
Binnen de afstandsnormen zijn geen nieuwe geurgevoelige objecten toegestaan. 
Daarom wordt eerst inzichtelijk gemaakt of er nieuwe geurgevoelige bestemmin-
gen mogelijk worden gemaakt binnen deze afstandsnomen. 
 
Onderzoek aan de hand van de geurnomen 
De achtergrondbelasting (geurbelasting van alle veehouderijen) in het plangebied 
wordt eerst bepaald met behulp van het rekenmodel V-Stacks Gebied. Tevens 
wordt de bijbehorende milieukwaliteit bepaald. 
Wanneer de achtergrondbelasting lager is dan de geldende geurnormen (tabel 3) 2, 
is er sprake van een aanvaardbare situatie wat betreft de geurhinder en dan is na-
der onderzoek naar geurhinder niet meer noodzakelijk. 
Wanneer uit deze berekening blijkt dat de achtergrondbelasting hoger is dan de 
geurnormen dan is onderzoek noodzakelijk naar de voorgrondbelasting. Uit de be-
rekening van de achtergrondbelasting kan worden afgeleid welke veehouderij als 
maatgevend moet worden beschouwd. Met behulp van V-Stacks Vergunning wordt 
dan de voorgrondbelasting bepaald. Tevens wordt de milieukwaliteit bepaald. 

                                                      
2  De geurnormen uit de Wgv zijn geldig voor de voorgrondbelasting. De voorgrondbelas-

ting is de geurbelasting afkomstig van de maatgevende veehouderij. Deze concentratie 

is altijd lager dan de achtergrondbelasting (concentratie van alle veehouderijen bij el-
kaar). 



 

3.2 Uitgangspunten 

In de omgeving van het plangebied (straal van 2 kilometer) bevinden zich diverse 
veehouderijen. De ligging van deze veehouderijen is weergegeven in overzichtste-
kening 1, bijlage A. In figuur 3 zijn de veehouderijen nabij het plangebied weerge-
geven. De gele punten zijn veehouderijen die nog actief zijn. De rode punten zijn 
de gestopte veehouderijbedrijven.  

Figuur 3: Overzicht met de veehouderijen nabij het plangebied 
 
De overige uitgangspunten zijn weergegeven in bijlage B voor de geurberekenin-
gen met V-Stacks. 

3.3 Afstandsnormen 

In de Wgv zijn diverse afstandsnormen genoemd welke gelden voor geurgevoelige 
bestemmingen. In tabel 3 zijn de afstanden (50 en 100 meter) vermeld die bij deze 
ontwikkeling in acht moeten worden gehouden. 
In bijlage A, overzichtstekening 1, is het plangebied waarin de vier nieuwe wonin-
gen weergegeven met het omliggende gebied. Rondom het plangebied is een zo-
ne getekend van 50 en 100 meter. Binnen 100 meter van het plangebied, dat in het 
gebied bestaande woongebieden ligt, ligt het agrarische bouwvlak van de paar-
denhouderij (africhtingsstal Henk Diks, gevestigd op Hondstraat 2). Daarmee ligt 
een deel van het plangebied binnen 100 meter van dit agrarische bouwvlak, maar 
de stallen liggen op een grotere afstand van 50 en 100 meter. 
In overzichtstekening 1 zijn tevens de 50 en 100 meter contour getekend vanuit de 
stallen van af van de paardenhouderij. Binnen de 100 meter contour gemeten van-
uit de stallen liggen in de huidige situatie twee geurgevoelige objecten: Kapelstraat 

Plangebied 

Gemeente 
Bernheze 
 

Gemeente 
Veghel 
 

Gemeente 
Uden 
 



 

17 (woning) en Hondstraat 3 (Ard Donkers Machinaal Timmerbedrijf). De paarden-
houderij heeft hierdoor op basis van de Wgv geen uitbreidingsruimte meer in de 
richting van het plangebied. Daardoor is het geen belemmering dat het plangebied 
gedeeltelijk binnen de afstandsnormen, gemeten vanuit het agrarische bouwvlak.  
 
Conclusie 
Nabij het plangebied ligt een paardenhouderij (africhtingsstal Henk Diks). Binnen 
100 meter vanuit de stallen liggen binnen de kern van Vorstenbosch twee be-
staande geurgevoelige objecten. Dit betekent dat de paardenhouderij geen uitbrei-
dingsruimte meer heeft in de richting van het plangebied.  
Binnen 50 meter (deel plangebied in het extensiveringsgebied rond kernen) en 100 
meter (deel plangebied in bestaande woongebieden) ligt geen van de stallen van 
de paardenhouderij. Daardoor wordt voldaan aan de afstandsnormen zoals be-
schreven in de gemeentelijke geurverordening en de Wgv. 

