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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Aan de Leekenstraat 2-4 staat een voormalige agrarisch bedrijf dat omgebouwd is tot 

woonhuis. Eén deel van het gebouw is in gebruik door de nabijgelegen peuterspeel-

zaal en het andere deel wordt gebruikt als woonhuis. Op deze locatie is de sloop van 

de huidige bebouwing beoogd om plaats te maken voor twee vrijstaande woningen.  

De ligging van de locatie Leekenstraat 2-4 is weergegeven in figuur 1. 

Figuur 1. Ligging van het plangebied 

1.2 Doel van het onderzoek 

Binnen het bestaande bestemmingsplan is de realisatie van de woningen niet moge-

lijk. Om dit planologisch mogelijk te maken wordt het bestaande bestemmingsplan 

herzien. 

Volgens artikelen 76a en 77 van de Wet geluidhinder (Wgh) en artikel 4.1 van het Be-

sluit geluidhinder (BGH) moet bij vaststelling, herziening of vrijstelling van het vigeren-

de bestemmingsplan (het nieuwe planologisch regime) waarin woningen of andere ge-

luidsgevoelige bestemmingen mogelijk worden gemaakt binnen de zones van 

(spoor)wegen, akoestisch onderzoek worden verricht. Dit onderzoek heeft tot doel in-

zicht te geven in het akoestisch klimaat van de nieuwe geluidsgevoelige bestemmin-

gen. 

 

Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 geeft een korte samenvatting van de relevante wet- en regelgeving.  

In hoofdstuk 3 zijn de gebruikte onderzoeksgegevens opgenomen. In hoofdstuk 4 zijn 

de onderzoeksopzet, de onderzoeksresultaten en de toetsing aan de Wgh beschre-

ven. Tot slot zijn in hoofdstuk 5 de conclusies van het onderzoek opgenomen. 
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2 Wet- en regelgeving 

2.1 Wet geluidhinder 

De Wgh heeft tot doel geluidhinder te voorkomen en te beperken tot aanvaardbare ge-

luidsniveaus. In de Wgh zijn hiervoor twee soorten grenswaarden opgenomen:  

 Voorkeursgrenswaarde
1
: Deze waarde garandeert een vrij goede woon- en leefsi-

tuatie binnen de invloedssfeer van een geluidsbron (wegen, spoorwegen, enz). 

 Hoogste toelaatbare geluidsbelasting: Deze waarde geeft de hoogste gevelbelas-

ting weer waarvoor een hogere waarde kan worden aangevraagd. 

De grenswaarden zijn onder andere afhankelijk van de geluidsbron (weg- of railver-

keer), de ligging van de geluidsgevoelige bebouwing (stedelijk of buitenstedelijk ge-

bied) en het soort geluidsgevoelige bebouwing. In tabel 1 zijn voor woningen de voor-

keursgrenswaarden en de meest voorkomende hoogste toelaatbare geluidsbelasting 

en uit de Wgh voor wegverkeer en uit het BGH voor railverkeer weergegeven. 

 

 Wegverkeer Railverkeer 

Stedelijk gebied   

Voorkeursgrenswaarde 48 dB (art. 82) 55 dB (art. 4.9 lid 1) 

Hoogste toelaatbare geluidsbelasting 63 dB (art. 83 lid 2) 68 dB (art. 4.10) 

Buitenstedelijk gebied   

Voorkeursgrenswaarde 48 dB (art. 82) 55 dB (art. 4.9 lid 1) 

Hoogste toelaatbare geluidsbelasting 53 dB (art. 83 lid 1) 68 dB (art. 4.10) 

Hoogste toelaatbare geluidsbelasting  

bij een agrarische bedrijfswoning 

58 dB (art. 83 lid 4) 

 

n.v.t. 

Tabel 1. Overzicht van de grenswaarden uit de Wgh en het BGH 

 

Gezien de voorkeursgrenswaarde en de hoogste toelaatbare geluidsbelasting kunnen 

zich drie situaties voordoen: 

 

Een geluidsbelasting lager dan de voorkeursgrenswaarde 

Voor deze situatie zijn volgens de Wgh geen nadere acties nodig om de geluidsge-

voelige bebouwing te realiseren.  

 

                                                      
1
  De term voorkeursgrenswaarde stond in de Wgh tot 1-1-2007. Op 1 januari 2007 is de gewijzigde Wet 

geluidhinder (modernisering instrumentarium geluidbeleid, eerste fase) in werking getreden. Eén van de 
wijzigingen bestond uit het feit dat de term „voorkeursgrenswaarde‟ werd vervangen door „ten hoogst 
toelaatbare geluidsbelasting‟. Om verwarring te voorkomen en de leesbaarheid te verhogen wordt in dit 
akoestisch onderzoek de term voorkeursgrenswaarde gebruikt. 
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Een geluidsbelasting tussen de voorkeursgrenswaarde en de hoogste toelaat-

bare geluidsbelasting 

Voor deze situatie dienen bij voorkeur maatregelen te worden getroffen om de ge-

luidsbelasting terug te brengen tot een waarde die lager is dan de voorkeursgrens-

waarde. Wanneer er overwegende bezwaren zijn vanuit stedenbouwkundig, verkeers-

kundig, landschappelijk of financieel oogpunt, kan voor de geluidsgevoelige 

bebouwing een hogere waarde worden aangevraagd. Voor het verlenen van hogere 

waarden kan de gemeente een gemeentelijk geluidsbeleid vaststellen. De gemeente 

Bernheze heeft nog geen gemeentelijk geluidsbeleid vastgesteld, zij volgen tot de 

vaststelling de oude ontheffingscriteria uit het Besluit grenswaarden binnen zones 

langs wegen, die in werking waren tot 1 januari 2007, voorlopig blijven toepassen. 

 

Een geluidsbelasting hoger dan de hoogste toelaatbare geluidsbelasting 

Voor deze situatie is de realisatie van geluidsgevoelige bebouwing in principe niet 

mogelijk, tenzij geluidsbeperkende maatregelen worden getroffen waardoor de ge-

luidsbelasting daalt tot een waarde lager dan de voorkeursgrenswaarde of de hoogste 

toelaatbare geluidsbelasting. 

2.1.1 Zones 

Langs wegen en spoorwegen liggen zones. Binnen deze zones moet voor de realisa-

tie van geluidsgevoelige bestemmingen akoestisch onderzoek worden uitgevoerd. 

 

Wegverkeer 

De breedte van de zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de 

weg, stedelijk of buitenstedelijk. De zone ligt aan weerszijden van de weg en is geme-

ten vanuit de wegas. De zones, zoals beschreven in artikel 74 van de Wgh, zijn weer-

gegeven in tabel 2. 