3.4 Geurnormen 

3.4.1 Bepaling van de achtergrondbelasting 

Met behulp van V-Stacks Gebied is de achtergrondbelasting bepaald in het plan-
gebied. Met behulp van bijlagen 6 en 7 van de Handreiking bij de Wet geurhinder 
en veehouderij wordt het leefklimaat bepaald. 
In tabel 4 worden de hoogste en laagste achtergrondbelasting, het percentage 
geurgehinderden en de milieukwaliteit weergegeven. De ligging van de waar-
neempunten is weergegeven in overzichtstekening 1, bijlage A. De rapportage uit 
V-Stacks Gebied is weergegeven in bijlage C. 
 
waarneempunten Achtergrond- 

belasting 
(ouE/m3) 

Norm 
(ouE/m3) 

Geur-
gehinderden 

Milieu-
kwaliteit 

1 (NW-hoek) 9.825 8 ��� � ������	
������

2 (NO-hoek) 10.911 3 �� � ������	
������

3 (ZO-hoek) 10.957 3 �� � ������	
������

4 (ZW-hoek) 9.938 8 ��� � ������	
������

5 (centraal) 10.564 8 �� � ������	
������

Tabel 4. Berekende achtergrondconcentratie 
 
Tevens blijkt uit deze berekening dat twee veehouderijen: Varkenshouderij Hoek-
seweg 1 (id. 21750) en Vleeskuikenbedrijf Kampweg 7 (id. 21614) een groot aan-
deel hebben in de achtergrondconcentratie in het plangebied. Deze bedrijven moe-
ten dan ook als maatgevend worden gezien voor de voorgrondbelasting. 
 
Conclusie 
Uit dit onderzoek blijkt dat de achtergrondbelasting hoger is dan de norm van 3,0 
en 8,0 ouE/m3, welke geldt voor de voorgrondbelasting. Daarom moet voor het 
plangebied ook de voorgrondbelasting worden bepaald. Deze voorgrondbelasting 
wordt veroorzaakt door de veehouderijen die zijn gevestigd op Hoekseweg 1 en 
Kampweg 7. 



 

3.4.2 Bepaling van de voorgrondbelasting t.g.v. Kampweg 7 

Met behulp van V-Stacks Vergunning is de voorgrondbelasting in het plangebied 
ten gevolge van de maatgevende veehouderij Kampweg 7 bepaald. Met behulp 
van bijlagen 6 en 7 van de Handreiking bij de Wet geurhinder en veehouderij wordt 
de milieukwaliteit ten gevolge van geurhinder bepaald. 
Conform de Gebruikershandleiding V-Stacks gebied, versie 2010.1, is de afstand 
tussen het plangebied en het emissiepunt zo kort mogelijk gemaakt. Hiertoe is het 
emissiepunt verplaatst naar de zuidwest hoek van het agrarische bouwvlak. De 
ligging van de emissiepunten is weergegeven in overzichtstekening 1, bijlage B. 
 
In tabel 5 worden de hoogste en laagste voorgrondbelasting, het percentage geur-
gehinderden en de milieukwaliteit weergegeven. De ligging van de waarneempun-
ten is weergegeven in overzichtstekening 1, bijlage A. De rapportage uit V-Stacks 
Gebied ten gevolge van de veehouderij Kampweg 7 is weergegeven in bijlage D. 
 
waarneempunten Voorgrond- 

belasting 
(ouE/m3) 

Norm 
(ouE/m3) 

Geur-
gehinderden 

Milieu-
kwaliteit 

1 (NW-hoek) 3.5 8 �� � �����

2 (NO-hoek) 1.8 3 �� � �����

3 (ZO-hoek) 1.7 3 �� � �����

4 (ZW-hoek) 3.2 8 �� � �����

5 (centraal) 2.3 8 �� � �����

6 (noordzijde grens) 2.0 3 �� � �����

7 (zuidzijde grens 2.0 3 �� � �����

8 (Kapelstraat 4) 29.0 8 ��� �
��������

�������

9 (Kapelstraat 2) 9.7 8 ��� � ������

Tabel 5: berekende voorgrondbelasting 
 
Conclusie 
Uit dit onderzoek blijkt dat de voorgrondbelasting lager is dan de hiervoor geldende 
norm van 3,0 en 8,0 ouE/m3. Tevens blijkt dat de milieukwaliteit wat betreft het as-
pect geurhinder goed is. 
 



 

3.4.3 Bepaling van de voorgrondbelasting t.g.v. Hoekseweg 1 

Met behulp van V-Stacks Vergunning is de voorgrondbelasting in het plangebied 
ten gevolge van de maatgevende veehouderij Kampweg 7 bepaald. Met behulp 
van bijlagen 6 en 7 van de Handreiking bij de Wet geurhinder en veehouderij wordt 
de milieukwaliteit ten gevolge van geurhinder bepaald. 
Conform de Gebruikershandleiding V-Stacks gebied, versie 2010.1, is de afstand 
tussen het plangebied en het emissiepunt zo kort mogelijk gemaakt. Hiertoe is het 
emissiepunt verplaatst de zuidwest hoek van het agrarische bouwvlak. De ligging 
van de emissiepunten is weergegeven in overzichtstekening 1, bijlage B. 
 
In tabel 5 worden de hoogste en laagste voorgrondbelasting, het percentage geur-
gehinderden en de milieukwaliteit weergegeven. De ligging van de waarneempun-
ten is weergegeven in overzichtstekening 1, bijlage A. De rapportage uit V-Stacks 
Gebied ten gevolge van de veehouderij Hoekseweg 1 is weergegeven in bijlage E. 
 
waarneempunten Voorgrond- 

belasting 
(ouE/m3) 

Norm 
(ouE/m3) 

Geur-
gehinderden 

Milieu-
kwaliteit 

1 (NW-hoek) 2.7 8 �� � �����

2 (NO-hoek) 2.6 3 �� � �����

3 (ZO-hoek) 2.7 3 �� � �����

4 (ZW-hoek) 2.7 8 �� � �����

5 (centraal) 2.7 8 �� � �����

7 (noordzijde grens) 2.6 3 �� � �����

8 (zuidzijde grens 2.6 8 �� � �����

10 (Vorstebosse-
weg 16) 

8.8 8 ��� � ������

11 (Schoolstraat 
55) 

4.5 3 ��� � ������	
������

Tabel 6: berekende voorgrondbelasting 
 
Conclusie 
Uit dit onderzoek blijkt dat de voorgrondbelasting lager is dan de hiervoor geldende 
norm van 3,0 en 8,0 ouE/m3. Tevens blijkt dat de milieukwaliteit wat betreft het as-
pect geurhinder goed is. 
 
 



 

4 Conclusie 

In Vorstenbosch (gemeente Bernheze, provincie Noord-Brabant) is aan de Kapel-
straat 26 de bouw van vier nieuwe woningen beoogd.  
In de huidige situatie staat in het plangebied een oude varkensschuur dat in twee 
delen is opgedeeld; begane grond waar varkens gehouden werden en een onge-
bruikte zolder. Deze schuur wordt in de huidige situatie en de toekomstige situatie 
niet gebruikt voor het houden van varkens. De rest van het plangebied is beplant 
met maïs. 
Woningen zijn geurgevoelige objecten waarvoor onderzoek naar geurhinder moet 
worden verricht. Voor de realisatie van nieuwe geurgevoelige objecten nabij vee-
houderijen moet aan twee voorwaarden worden voldaan;  
− een goed woon- en leefklimaat moet worden gegarandeerd voor de nieuwe 

geurgevoelige objecten; 
− geen van de bestaande veehouderijen wordt onevenredig in zijn belangen ge-

schaad. 
Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te geven op deze twee voorwaarden. 
 

4.1 Toetsing aan de Wet geurhinder en veehouderij 

4.1.1 Woon- en leefklimaat 

Nabij het plangebied ligt een paardenhouderij (africhtingsstal Henk Diks). Binnen 
100 meter vanuit de stallen liggen binnen de kern van Vorstenbosch twee be-
staande geurgevoelige objecten. Dit betekent dat de paardenhouderij geen uitbrei-
dingsruimte meer heeft in de richting van het plangebied.  
Binnen 50 meter (deel plangebied in het extensiveringsgebied rond kernen) en 100 
meter (deel plangebied in bestaande woongebieden) ligt geen van de stallen van 
de paardenhouderij. Daardoor wordt voldaan aan de afstandsnormen zoals be-
schreven in de gemeentelijke geurverordening en de Wgv. 
Uit de berekening van de voorgrondbelasting blijkt dat bij geen van de geurgevoe-
lige objecten de norm van 3,0 en 8,0 ouE/m3  wordt overschreden. Tevens blijkt dat 
de milieukwaliteit wat betreft het aspect geurhinder goed is. 
Op basis van de Wgv kan worden gesteld dat bij de nieuwe geurgevoelige objec-
ten een goed woon- en leefklimaat wordt gegarandeerd. 

4.1.2 Rechten van bestaande veehouderijen  

Ten behoeve van een zorgvuldige besluitvorming moet worden nagegaan of een 
partij niet onevenredig in haar belangen wordt geschaad. 
In de directe nabijheid van het plangebied ligt de paardenhouderij Hondstraat 2 en 
het vleeskuikenbedrijf Kampweg 7. 
De realisering van onderhavig plan heeft geen gevolgen voor de huidige bedrijfs-
voering van dit pluimveehouderijbedrijf omdat de nieuwe ontwikkeling niet de be-
perkende factor is voor beide bedrijven. Beide bedrijven overschrijden in de huidi-
ge situatie de normen met betrekking tot geurhinder op de aanwezige 
geurgevoelige objecten. Zonder dat er geurhinder wordt verminderd is een uitbrei-
ding van deze bedrijven niet mogelijk. Door de realisering van het initiatief worden 
beide veehouderijen vanuit praktisch oogpunt niet in zijn uitbreidingsmogelijkheden 



 

beperkt. In zoverre staat de aanwezigheid van de veehouderij de voorgenomen 
wijziging van het planologisch regime niet in de weg. 