 

Zones langs wegen 

 Stedelijk gebied Buitenstedelijk gebied 

1 of 2 rijstroken 200 meter 250 meter 

3 of 4 rijstroken 350 meter 400 meter 

5 of meer rijstroken 350 meter 600 meter 

Tabel 2. Overzicht van de zones langs wegen 

 

Artikel 74 lid 2 van de Wgh maakt een uitzondering voor wegen met een  

30 km-regime en woonerven. Deze wegen hebben geen zone en zijn daarmee niet 

onderzoeksplichtig
2
.  

 

                                                      
2  

Conform artikel 74 lid 2 van de Wgh is voor 30 km/uur-wegen geen onderzoeksplicht. Op 3 september 

2003 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitgesproken (nr. 200203751/1: Ab-
coude) dat nog niet geconcludeerd kan worden dat het plan aanvaardbaar is vanuit het oogpunt van 
een goede ruimtelijke ordening (goed woon- en leefklimaat, zoals opgenomen in het Bouwbesluit). 
Daarom wordt bij 30 km-zones onderzocht of wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB 
of de hoogste toelaatbare geluidsbelasting op de gevel.  
Indicatief geldt de stelregel dat bij meer dan 1.000 voertuigbewegingen per etmaal, de voorkeursgrens-
waarde mogelijk overschreden wordt. In dat geval dient onderzocht te worden of door het treffen van 
maatregelen een aanvaardbaar woon- en leefmilieu kan worden gegarandeerd. 
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Railverkeer 

De wettelijke zone van een spoorweg is onder andere afhankelijk van het aantal bak-

ken (wagons) dat over de spoorlijn rijdt. De zone ligt aan weerszijden van een spoor-

weg en wordt gemeten vanuit de buitenste spoorstaaf. De breedte varieert tussen 100 

meter voor een rustige spoorlijn en 1.200 meter voor een zeer drukke spoorlijn, zoals 

de Betuwelijn.  

2.2 Bouwbesluit 

Wanneer de voorkeursgrenswaarde ten gevolge van één van de omliggende 

(spoor)wegen wordt overschreden, kan ook de akoestische binnenwaarde worden 

overschreden. Bij verlening van een bouwvergunning wordt de binnenwaarde getoetst 

aan het Bouwbesluit 2003. De binnenwaarde van 33 dB moet worden gegarandeerd 

bij wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai (artikel 3.1 uit het Bouwbesluit 2003). 

Wanneer er meerdere relevante geluidsbronnen zijn, moet de cumulatieve geluidsbe-

lasting worden gebruikt bij de berekening van de binnenwaarde.  

Voor de akoestische binnenwaarde ten gevolge van wegverkeerslawaai mag de aftrek 

ex artikel 110g van de Wgh (2 of 5 dB) niet worden toegepast.  

Om bij een woning met een hogere geluidsbelasting dan de voorkeursgrenswaarde de 

akoestische binnenwaarde te halen moeten er mogelijk aanvullende isolerende voor-

zieningen worden getroffen. 

2.3 Rekenmethodieken 

Voor de berekening van de geluidsbelasting van een individuele (spoor)weg en de 

cumulatieve geluidsbelasting (de gesommeerde geluidsbelasting van meerdere 

(spoor)wegen) zijn verschillende rekenmethodieken beschreven in van het “Reken- en 

meetvoorschrift geluidhinder 2006” (RMG 2006), versie augustus 2009 in de bijlagen 

III (hoofdstuk 3: Weg) en IV (hoofdstuk 4: Spoorweg)  

2.3.1 Rekenmethodiek voor de geluidsbelastingen  

Volgens artikel 110d van de Wgh moet voor weg- en railverkeerslawaai het “Reken- 

en meetvoorschrift geluidhinder 2006, versie augustus 2009” worden gevolgd. De re-

ken- en meetvoorschriften schrijven voor dat het equivalente geluidsniveau moet wor-

den bepaald volgens standaardrekenmethode II, maar dat in bepaalde situaties kan 

worden volstaan met een eenvoudigere standaardrekenmethode I-berekening. Stan-

daardrekenmethode I is gebaseerd op een vereenvoudiging van de situatie, waarbij 

ten aanzien van het toepassingsbereik van de methode, voorwaarden worden gesteld. 

Voor het uitvoeren van standaardrekenmethode II-berekeningen wordt het computer-

programma WinHavik (versie 8.092) gebruikt. 
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2.3.2 Rekenmethodiek voor de cumulatieve geluidsbelasting 

Cumulatie is alleen van belang in situaties waarin geluidsgevoelige bebouwing wordt 

blootgesteld aan meerdere geluidsbronnen. Op basis van Bijlage I, hoofdstuk 2: Re-

kenmethode cumulatieve geluidsbelasting uit het RMG 2006, versie augustus hoeven 

wegen en spoorwegen, die niet zorgen voor een overschrijding van de voorkeurs-

grenswaarde, niet betrokken te worden in de berekening van de cumulatieve geluids-

belasting. 

Volgens het RMG 2006 moet de cumulatieve geluidsbelasting worden omgerekend 

naar de bronsoort (wegverkeer of railverkeer) waarvoor de wettelijke beoordeling 

plaatsvindt. De cumulatieve geluidsbelasting wordt berekend voor de bronsoort waar-

voor de voorkeursgrenswaarde het meest wordt overschreden.  
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3 Onderzoeksgegevens 

Voor het akoestisch onderzoek wordt allereerst bepaald welke wegen en spoorwegen 

relevant zijn voor het plangebied. Hiervan moeten de verkeersgegevens bekend zijn.  

3.1 Selectie van geluidsbronnen 

In de directe omgeving van de kern van Heesch liggen alleen wegen. Spoorwegen zijn 

niet aanwezig in de kern van Heesch. 

 

Ten westen van het plangebied ligt de Schoonstraat. Deze weg ligt in stedelijk gebied 

en heeft twee rijstroken. Volgens de Wgh heeft deze weg hiermee een zone van 200 

meter. Deze locatie grenst aan de Bosschebaan en ligt hierdoor in de zone van deze 

weg. 

 

De overige wegen nabij het plangebied hebben een 30 km/uur-regime. Volgens de 

Wgh geldt voor deze wegen geen onderzoeksplicht omdat de maximumsnelheid 

30 km/uur bedraagt.  

Leekenstraat grenst aan het plangebied en ligt nabij de Hooge Camp. Deze wegen 

zijn ontsluitingswegen voor de aanliggende woningen met een verkeersintensiteit die 

lager is dan den 1.000 mvt/e. Gezien de lage verkeersintensiteit van deze wegen is 

het aannemelijk dat deze wegen geen invloed op het akoestisch klimaat ter plaatse 

van het plangebied. 

 

Er is akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidhinder ten gevolge van het weg-

verkeer op de Schoonstraat. 
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4 Onderzoek 

4.1 Onderzoeksopzet  

Volgens de Wgh mag voor woningen de geluidsbelasting in principe niet hoger zijn 

dan de voorkeursgrenswaarde. Voor wegverkeer is deze vastgesteld op 48 dB, ex ar-

tikel 82 van de Wgh.  