4.2 Overige hinder afkomstig van veehouderijen 

De veehouderijen kunnen niet alleen hinder veroorzaken op het gebied van geur, 
maar ook hinder in de vorm van stof, geluid en gevaar. In de VNG-publicatie ‘ Be-
drijven en milieuzonering’ worden voor deze vormen van hinder richtafstanden ge-
noemd.  
Uit deze publicatie blijkt dat de grootste richtafstand ten gevolge van een 
(pluim)veehouderij voor stof (50 meter), geluid (50 meter) en gevaar (10 meter) 
voor veehouderijen 50 meter bedraagt. Deze afstand is de richtafstand tot een ‘rus-
tige woonwijk’ of een vergelijkbaar omgevingstype zoals 'rustig buitengebied' 
(eventueel inclusief verblijfsrecreatie). 
 
Op basis van overzichtstekening 1, bijlage A mag geconcludeerd worden dat de 
nieuwe woningen nabij enkele veehouderijen liggen. Maar dat de woningen niet 
zijn geprojecteerd binnen de afstanden die in de VNG-publicatie ‘Bedrijven en mili-
euzonering’ worden geadviseerd om aan te houden tussen veehouderijen en ge-
voelige bestemmingen zoals woningen voor de hinder in de vorm van stof, geluid 
en gevaar.  
 
 



 

Bijlage A 

Overzichtstekening 1: Ligging van het plangebied en omliggen-
de veehouderijen





 

Bijlage B 

Uitgangspunten 





 

Uitgangspunten  
 
Geuremissie 
Van alle veehouderijen in een straal van 2 km rondom het plangebied zijn de geur-
emissies geïnventariseerd. De geuremissies van de veehouderijen in de gemeen-
ten Bernheze, Veghel en Uden zijn afkomstig van de provincie Noord-Brabant3.  
Meteo 
Het gebruikte meteostation is Eindhoven. 
Maximale afstand tussen receptorpunten en bron 
De maximale afstand waarvoor nog een geurbelasting wordt berekend bedraagt 
2.000 meter. Dit is conform de Gebruikershandleiding V-Stacks Gebied, d.d. 22 
december 2006. 
Ruwheid 
De gebruikte ruwheid is berekend door V-Stacks Gebied en bedraagt 0,27 meter. 
Percentage rekenuren 
Voor de berekeningen in V-stacks Gebied (contouren en de achtergrondbelasting) 
is voor het percentage rekenuren 20% gebruikt. Dit is conform hoofdstuk 6 uit de 
Gebruikershandleiding V-Stacks Gebied, d.d. 23 mei 2007. 

                                                      
3  http://bvb.brabant.nl/ 





 

Bijlage C 

Berekening van de achtergrondbelasting





 

 

 





SAB 1 
 

Bijlage D 

Berekening van de voorgrondbelasting t.g.v. Kampweg 7  
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Bijlage E 

Berekening van de voorgrondbelasting t.g.v. Hoekseweg 1  
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1 Water 

Het is wettelijk geregeld dat in alle ruimtelijke plannen een waterparagraaf dient te 

worden opgenomen. Het doel van de waterparagraaf is de waterhuishoudkundige 

doelstellingen zichtbaar en evenwichtig mee te nemen bij de ruimtelijke plannen. Hier-

bij wordt ingegaan op de gevolgen van het plan op de waterhuishouding en wordt een 

beschrijving gegeven van de maatregelen die worden getroffen.  

 

In deze paragraaf is een beknopt overzicht gegeven van het relevante beleid ten aan-

zien van water. Voor meer achtergronden van dit beleid wordt verwezen naar de ver-

schillende beleidsdocumenten. Een vertaling van de waterdoelstellingen, zoals deze 

in de diverse stukken zijn beschreven, heeft plaatsgevonden in het actuele beleid van 

het waterschap. Een samenvatting hiervan is opgenomen in de volgende paragraaf. In 

de daarna volgende paragrafen zal het onderhavige initiatief worden getoetst aan dit 

beleid. 

1.1 Waterbeleid 

1.1.1 Europees en nationaal beleid 

1.1.1.1 Kaderrichtlijn Water (KRW) 

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is sinds 22 december 2000 van kracht. Deze 

richtlijn heeft als doel de toestand van het oppervlaktewater en grondwater binnen de 

Europese Unie in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren. Het gaat hierbij 

primair om de waterkwaliteit, al speelt de waterkwantiteit ook een rol. Meer in detail 

stelt de KRW als doelen: 

− aquatische ecosystemen (een natte component van terrestrische systemen) be-

schermen tegen verdere achteruitgang en deze verbeteren waar mogelijk; 

− duurzaam gebruik van water bevorderen door bescherming van beschikbare wa-

terbronnen; 

− verbetering van het aquatisch milieu door vermindering van lozingen, emissies en 

verliezen van prioritaire stoffen en geleidelijk beëindigen van lozingen, emissies en 

verliezen van prioritair gevaarlijke stoffen; 

− terugdringen van de verontreiniging van grondwater en voorkómen van verdere 

verontreiniging; 

− bijdragen aan vermindering van de gevolgen van overstromingen en perioden van 

droogten. 

 

De Kaderrichtlijn Water gaat uit van de zogeheten stroomgebiedbenadering. Een 

stroomgebied bestaat uit het gehele watersysteem van bron tot monding van een ri-

vier inclusief het hele gebied dat hierop afwatert. Nederland maakt onderdeel uit van 

vier stroomgebieden: Eems, Rijn, Maas en Schelde. 

 

Voor elk stroomgebied dient om de 6 jaar een stroomgebiedbeheerplan (SGBP) te 

worden opgesteld. Hierin is aangegeven hoe de lidstaat voor elk stroomgebied de mi-

lieudoelstellingen van de KRW wil gaan halen inclusief de maatregelen die hiervoor 

worden genomen. Daarnaast moeten hierin ook de toegepaste uitzonderingen worden 

beargumenteerd. Het SGBP is opgebouwd uit onderdelen van het Nationaal Water-
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plan, Beheerplan Rijkswateren, Provinciale Waterplannen en Waterbeheerplannen 

van de waterschappen en gemeentelijke besluiten. 

 

1.1.1.2 Nota Ruimte “Ruimte voor Ontwikkeling” 

De watertoets is als verplichting verankerd in het Besluit ruimtelijke ordening en in-

houdelijk vormgegeven in de Nota Ruimte. Water is in deze nota gekozen als één van 

de structurerende principes voor inrichting en gebruik van de ruimte. Dit principe houdt 

in dat water meer ruimte krijgt en dat waterkwantiteit en –kwaliteit sturend zijn voor het 

grondgebruik. 

 

1.1.1.3 Waterbeheer 21 eeuw (WB21) 

Om voldoende aandacht voor de waterkwantiteit, maar ook de waterkwaliteit in ruimte-

lijke plannen te garanderen is de watertoets in het leven geroepen. Doel van de water-

toets is het eerder en explicieter in het planproces betrekken van water. Hiertoe heb-

ben rijk, provincies, gemeenten en waterschappen een Bestuurlijke notitie Waterbeleid 

in de 21e eeuw en een Handreiking watertoets ondertekend. In het kort betekent dit 

dat ten behoeve van de waterkwantiteit het principe: vasthouden, bergen en afvoeren 

dient te worden gehanteerd, en voor de waterkwaliteit: scheiden, schoon houden en 

schoon maken.  

 

1.1.1.4 Waterwet 

De Waterwet regelt vanaf inwerkingtreding op 22 december 2009 het beheer van op-

pervlaktewater en grondwater, en verbetert ook de samenhang tussen waterbeleid en 

ruimtelijke ordening. Op grond van deze wet moeten  de provincies één of meer regi-

onale waterplannen vaststellen die wat betreft de ruimtelijke aspecten de status van 

provinciale structuurvisie hebben. 

De Waterwet vervangt de bestaande wetten voor het waterbeheer in Nederland, met 

uitzondering van de Waterschapswet. 

 

1.1.1.5 Het Nationaal Waterplan ‘Een veilige leefbare delta, nu en in de toekomst’ 

Het Nationaal Waterplan is de opvolger van de Vierde Nota Waterhuishouding uit 

1998 en vervangt alle voorgaande Nota's Waterhuishouding. Het Nationaal Waterplan 

is opgesteld op basis van het wetsvoorstel Waterwet dat op 22 december 2009 in 

werking is getreden. Het Nationaal Waterplan beschrijft de hoofdlijnen van het natio-

nale waterbeleid. Op basis van de Wet ruimtelijke ordening heeft het Nationaal Water-

plan voor de ruimtelijke aspecten de status van structuurvisie.  

 

Belangrijke onderdelen van het Nationaal Waterplan zijn het nieuwe beleid op het ge-

bied van waterveiligheid, het beleid voor het IJsselmeergebied, het Noordzeebeleid en 

de Stroomgebiedbeheerplannen op grond van de KRW. Tevens bevat het Nationaal 

Waterplan een eerste beleidsmatige uitwerking van de kabinetsreactie op het advies 

van de Deltacommissie.  

 

Als bijlage bij het Nationaal Waterplan zijn beleidsnota's toegevoegd over waterveilig-

heid, het IJsselmeergebied en de Noordzee.  

 

 



 

SAB 5 

 

1.1.2 Provinciaal beleid 

 

1.1.2.1 Provinciaal Waterplan en provinciale Waterverordening 

Het Provinciaal Waterplan, vastgesteld op 20 november 2009 en in werking getreden 

22 december 2009, beschrijft het strategische waterbeleid voor Noord-Brabant op 

hoofdlijnen en maakt duidelijk hoe aan het beleiduitvoering wordt gegeven.  

 

Het Provinciaal Waterplan bestaat uit een plantekst en 2 plankaarten. De plantekst 

beschrijft het provinciale waterbeleid. Het plan bestaat uit een strategisch deel en een 

operationeel deel.  

 

De hoofddoelstelling is dat ‘het water bijdraagt aan een gezonde omgeving voor 

mens, dier en plant, waarin we veilig kunnen wonen en waar ruimte is voor economi-

sche, maatschappelijke en ecologische ontwikkelingen. Dit wordt vertaald in de vol-

gende maatschappelijke doelen:  

 

− schoon grond- en oppervlaktewater voor iedereen; 

− adequate bescherming van Noord-Brabant tegen overstromingen; 

− Noord-Brabant heeft de juiste hoeveelheden water (niet te veel en niet te weinig). 