Daarom wordt de geluidsbelasting bepaald ten gevolge van het wegverkeer. Als de 

geluidsbelasting hoger is dan de voorkeursgrenswaarde, wordt getoetst of de geluids-

belasting lager is dan de hoogste toelaatbare geluidsbelasting. Tevens wordt bepaald 

of geluidsreducerende maatregelen noodzakelijk zijn. 

4.2 Bepalen van de geluidsbelastingen  

De geluidsbelastingen ten gevolge van het wegverkeer op de onderzochte wegen zijn 

bepaald met behulp van de standaardrekenmethode II-berekening. De gebruikte re-

kenmethode voor wegverkeer is beschreven het RMG 2006, bijlage III, behorend bij 

hoofdstuk 3: Weg, versie augustus 2009. 

 

Bij één van de twee woningen zijn de geluidsbelastingen hoger dan de voorkeurs-

grenswaarde van 48 dB. De hoogste geluidsbelastingen per verdieping ten gevolge 

van het wegverkeer op de Schoonstraat zijn weergegeven in tabel 3. 

 

Woning 1 Hoogste geluidsbelastingen in dB 

incl. aftrek ex art. 110g Wgh 

W1 

Begane grond 

Tweede verdieping 

Derde verdieping 

 

50 

51 

52 

W2 

Begane grond 

Tweede verdieping 

Derde verdieping 

 

45 

47 

47 

Tabel 3. Hoogste geluidsbelastingen ten gevolge van het wegverkeer op de Schoonstraat 

 

In overzichtstekening 1, bijlage B, zijn de hoogste geluidsbelastingen ten gevolge van 

het wegverkeer op de Schoonstraat weergegeven. In deze tekening zijn tevens de 

woningen genummerd. In bijlage C zijn alle berekende geluidsbelastingen in tabel-

vorm weergegeven. 

 

De grafische weergave van het model Leekenstraat is weergegeven in overzichtste-

kening 2, bijlage D. In deze tekening is onder meer de ligging van de verschillende 

waarneempunten te zien. In bijlage E is een rapportage met de invoergegevens en re-

kenresultaten van het model Leekenstraat opgenomen. 

 

4.2.1.1 Toetsing aan de Wgh  
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Uit dit onderzoek blijkt dat bij één van de twee woningen zijn de geluidsbelastingen 

hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB De hoogste geluidsbelasting ten ge-

volge van het wegverkeer op de Schoonstraat bedraagt 52 dB, inclusief aftrek ex arti-

kel 110g Wgh en afronding. 

De hoogste toelaatbare geluidsbelasting voor nieuw te bouwen woningen langs een 

bestaande weg in stedelijk gebied bedraagt 63 dB (artikel 83 lid 2 van de Wgh). De 

optredende geluidsbelastingen zijn hiermee lager dan de hoogste toelaatbare geluids-

belasting.  

4.3 Mogelijkheden voor geluidsreducerende maatregelen 

Het doel van de Wgh is om geluidhinder te voorkomen en te beperken. Een geluidsbe-

lasting tot met de voorkeursgrenswaarde garandeert een goed woon-/leefklimaat.  

De Schoonstraat zorgen voor een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde. In ar-

tikel 77 lid 1b van de Wgh staat dat er onderzoek moet plaatsvinden of, en zo ja, wel-

ke doeltreffende maatregelen mogelijk zijn om de geluidsbelasting terug te brengen tot 

een waarde die lager of gelijk is aan de voorkeursgrenswaarde. Wanneer de geluids-

belasting niet terug te brengen is tot de voorkeursgrenswaarde, dan kan een hogere 

waarde ten gevolge van het wegverkeer op de Schoonstraat worden verleend door de 

gemeente Bernheze. 

Aangezien het plan slechts een beperkt aantal woningen (2) mogelijk maakt, is de fi-

nanciële ruimte om geluidsreducerende maatregelen te nemen in het bron- en over-

drachtsgebied beperkt. 

Bij het treffen van maatregelen geldt een voorkeursvolgorde: bron, overdracht en ont-

vanger. 

4.3.1 Bronmaatregelen 

Het vervangen van de huidige wegdekken (dicht asfaltbeton) op de Schoonstraat door 

een stiller wegdek is gezien het beperkte aantal woningen niet alleen financieel on-

rendabel, ook zal een dergelijk stiller (en dus ook opener) wegdek problemen opleve-

ren bij het beheer (de levensduur van deze stillere wegdekken is naar verwachting 

korter). 

Ten opzichte van het bestaande dichte asfaltbeton is een geluidsreductie van 4 dB 

haalbaar door het toepassen van een dunne deklaag (type 2). Door het toepassen van 

dit wegdek wordt de voorkeursgrenswaarde niet meer overschreden in het plange-

bied.  

4.3.2 Overdrachtsmaatregelen 

Het vergroten van de afstand tussen de Schoonstraat en de woningen in het plange-

bied, zodanig dat de geluidsbelasting wel voldoet aan de voorkeursgrenswaarde, 

zorgt voor een dusdanig grote afstand dat dit niet wenselijk is. 

Het plaatsen van een effectief geluidsscherm langs de Schoonstraat is niet gewenst 

vanuit stedenbouwkundig en landschappelijk oogpunt.  

Tevens zullen de kosten voor het plaatsen van een scherm dusdanig hoog zijn dat dit 

vanuit financieel oogpunt niet rendabel is voor het plan. Het aanleggen van een ge-

luidswal is niet gewenst gezien het ruimtebeslag hiervan.  
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4.3.3 Maatregelen bij de ontvanger 

De maatregelen die kunnen worden genomen bij de ontvanger (woning) zijn erop ge-

richt om te voldoen aan de binnenwaarde van 33 dB. Mogelijk moeten voor de wonin-

gen met een hogere geluidsbelasting dan de voorkeursgrenswaarde aanvullende iso-

lerende voorzieningen worden getroffen om de akoestische binnenwaarde te halen. 

Gevels die een te hoge geluidsbelasting hebben kunnen uitgevoerd worden als dove 

gevel. Een dove gevel is een gevel zonder te openen ramen en deuren. Conform artikel 

1b lid 5 van de Wgh wordt dit niet gezien als gevel. Doordat het geen gevel is in de zin 

van de Wgh hoeft voor een dove gevel geen geluidsbelasting te worden bepaald en is 

het niet mogelijk om hiervoor een hogere waarde aan te vragen. 

Omdat er geen te openen ramen en/of deuren in een dove gevel zitten is terughou-

dendheid gewenst bij het toepassen hiervan. Met oog op het leefcomfort is het toe-

passen van een dove gevel op deze locatie ongewenst. 

4.3.4 Conclusie 

Gezien de beperkte schaal van dit plan is het niet mogelijk of wenselijk om effectieve 

maatregelen te treffen die de geluidsbelastingen terugbrengen tot waarden die lager 

zijn dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. 
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5 Conclusie 

Aan de Leekenstraat 2-4 staat een voormalige agrarisch bedrijf dat omgebouwd is tot 

woonhuis. Eén deel van het gebouw is in gebruik door de nabijgelegen peuterspeel-

zaal en het andere deel wordt gebruikt als woonhuis. Op deze locatie is de sloop van 

de huidige bebouwing beoogd om plaats te maken voor twee vrijstaande woningen.  