 

In aansluiting op de Waterwet is tevens een nieuwe provinciale Waterverordening in-

werking getreden. 

 

1.1.2.2 Interimstructuurvisie 

Eén van de uitgangspunten van de Interimstructuurvisie van Noord-Brabant (2008) is 

het streven naar een robuust water- en bodemsysteem. Ruimtelijke plannen moeten 

qua locatiekeuze, inrichting en beheer zoveel mogelijk aansluiten op het natuurlijke 

systeem. In de Interimstructuurvisie worden deze uitgangspunten verder geconcreti-

seerd.  

 

1.1.2.3 Provinciaal Waterplan en provinciale Waterverordening 

Provinciaal Waterplan, vastgesteld op 20 november 2009 en in werking getreden 22 

december 2009, beschrijft het strategische waterbeleid voor Noord-Brabant op hoofd-

lijnen en maakt duidelijk hoe aan het beleiduitvoering wordt gegeven.  

 

Het Provinciaal Waterplan bestaat uit een plantekst en 2 plankaarten. De plantekst 

beschrijft het provinciale waterbeleid. Het plan bestaat uit een strategisch deel en een 

operationeel deel.  

 

De hoofddoelstelling is dat ‘het water bijdraagt aan een gezonde omgeving voor 

mens, dier en plant, waarin we veilig kunnen wonen en waar ruimte is voor economi-

sche, maatschappelijke en ecologische ontwikkelingen. Dit wordt vertaald in de vol-

gende maatschappelijke doelen:  

− schoon grond- en oppervlaktewater voor iedereen; 

− adequate bescherming van Noord-Brabant tegen overstromingen; 

− Noord-Brabant heeft de juiste hoeveelheden water (niet te veel en niet te weinig). 
 

In aansluiting op de Waterwet is tevens een nieuwe provinciale Waterverordening in-

werking getreden.  
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De verantwoordelijke waterbeheerder in de gemeente Bernheze is het Waterschap Aa 

en Maas.  

1.1.3 Waterschapsbeleid 

Het plangebied valt in het beheersgebied van waterschap Aa en Maas. Het water-

schap heeft als beleid dat op een duurzame wijze moet worden omgegaan met water. 

Hierbij hanteert zij bij nieuwbouwplannen de volgende uitgangspunten: 

 

− Gescheiden houden van vuil water en schoon hemelwater 

Het vuile afvalwater dient te worden afgevoerd via de riolering. Voorkomen moet wor-

den dat het schone hemelwater op de riolering wordt gezet. 

 

− Hydrologisch neutraal bouwen 

Dit wil zeggen dat de afwatering in principe niet mag worden vergroot. Het water dat 

binnen het plangebied valt, moet daar ook opgevangen en/ of verwerkt worden. 

 

− De afwegingsstappen: hergebruik – infiltratie – buffering – afvoer 

Hergebruik van hemelwater wordt voornamelijk overwogen bij grootschalige voorzie-

ningen als scholen, kantoorgebouwen e.d. De tweede stap is dat bekeken moet wor-

den of infiltratie mogelijk is. Dit is afhankelijk van het gebied, namelijk de grondwater-

stand en de doorlatendheid van de bodem. Buffering, de volgende stap, geschiedt 

door de aanleg van een retentievoorziening. Pas in de laatste instantie mag worden 

afgevoerd naar het oppervlaktewatersysteem van het waterschap. 

 

− Voorkomen van vervuiling 

Bij de inrichting, het bouwen en het beheer van gebieden wordt het milieu belast. Het 

waterschap streeft er naar om verontreiniging zo veel mogelijk te voorkomen. Daarom 

moet het toepassen van uitlogende of uitspoelbare materialen worden vermeden. 

 

1.1.3.1 Toetsingsinstrumentarium hydrologisch neutraal ontwikkelen 

Waterschap De Dommel en Waterschap Aa en Maas hebben in de notitie “Ontwikke-

len met duurzaam wateroogmerk” (11 juli 2006) een definitie en randvoorwaarden ge-

geven voor het Hydrologisch Neutraal Ontwikkelen. Daarbij is een vertaalslag ge-

maakt naar vijf toetsaspecten waaraan een plan of ontwikkeling getoetst kan worden. 

Voor de toetsing zijn drie methodieken onderscheiden met een verschillend detailni-

veau: de kengetallen methode, het bakjesmodel en een (geo)hydrologische modelle-

ring. 

 

In dit project is een toetsinstrumentarium ontwikkeld om het Hydrologisch Neutraal 

Ontwikkelen te implementeren in het watertoetsproces en de verschillende aspecten 

van een plan daadwerkelijk te kunnen toetsen. Daarbij is echter geen onderscheid 

gemaakt tussen de kengetallenmethode of het bakjesmodel, maar is voor alle kleine 

tot middelgrote plannen één eenduidig toetsinstrumentarium ontwikkeld.  