Woningen zijn geluidsgevoelige bestemmingen waarvoor akoestisch onderzoek moet 

worden verricht. De geluidsbelasting van woningen wordt getoetst aan de normen uit 

de Wet geluidhinder (Wgh). 

5.1 Toetsing aan de Wet geluidhinder 

Bosschebaan 

Bij één van de twee woningen zijn de geluidsbelastingen hoger dan de voorkeurs-

grenswaarde van 48 dB. De hoogste geluidsbelastingen per verdieping ten gevolge 

van het wegverkeer op de Schoonstraat zijn weergegeven in tabel 4. 

 

Woning 1 Hoogste geluidsbelastingen in dB 

incl. aftrek ex art. 110g Wgh 

W1 

Begane grond 

Tweede verdieping 

Derde verdieping 

 

50 

51 

52 

W2 

Begane grond 

Tweede verdieping 

Derde verdieping 

 

45 

47 

47 

Tabel 4. Hoogste geluidsbelastingen ten gevolge van het wegverkeer op de Schoonstraat 

 

De optredende geluidsbelastingen zijn ten gevolge van het wegverkeer op de 

Schoonstraat zijn hiermee lager dan de hoogste toelaatbare geluidsbelasting. 

 

5.1.1 Verlening van hogere waarden 

Het doel van de Wgh is geluidhinder te voorkomen. Maatregelen om de voorkeurs-

grenswaarde te bereiken zijn bijvoorbeeld het toepassen van stil wegdek op de snel-

weg Schoonstraat, het vergroten van de afstand tussen de woningen en de weg of het 

toepassen van dove gevels. Gezien de beperkte schaal van dit plan lijkt het niet mo-

gelijk of gewenst om effectieve maatregelen te treffen die de geluidsbelastingen te-

rugbrengen tot een waarde die lager is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. 

 

Voor deze woning kan door de gemeente Bernheze een hogere waarde worden ver-

leend. Om een hogere waarde aan te vragen moet de situatie passen in het gemeen-

telijk geluidsbeleid ten aanzien van het aanvragen van hogere waarden. 

 

De gemeente Bernheze volgt voorlopig de ontheffingscriteria uit het inmiddels verval-

len Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen. Hierin stond het ontheffingscri-

terium: “ter plaatse gesitueerd worden als vervanging van bestaande bebouwing”. Dit 
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ontheffingscriterium is in deze situatie van toepassing, doordat de huidige bebouwing 

(voormalig agrarisch bedrijf) wordt gesloopt, waarna op deze plek een tweetal vrij-

staande woningen wordt herbouwd. 

 

De situatie past naar verwachting in het gemeentelijk beleid. Hierdoor kan naar ver-

wachting voor deze woningen een hogere waarde worden verleend door de gemeente 

Bernheze. De verlening van de hogere waarde vindt plaats in een aparte hogere 

waarde-procedure gelijktijdig met de bestemmingsplanprocedure. De te verlenen ho-

gere waarden zijn weergegeven in tabel 5. 

Locaties Te verlenen hogere 

waarden in dB 

Bron 

W1 52 Schoonstraat 

Tabel 5. Te verlenen hogere waarden 

5.2 Bepaling van de binnenwaarde voor het Bouwbesluit 

Op grond van het Bouwbesluit dient een akoestische binnenwaarde van 33 dB bij wo-

ningen ten gevolge van wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai gegarandeerd te 

worden.  

 

De overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB gebeurt alleen door één 

weg (Schoonstraat) bij de woning W1. De overige wegen zorgen niet voor een over-

schrijding van de voorkeursgrenswaarde op de woning W1. Omdat bij deze woning 

maar één weg zorgt voor de overschrijding, hoeft er geen cumulatie te worden uitge-

voerd. 

 

De hoogste geluidsbelasting op de woningen bedraagt 52 dB, inclusief aftrek ex artikel 

110g Wgh en afronding. De hoogste geluidsbelasting bedraagt daardoor 57 dB, ex-

clusief aftrek ex artikel 110g. Om de binnenwaarde bij de woningen te halen, moet 

een minimale geluidsisolatie van (57-33=) 24 dB worden bereikt.  

 

Ter indicatie: volgens artikel 3.2 lid 3 van het Bouwbesluit 2003 bezit een standaard 

gevelconstructie een minimale geluidsisolatie van 20 dB. In een aanvullend bouwa-

koestisch onderzoek moet worden onderzocht of aanvullende gevelmaatregelen nodig 

zijn bij locaties 1 en 24.  





 

 

Bijlage A 

Uitgangspunten en verkeersgegevens 





 

 

Uitgangspunten en verkeersgegevens 
 

Snelheid 

Op de Schoonstraat geldt een maximumsnelheid van 50 km/uur.  

 

Verharding 

Op de Schoonstraat bestaat de wegverharding uit dicht asfaltbeton (referentieweg-

dek). De verkeersplateaus ter hoogte van de John F. Kennedystraat en de Schuts-

boomstraat bestaan uit elementenverharding in keperverband. 

 

Obstakelcorrectie 

Bij de verkeersplateaus wordt een obstakelcorrectie toegepast. 

 

Bebouwing en waarneemhoogten 

De woningen in het plangebied worden maximaal 9 meter hoog. In Fout! Verwij-

zingsbron niet gevonden. worden vloerhoogten en waarneemhoogten van de wo-

ningen weergegeven. 

 

Verdieping Vloerhoogte  

in meters 

Waarneemhoogten  

in meters 

Begane grond 

Eerste verdieping 

Tweede verdieping 

0,0 

3,0 

6,0 

1,5 

4,5 

7,5 

Tabel 6. Vloerhoogte en waarneemhoogte van de woningen 

 

Aftrek ex artikel 110g Wgh  

De resultaten van de Schoonstraat worden gecorrigeerd met een aftrek van 5 dB, als 

bedoeld in artikel 110g van de Wgh, omdat de representatief te achten snelheid van 

de motorvoertuigen lager is dan 70 km/uur
3
.  

 

                                                      
3
  Bij het opstellen van het “Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006” zijn de correcties ex arti-

kel 110g bestudeerd. De consequentie is dat voor wegen met een representatief te achten snelheid van 
minder dan 70 km/uur de aftrek op 5 dB is vastgesteld. Voor de overige wegen is dat 2 dB. Bij het op-
nieuw vaststellen van de correcties ex artikel 110g is rekening gehouden met de hernieuwde bereke-
ningsmethode en de consequenties van het Europees en rijksbeleid ten aanzien van geluidsbestrijding. 
Dit beleid richt zich de komende jaren op het stiller maken van motorvoertuigen en ontwikkelen van stil-
lere wegdekken. 



 

 

Verkeersgegevens 
 

De verkeersintensiteit en de periodeverdeling voor het jaar 2008 van de Schoonstraat 

zijn afkomstig van de gemeente Bernheze. Voor de voertuigverdeling is de standaard-

verdeling voor een Bibeko-weg
4
 (binnen de bebouwde kom) met gemengd verkeer 

gebruikt. Om de verkeersintensiteit van het maatgevende jaar 2020 te berekenen voor 

de Bosschebaan is gebruikgemaakt van een autonome groei van 2,0 % per jaar. 

 

In tabel 7 zijn de etmaalintensiteit voor het basisjaar, de autonome groei en de etmaal-

intensiteit voor 2020 weergegeven. 

 

Weg(vak) Etmaalintensi-

teit in 2008 

Autonome 

groei 

Etmaalinten-

siteit in 2020 

Schoonstraat 5.859 2 %/jaar 7.431 

Tabel 7. Etmaalintensiteiten voor de verschillende jaren  

 

In tabel 8 zijn de periode- en voertuigverdelingen weergegeven. 

 

Weg(vak) Procentuele verdelingen 

Dagperiode (07/19) Avondperiode (19/23) Nachtperiode (23/07) 

 

%/uur 

LMV 

% 

MZMV 

% 

ZMV 

% %/uur 

LMV 

% 

MZMV 

% 

ZMV 

% %/uur 

LMV 

% 

MZMV 

% 

ZMV 

% 

Schoonstraat 6,48 93,8 2,9 3,3 4,38 93,8 2,9 3,3 0,60 93,8 2,9 3,3 

Tabel 8. Periode- en voertuigverdelingen

                                                      
4
  VROM-brochure, VI-Lucht & Geluid, Een instrument voor het ramen van verkeersintensiteiten ten be-

hoeve van luchtkwaliteit en/of geluidsberekeningen, d.d. 29 juni 2007 



 

 

Bijlage B 

Overzichtstekening 1, Hoogste geluidsbelastingen t.g.v. het weg-
verkeer op de Schoonstraat 

 





Leekenstraat 2-4 (80368.21)project

SAB, Arnhem

Gemeente Bernhezeopdrachtgever

bodemabsorptie
bebouwing
optrektoeslag
waarneempunt gevel

Overzichtstekening 1
Hoogste geluidsbelasting in dB
t.g.v. de Schoonstraat
(incl. aftrek ex art. 110g Wgh)

omschrijving

objecten

>= .1
>= 48.5
>= 53.5
>= 58.5
>= 63.5

Ldeninc.aftr. (VL)

.
+

WinHavik 8.092 (c) dirActivity-software 0 100
schaal: 1 : 1000

Leekenstraat.mdb



 

 

Bijlage C 

Geluidsbelastingen t.g.v. het wegverkeer op de Schoonstraat, in 
tabelvorm 





 

 

datum: 19 juli 2010 Projectnummer: 80386,21

Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Schoonstraat, in tabelvorm

Woningnr. w aar- w aar- Geluidsbelastingen in dB(A) Geluidsbelastingen Geluidsbelastingen

neem- neem- van de verschillende perioden (Lden) in dB (Lden) in dB

punt hoogte excl. correcties en afronding excl. aftrek ex incl. aftrek ex 

in meters dag avond nacht art. 110g Wgh art. 110g Wgh

(07-19) (19-23) (23-07) en afronding en afronding

W1 30 1,5 53,59 51,88 43,25 54,25 49

W1 30 4,5 55,25 53,55 44,91 55,91 51

W1 30 7,5 55,60 53,90 45,26 56,26 51

W1 31 1,5 54,78 53,08 44,44 55,44 50

W1 31 4,5 56,37 54,66 46,03 57,03 52

W1 31 7,5 56,71 55,01 46,37 57,37 52

W1 32 1,5 45,12 43,41 34,78 45,78 41

W1 32 4,5 46,74 45,03 36,40 47,40 42

W1 32 7,5 47,59 45,89 37,25 48,25 43

W2 33 1,5 49,35 47,64 39,01 50,01 45

W2 33 4,5 50,93 49,23 40,59 51,59 47

W2 33 7,5 51,68 49,98 41,34 52,34 47

W2 34 1,5 38,80 37,10 28,46 39,46 34

W2 34 4,5 39,09 37,39 28,75 39,75 35

W2 34 7,5 40,22 38,52 29,89 40,88 36

W2 35 1,5 43,08 41,38 32,74 43,74 39

W2 35 4,5 43,89 42,19 33,55 44,55 40

W2 35 7,5 45,00 43,30 34,66 45,66 41





 

 

Bijlage D 

Overzichtstekening 2, Grafische weergave van het model Leeken-
straat 





Grafische weergave van het model

Overzichtstekening 2

Leekenstraat

SAB, Arnhem
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optrektoeslag
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Bijlage E 

Rapportage van het model Leekenstraat 

 



1SAB, Arnhem

Leekenstraatsituatie:

Projectgegevens

uitsnede: basismodel

Leekenstraat 2-4 (80368.21)projectnaam:
Gemeente Bernhezeopdrachtgever:
SAB Arnhemadviseur:
807databaseversie:

0
19-07-2010

1

2

5

14.02 16.03.2010

15:15

verkeerslawaai

�

2

%

graden

graden

graden

�aut. berekening gemiddeld maaiveld:

standaard bodemabsorptie:

rekenresultaat binnengelezen (datum):

maximum aantal reflecties:

minimum zichthoek reflecties:

maximum sectorhoek:

rekenhart:

rekenresultaat binnengelezen (tijd):

omschrijving

alleen absorptiegebieden( geen hz-lijnen):

vaste sectorhoek:
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2SAB, Arnhem