 

Hydrologisch neutraal ontwikkelen houdt in dat de ontwikkeling geen hydrologische 

achteruitgang ten opzichte van de referentiesituatie tot gevolg heeft. 
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Er mogen geen hydrologische knelpunten worden gecreëerd voor de te handhaven en 

de vastgelegde toekomstige gebruikfuncties in het plangebied en het beïnvloedings-

gebied. 

 

Concreet betekent dit dat: 

− De afvoer uit het gebied niet groter is dan in de referentiesituatie; 

− De omvang van grondwateraanvulling in het plangebied gelijk blijft of toeneemt; 

− De grond- en oppervlaktewaterstanden in de omgeving gelijk blijven, of verbeteren 

voor de huidige en toekomstige landgebruiksfuncties; 

− De (grond)waterstanden in het plangebied moeten aansluiten op de (nieuwe) func-

tie(s) van het plangebied zelf; 

− Het plangebied moet zo worden ingericht, dat de gevolgen van vastgestelde toe-

komstige ontwikkelingen in de omgeving, die van invloed zijn op de 

(grond)waterstanden, niet leiden tot knelpunten in het plangebied. 

 

Deze uitgangspunten zijn verder uitgewerkt in de handreiking watertoets (november 

2008). In deze waterparagraaf is aangesloten bij deze handreiking. 

1.2 Waterhuishoudkundige en civieltechnische aspecten 

1.2.1 Huidige situatie 

Het plangebied bevindt zich aan de rand van de bebouwde kern van Vorstenbosch, 

gemeente Bernheze. In de huidige situatie is het plangebied in gebruik als agrarisch 

gebied. Het plangebied is circa 3.600 m
2
 groot en is gedeeltelijk bebouwd met een 

varkensstal. De oppervlakte van de bestaande bebouwing is circa 200 m
2
. De Gemid-

deld Hoogste Grondwaterstand (GHG) voor het grootste gedeelte van het plangebied 

is bepaald op 60-80 cm beneden maaiveldniveau. Voor het overige gedeelte van het 

plangebied is de GHG onbepaald.  

1.2.2 Toekomstige situatie 

In de nieuwe situatie wordt het plangebied bebouwd met vier vrijstaande woningen. 

Het bebouwd oppervlak van deze bebouwing is maximaal circa 960 m
2
. Daarnaast is 

in deze waterparagraaf uitgegaan van erfverharding ter grootte van 25% van het be-

bouwd oppervlak. Dit betekent een oppervlak van 250 m
2
. Het totale verharde opper-

vlak is derhalve 1.210 m
2
. 

In vergelijking met de huidige situatie is te concluderen dat de hoeveelheid afvloeiend 

hemelwater zal toenemen.  

1.2.3 Hydrologisch neutraal ontwikkelen 

Het plangebied valt onder het beheer van Waterschap Aa en Maas. Voor de toetsing 

van ruimtelijke plannen hanteert het Waterschap als beleidsuitgangspunt “hydrolo-

gisch neutraal ontwikkelen”.  

 

In vergelijking met de huidige situatie zal sprake zijn van een toename van afvloeiend 

hemelwater. Om te kunnen voldoen aan het beleid van het waterschap zal een ber-

ging gecreëerd worden om de hoeveelheid hemelwater afkomstig van deze toename 

in verhard oppervlak op eigen terrein te behandelen. Aangezien het project een totale 
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toename aan verhard oppervlak van minder dan 2.000 m
2
 met zich meebrengt, kan 

volstaan worden met een eenvoudige toetsing met behulp van kengetallen. 

 

Op basis van de HNO-tool van het Waterschap is bepaald dat bij T=10 +10% voor on-

derhavige ontwikkeling een berging van minimaal 48 m
3
 gerealiseerd moet worden, bij 

een te compenseren oppervlakte van 1.010 m
2
.  

De gemeente Bernheze schrijft voor dat bij ruimtelijke ontwikkeling de totale nieuwe 

verharde oppervlakte wordt gecompenseerd. Voor onderhavig plan is die oppervlakte 

1.210 m
2
. Op basis van de HNO-tool geldt hiervoor een te bergen hoeveelheid he-

melwater van 58 m
3
 bij T=10+10% 

 

Deze berging wordt gerealiseerd in de vorm van een greppel aan de voorzijde van het 

perceel. De bergingsvoorziening wordt aangelegd boven de GHG en heeft een afme-

ting van 144 m (L) x 0,7 m (B) x 0,7 m (D). De bergingscapaciteit van de greppel ligt 

tot 0,10 m onder de insteek van de greppel. 

Daarnaast wordt een noodoverlaat gerealiseerd naar de sloot aan de westelijke zijde 

van het perceel. Derhalve kan ook in extreme situaties (T=100 +10%) het afvloeiend 

hemelwater geborgen worden. De te bergen hoeveelheid hemelwater bij T=100 +10% 

bedraagt 77 m
3
. 

In de navolgende figuur is de waterberging schematisch weergegeven in een uitsnede 

van de verbeelding van het bestemmingsplan ‘De Kommen van Bernheze’. 