Bebouwing

nr adres reflectie kenmerkz,gem m,gem lengte

58765 80  dxf:30  9.0 0.0 315.2
58896 80  dxf:30  9.0 0.0 106.6
58899 80  dxf:30  9.0 0.0 65.0
58909 80  dxf:30  9.0 0.0 113.6
58919 80  dxf:30  9.0 0.0 73.8
58960 80  dxf:30  8.0 0.0 34.4
58961 80  dxf:30  8.0 0.0 73.7
60064 80  dxf:30  7.0 0.0 81.7
60093 80  dxf:30  9.0 0.0 75.2
60097 80  dxf:30  9.0 0.0 118.5
60107 80  dxf:30  9.0 0.0 155.3
60149 80  dxf:30  9.0 0.0 66.0
60183 80  dxf:30  10.0 0.0 78.2
60214 80  dxf:30  9.0 0.0 47.2
60236 80  dxf:30  9.0 0.0 56.6
60245 80  dxf:30  9.0 0.0 70.9
60290 80  dxf:30  9.0 0.0 55.0
60295 80  dxf:30  9.0 0.0 44.9
60299 80  dxf:30  9.0 0.0 42.8
60301 80  dxf:30  9.0 0.0 45.9
60307 80  dxf:30  9.0 0.0 45.2
60308 80  dxf:30  9.0 0.0 47.0
60310 80  dxf:30  9.0 0.0 41.6
60313 80  dxf:30  9.0 0.0 244.1
60619 80  dxf:30  9.0 0.0 49.3
60628 80  dxf:30  9.0 0.0 96.8
60634 80  dxf:30  9.0 0.0 35.9
60644 80  dxf:30  8.0 0.0 92.4
60648 80  dxf:30  10.0 0.0 66.7
60649 80  dxf:30  8.0 0.0 195.0
60655 80  dxf:30  10.0 0.0 47.3
60674 80  dxf:30  9.0 0.0 105.0
60675 80  dxf:30  10.0 0.0 118.4
60679 80  dxf:30  10.0 0.0 71.0
60685 80  dxf:30  9.0 0.0 89.6
60692 80  dxf:30  9.0 0.0 125.2
60697 80  dxf:30  9.0 0.0 136.7
60765 80  dxf:30  4.0 0.0 579.8
60787 80  dxf:30  9.0 0.0 40.3
60790 80  dxf:30  9.0 0.0 32.7
60794 80  dxf:30  6.0 0.0 121.1
60812 80  dxf:30  9.0 0.0 40.6
60826 80  dxf:30  8.0 0.0 52.2
60890 80  dxf:30  10.0 0.0 53.1
60893 80  dxf:30  10.0 0.0 27.9
60900 80  dxf:30  8.0 0.0 56.9
60907 80  dxf:30  10.0 0.0 27.0
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nr adres reflectie kenmerkz,gem m,gem lengte

60914 80  dxf:30  10.0 0.0 44.6
60926 80  dxf:30  10.0 0.0 29.5
60933 80  dxf:30  9.0 0.0 42.5
60935 80  dxf:30  9.0 0.0 76.6
60951 80  dxf:30  10.0 0.0 66.2
60954 80  dxf:30  7.0 0.0 58.9
60956 80  dxf:30  9.0 0.0 64.8
60959 80  dxf:30  9.0 0.0 39.4
60960 80  dxf:30  8.0 0.0 46.2
60961 80  dxf:30  8.0 0.0 61.8
60966 80  dxf:30  7.0 0.0 47.2
60968 80  dxf:30  8.0 0.0 74.5
60971 80  dxf:30  9.0 0.0 48.4
60979 80  dxf:30  9.0 0.0 117.4
60982 80  dxf:30  8.0 0.0 67.7
60987 80  dxf:30  8.0 0.0 41.8
60990 80  dxf:30  8.0 0.0 51.3
61002 80  dxf:30  7.0 0.0 53.8
61006 80  dxf:30  7.0 0.0 42.6
61010 80  dxf:30  8.0 0.0 70.4
61012 80  dxf:30  7.0 0.0 30.8
61016 80  dxf:30  8.0 0.0 54.4
61022 80  dxf:30  8.0 0.0 31.0
61043 80  dxf:30  8.0 0.0 42.3
61044 80  dxf:30  8.0 0.0 43.0
61056 80  dxf:30  8.0 0.0 47.5
61150 80  dxf:30  9.0 0.0 135.2
61151 80  dxf:30  8.0 0.0 76.3
61176 80  dxf:30  7.0 0.0 93.5
61191 80  dxf:30  9.0 0.0 76.1
61194 80  dxf:30  9.0 0.0 95.5
61226 80  dxf:30  10.0 0.0 59.9
61230 80  dxf:30  9.0 0.0 65.3
61236 80  dxf:30  9.0 0.0 48.9
61238 80  dxf:30  9.0 0.0 39.7
61240 80  dxf:30  9.0 0.0 45.7
61245 80  dxf:30  10.0 0.0 48.4
61249 80  dxf:30  9.0 0.0 79.5
61250 80  dxf:30  9.0 0.0 71.7
61254 80  dxf:30  9.0 0.0 54.2
61344 80  dxf:30  10.0 0.0 36.3
61378 80  dxf:30  9.0 0.0 42.8
61397 80  dxf:30  10.0 0.0 43.7
61401 80  dxf:30  9.0 0.0 52.9
61436 80  dxf:30  8.0 0.0 39.2
61439 80  dxf:30  8.0 0.0 97.6
62357 80  dxf:30  7.0 0.0 86.1
62418 80  dxf:30  10.0 0.0 126.3
62430 80  dxf:30  10.0 0.0 152.9
62458 80  dxf:30  11.0 0.0 226.4

WinHavik 8.092 (c) dirActivity-software 19-07-2010 15:39



4SAB, Arnhem

nr adres reflectie kenmerkz,gem m,gem lengte

62463 80  dxf:30  6.0 0.0 43.5
62522 80  dxf:30  9.0 0.0 373.9
62544 80  dxf:30  8.0 0.0 74.0
62547 80  dxf:30  8.0 0.0 57.3
62556 80  dxf:30  9.0 0.0 88.7
62560 80  dxf:30  10.0 0.0 52.0
62562 80  dxf:30  9.0 0.0 66.3
62566 80  dxf:30  10.0 0.0 43.4
62595 80  dxf:30  9.0 0.0 53.0
62616 80  dxf:30  9.0 0.0 46.9
62651 80  dxf:30  10.0 0.0 63.6
62654 80  dxf:30  9.0 0.0 50.3
72086 80  dxf:30  10.0 0.0 12.9
72351 80  dxf:30  10.0 0.0 6.2
72363 80  dxf:30  10.0 0.0 11.5
72664 80  dxf:30  10.0 0.0 4.4
72665 80  dxf:30  10.0 0.0 4.4
72666 80  dxf:30  10.0 0.0 8.4
72683 80  dxf:30  10.0 0.0 6.3
72697 80  dxf:30  10.0 0.0 12.0
72712 80  dxf:30  10.0 0.0 10.7
72717 80  dxf:30  10.0 0.0 5.3
72772 80  dxf:30  10.0 0.0 9.0
72811 80  dxf:30  10.0 0.0 9.8
72816 80  dxf:30  10.0 0.0 9.5
72817 80  dxf:30  10.0 0.0 9.2
72819 80  dxf:30  10.0 0.0 5.9
72822 80  dxf:30  10.0 0.0 9.5
72825 80  dxf:30  10.0 0.0 10.6
72828 80  dxf:30  10.0 0.0 14.1
72838 80  dxf:30  10.0 0.0 6.3
72839 80  dxf:30  10.0 0.0 16.3
72845 80  dxf:30  10.0 0.0 4.5
72959 80  dxf:30  10.0 0.0 1.9
73042 80  dxf:30  10.0 0.0 13.7
73061 80  dxf:30  10.0 0.0 7.5
73066 80  dxf:30  10.0 0.0 10.4
73102 80  dxf:30  10.0 0.0 85.7
73114 80  dxf:30  10.0 0.0 12.5
73117 80  dxf:30  10.0 0.0 8.1
73120 80  dxf:30  10.0 0.0 13.3
73139 80  dxf:30  10.0 0.0 28.0
73146 80  dxf:30  10.0 0.0 20.4
73307 80  dxf:30  10.0 0.0 12.2
74067 80  dxf:30  10.0 0.0 14.0
74068 80  dxf:30  10.0 0.0 15.7
74074 80  dxf:30  10.0 0.0 8.6
74076 80  dxf:30  10.0 0.0 21.5
74078 80  dxf:30  10.0 0.0 14.1
74111 80  dxf:30  10.0 0.0 26.0
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nr adres reflectie kenmerkz,gem m,gem lengte

74118 80  dxf:30  10.0 0.0 6.8
74268 80  dxf:30  10.0 0.0 9.8
77444 80   8.0 0.0 22.6
77445 80   8.0 0.0 21.5
77447 80   8.0 0.0 39.4
77448 80   8.0 0.0 43.4
77449 80   8.0 0.0 34.4
77450 80   8.0 0.0 31.8
77452 80  dxf:30  9.0 0.0 98.9
77455 80  dxf:30  10.0 0.0 29.6
77457 80  dxf:30  10.0 0.0 32.4
77458 80   10.0 0.0 33.1
77459 80   10.0 0.0 70.8
77460 80   8.0 0.0 43.3
77461 80  dxf:30  9.0 0.0 43.3
77463 80  dxf:30  9.0 0.0 67.1
77466 80  dxf:30  10.0 0.0 17.7
77468 80  dxf:30  10.0 0.0 104.8
77469 80  dxf:30  9.0 0.0 61.4
77474 80   0.0 0.0 20.9
77475 80   0.0 0.0 19.7
77476 80   9.0 0.0 61.3
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Waarneempunten met rekenresultaten

z1 m1 adresnr kenmerktype reflhuisnr rhart sh wnh dag avond nacht dag avond nacht

L(periode) optrektoeslag (VL)

afw.toets Lden Letm Lden Letm

inc. aftrek(VL)
inc. prognose(RL)

groep

30 gevel W1 VL 54.25 51.88 43.251 1.5 53.5953.59 49.25 48.590
VL 55.91 53.55 44.911 4.5 55.2555.25 50.91 50.250
VL 56.26 53.90 45.261 7.5 55.6055.60 51.26 50.600

0.0 0.0

31 gevel W1 VL 55.44 53.08 44.441 1.5 54.7854.78 50.44 49.780
VL 57.03 54.66 46.031 4.5 56.3756.37 52.03 51.370
VL 57.37 55.01 46.371 7.5 56.7156.71 52.37 51.710

0.0 0.0

32 gevel W1 VL 45.78 43.41 34.781 1.5 45.1245.12 40.78 40.120
VL 47.40 45.03 36.401 4.5 46.7446.74 42.40 41.740
VL 48.25 45.89 37.251 7.5 47.5947.59 43.25 42.590

0.0 0.0

33 gevel W2 VL 50.01 47.64 39.011 1.5 49.3549.35 45.01 44.350
VL 51.59 49.23 40.591 4.5 50.9350.93 46.59 45.930
VL 52.34 49.98 41.341 7.5 51.6851.68 47.34 46.680

0.0 0.0

34 gevel W2 VL 39.46 37.10 28.461 1.5 38.8038.80 34.46 33.800
VL 39.75 37.39 28.751 4.5 39.0939.09 34.75 34.090
VL 40.88 38.52 29.891 7.5 40.2240.22 35.88 35.220

0.0 0.0

35 gevel W2 VL 43.74 41.38 32.741 1.5 43.0843.08 38.74 38.080
VL 44.55 42.19 33.551 4.5 43.8943.89 39.55 38.890
VL 45.66 43.30 34.661 7.5 45.0045.00 40.66 40.000

0.0 0.0
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Wegdekken

Bm 63naam voertuigcategorienr 125 250 500 1000 2000 4000 8000

14 elementenverharding in keperverband -0.25 5.240 1.150 1.930 3.570 2.600 -0.200 0.030 0.670licht
-0.25 5.240 1.150 1.930 3.570 2.600 -0.200 0.030 0.670middel
-0.30 5.240 1.500 1.930 3.570 2.600 -0.200 0.030 0.067zwaar

1.930motoren
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Rijlijnen

z,gem m,gem lengte wegdek hellingcor.

Intensiteiten

lichtkenmerknr middel zwaar motor licht middel zwaar motor

snelheden

periodeetmaalintens. %%omschrijving art 110ggroep

22 1=glad asfalt 93.80 2.90 3.30 50 50 50dag
93.80 2.90 3.30 50 50 50avond
93.80 2.90 3.30 50 50 50nacht

0.0 0.0 18.5 7431.0 6.48
4.38
.60

�Schoonstraat 56

23 elementenverharding in keperverband 93.80 2.90 3.30 50 50 50dag
93.80 2.90 3.30 50 50 50avond
93.80 2.90 3.30 50 50 50nacht

0.0 0.0 38.0 7431.0 6.48
4.38
.60

�Schoonstraat 56

24 1=glad asfalt 93.80 2.90 3.30 50 50 50dag
93.80 2.90 3.30 50 50 50avond
93.80 2.90 3.30 50 50 50nacht

0.0 0.0 193.4 7431.0 6.48
4.38
.60

�Schoonstraat 56

25 elementenverharding in keperverband 93.80 2.90 3.30 50 50 50dag
93.80 2.90 3.30 50 50 50avond
93.80 2.90 3.30 50 50 50nacht

0.0 0.0 24.6 7431.0 6.48
4.38
.60

�Schoonstraat 56

26 1=glad asfalt 93.80 2.90 3.30 50 50 50dag
93.80 2.90 3.30 50 50 50avond
93.80 2.90 3.30 50 50 50nacht

0.0 0.0 139.4 7431.0 6.48
4.38
.60

�Schoonstraat 56
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Optrektoeslag

optrektoeslag kenmerknr

15 obstakel
16 obstakel
17 obstakel
18 obstakel

WinHavik 8.092 (c) dirActivity-software 19-07-2010 15:39



10SAB, Arnhem

Bodemabsorptie

absorptie [%]nr kenmerklengte

509 50.0317.3
510 50.0400.3
511 80.0457.5
512 50.0541.9
513 80.0150.5
514 50.0207.7
515 80.0168.0
516 50.0305.8
517 80.0111.6
518 50.0364.5
519 50.0239.5
520 50.0438.4
521 50.0175.4
522 80.064.8
523 50.0279.3
524 50.0168.3
525 50.0297.9
526 50.0246.5
527 50.0321.4
528 50.0404.2
529 50.0162.1
530 50.088.1
531 50.0156.7
532 50.0129.5
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Administratieve gegevens 
 