 

 
Figuur 1: Schematische weergave waterberging 

1.2.4 Toetsaspecten 

1.2.4.1 Afvoer uit het gebied 

Binnen het plangebied zal het hemelwater afgevoerd worden door infiltratie.  

 

Noodoverlaat 

 

Bergingsvoorziening 
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1.2.4.2 Oppervlaktewaterstanden (zomer en winterperiode) 

Het plan zal geen invloed hebben op de oppervlaktewaterstanden in de omgeving 

door de beperkte schaal.  

 

1.2.4.3 Berging in en buiten de voorzieningen (overlast) 

Binnen het plangebied wordt een berging gerealiseerd die voldoet aan de door het 

Waterschap gestelde norm. Hierdoor hoeven geen aanvullende voorzieningen getrof-

fen te worden. 

 

1.2.4.4 Grondwateraanvulling (zomer en winterperiode) 

Aangenomen wordt dat een deel van het te bergen hemelwater zal infiltreren. Door de 

schaalgrootte echter is de invloed hiervan op de grondwateraanvulling zeer beperkt. 

 

1.2.4.5 Grondwaterstanden 

Door de schaalgrootte is de invloed van berging/infiltratie op het grondwatersysteem 

nagenoeg nihil. 

 

1.2.4.6 Afvalwater 

Het afvalwater zal worden aangesloten op het bestaande gemeentelijk rioolstelsel.  

 

1.2.4.7 Materiaalgebruik 

Afkoppeling van het hemelwater van het afvalwater maakt dat er in de bebouwing 

geen materialen gebruikt mogen worden die de grondwaterkwaliteit negatief kunnen 

beïnvloeden. Het betreft uitlogende materialen zoals zink en lood. Dat betekent dat 

slechts duurzame, niet-uitloogbare materialen gebruikt worden. 

1.2.5 Overleg met de waterbeheerder 

Het plangebied valt onder het beheer van Waterschap Aa en Maas. Op het moment 

dat het Waterschap een advies heeft uitgebracht over het onderhavige plan, dan 

wordt dat in deze paragraaf opgenomen.  
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Algemeen

Naam project: Kapelstraat 26, Vorstenbosch

Contactpersoon initiatiefnemer:

Datum: 14-03-2011

Bruto oppervlak projectgebied

Bestaand verhard oppervlak

Nieuw totaal verhard oppervlak

Netto te compenseren oppervlak

      Hiervan is type 1 (volledig verhard)

      Hiervan is type 2 (semi-verhard)

Infiltratiepercentage semi-verhard oppervlak

Maaiveldniveau nieuw verhard oppervlak

GHG

Infiltratiesnelheid bodem

3600

0

1210

1210

1210

0

50

0.0

-0.6

1.0

m²

m²

m²

m²

m²

m²

%

m + NAP

m + NAP

m/dag

Kenmerken projectgebied

Systeemeisen aan berging in projectgebied

Dimensies voorziening

Lengte voorziening 1.0 m

Talud voorziening (1:x) 1.0  

Maximale peilstijging (in normaal nat jaar) 0.6 m

Maximale peilstijging bij T=10 jaar scenario 0.6 m

Maximale peilstijging bij T=100 jaar scenario 0.6 m

Afvoercoëfficiënten voorziening  

Afvoercoëfficiënt bij T=10 jaar scenario 0.67 l/s/ha

  

Afvoercoëfficiënt bij T=100 jaar scenario 1.34 l/s/ha

Resultaten

Totale benodigde berging in projectgebied

Berging voor infiltratie

Berging bij extreme neerslag T=10 jaar

Berging bij extreme neerslag T=100 jaar

Ontwerp infiltratievoorziening

Ruimtebeslag

Maximale berging in normaal nat jaar

Maximale ledigingstijd in normaal nat jaar

Berging bij extreme neerslag

     T=10 jaar

     T=100 jaar

Ontwerp bergingsvoorziening voor extreme neerslagsituaties

Ruimtebeslag

Berging bij T=10 jaar

Berging bij T=100 jaar

Afvoercapaciteit bij T=10 jaar

Berging 'tussen de stoepranden' 

Berging bij T=100 jaar

11

58

77

18

11

14

 

11

11

97

58

77

0.3

19

m³

m³

m³

m²

m³

uren

 

m³

m³

m²

m³

m³

m³/uur

m³
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Waterschap

De Dommel
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Toelichting

Neerslag die valt op verhard oppervlak wordt sneller naar het oppervlaktewater 

afgevoerd dan neerslag die op onverhard oppervlak valt. In het geval dat er 

verharding wordt aangelegd op een locatie waar eerst geen verharding aanwezig 

was, is er dus sprake van een versnelde lozing naar het oppervlaktewater. Dit 

heeft gevolgen voor de aanvulling van het grondwater en de afvoer uit het 

projectgebied bij neerslagsituaties. Deze gevolgen dienen gecompenseerd te 

worden door infiltratie en berging in het projectgebied.

Opmerkingen

<geen>
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