Toponiem   : Leekenstraat 2-4 
Plaats    : Heesch 
Gemeente   : Bernheze 
Provincie   : Noord-Brabant 
Projectnummer   : S100150 
Bevoegde overheid  : gemeente Bernheze 
Opdrachtgever   : SAB Eindhoven 
Uitvoerende instantie  : Synthegra bv 
Onderzoeksmelding (ARCHIS) : 41.621 
Datum onderzoeksmelding : 22-06-2010 
Onderzoeksnummer (ARCHIS) : 35.014 
Kaartblad   : 45E 
Periode    : laat-paleolithicum – nieuwe tijd 
Oppervlakte   : circa 1.520 m2 
Perceelnummer(s)  : onbekend 
Grond eigenaar / beheerder : onbekend 
Grondgebruik    : bebouwing, tuin 
Geologie   : dekzand (Laagpakket van Wierden, Formatie van Boxtel) 
Geomorfologie   : golvende dekzandvlakte 
Bodem    : hoge zwarte enkeerdgronden  
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: 164.753    Y: 415.950 
noordoost X: 164.783    Y: 415.974 
zuidoost  X: 164.805    Y: 415.939  
zuidwest  X: 164.763    Y: 415.924 
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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 Leekenstraat in Heesch (afbeelding 1.1). De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen 
nieuwbouw op het terrein. 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 1.520 m2 groot en ligt aan Leekenstraat in Heesch (afbeelding 1.1). Het terrein wordt in 
het noordwesten begrensd door de Leekenstraat, in het noordoosten door bestaande bebouwing en grasland, 
in het zuiden door erfafscheidingen en in het westen door bestaande bebouwing. Het plangebied is deels 
bebouwd en deels in gebruik als tuin. De hoogte van het maaiveld bedraagt circa 9,3 meter +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 De ondergrond wordt doorsneden door een aantal zuidoost-noordwest georiënteerde breuken, 
die de Roerdalslenk en het Peel Blok begrenzen. De Peelrandbreuk, die de westgrens van het Peel Blok 
vormt, loopt door Heesch heen.5 Het plangebied ligt waarschijnlijk net ten westen van deze breuk en ligt dus 
in het dalingsgebied van de Roerdalslenk. 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 

                                                           
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 NITG-TNO 2006. 
8 Berendsen 2004, 183. 
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uitgesleten. De fluvioperiglaciale afzettingen zijn zeer divers en bestaan uit fijn en grof zand, soms met grind, 
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. Op de 
geomorfologische kaart11 ligt het plangebied in de ongekarteerde bebouwde kom van Heesch. Op basis van 
extrapolatie van aangrenzende kaarteenheden ligt het plangebied waarschijnlijk in een golvende 
dekzandvlakte (afbeelding 2.1, code 3L5). Uit het kaartbeeld van het Actueel Hoogtebestand van Nederland12 
(AHN) blijkt, dat het plangebied relatief hoog ligt en dus in de golvende dekzandvlakte ligt (blauwgroene kleur, 
afbeelding 2.2). 
 
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. In de omgeving van het plangebied ligt geen beek. 

                                                           
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 
3L5 Golvende dekzandvlakte 
3N8 Laagte ontstaan door afgraving 
4L8 Lage landduinen met bijbehorende vlakten en laagten 
2M48 vlakte ontstaan door afgraving of egalisatie 
 
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 13,2 m +NAP 
Oranje                 10,2 – 13,2 m +NAP 
Geel                    9,7 – 10,2 m +NAP 
Groen                  9,1 – 9,7 m +NAP 
Blauw                  lager dan 9,1 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  
Op de bodemkaart13 ligt het plangebied binnen de ongekarteerde bebouwde kom van Heesch. Op basis van 
extrapolatie van de aangrenzende kaarteenheid komen in het plangebied waarschijnlijk 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. 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.14 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.15 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).16 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 VII). Dit betekent dat de gemiddeld hoogste grondwaterstand vanaf 80 cm beneden maaiveld 
wordt aangetroffen. De gemiddeld laagste grondwaterstand ligt dieper dan 120 cm beneden maaiveld. 

                                                           
13 www.archis2.archis.nl 
14 De Bakker en Schelling 1989, 141. 
15 De Bakker en Schelling 1989, 30. 
16 De Bakker en Schelling 1989, 127. 
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LEGENDA 
zEZ21    Hoge zwarte enkeerdgronden 
grijs bebouwing 
 
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). 
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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 heemkundekring De Elf Rotten 

 
Volgens de IKAW (Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden) van de RCE geldt een onbekende 
archeologische trefkans vanwege de ligging binnen de bebouwde kom. Op basis van extrapolatie van de 
aangrenzende kaarteenheden geldt waarschijnlijk een hoge trefkans (bijlage 2). Op de Cultuurhistorische 
Waardenkaart (CHW) van de provincie Noord-Brabant heeft het plangebied een middelhoge tot hoge 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) zijn  acht waarnemingen bekend. 
 
 
Monumenten, waarnemingen en onderzoeksmeldingen binnen een straal van 200 m van het 
plangebied: 
 
Waarnemingsnummer 17.215 
Ten noorden van het plangebied, op een afstand van 25 m, is tijdens graafwerkzaamheden blauwgrijs 
gedraaid aardewerk uit de late middeleeuwen gevonden. 
 
Waarnemingsnummer 14.307 
Op 170 m ten noordoosten van het plangebied is in de jaren ’80 van de 20e eeuw een aantal 
laatmiddeleeuwse aardewerkfragmenten, metalen voorwerpen en (dierlijke) botfragmenten aangetroffen.  
 
Waarnemingsnummer 14.309 
Op een perceel dat 35 m ten oosten van het plangebied ligt is een zeer grote hoeveelheid laatmiddeleeuws 
materiaal verzameld. Naast honderden fragmenten kogelpot- en grijsbakkend gedraaid aardewerk werden ook 
meerdere ijzeren voorwerpen en een wetsteen gevonden.  
 
Waarnemingsnummer 38.953 
Direct ten zuiden van het plangebied is eveneens een aanzienlijke hoeveelheid aardewerk uit de late 
middeleeuwen en nieuwe tijd aangetroffen.  
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Waarnemingsnummer 14.222 
Op 60 m ten zuiden van het plangebied is naast een grote hoeveelheid aardewerk uit de late middeleeuwen 
en nieuwe tijd ook een bestekmes uit dezelfde periode gevonden.  
 
Waarnemingsnummer 44.178 
Ook op een afstand van 120 m ten zuiden van het plangebied is veel aardewerk uit de late middeleeuwen en 
de nieuwe tijd aangetroffen. Het materiaal werd verzameld in 1985 en is afkomstig uit een bouwput. Naast 
fragmenten van gedraaide borden, vaatwerk en steengoed kannen werd ook een deel van een terracotta 
beeldje gevonden. 
 
Waarnemingsnummer 43.686 
Ten noordwesten van het plangebied, op een afstand van 175 m, is in een afvalkuil onder meer een deel van 
een laatmiddeleeuwse vijzel aangetroffen. Het aardewerk dat uit de kuil werd gehaald was eveneens 
afkomstig uit de late middeleeuwen. 
 
Waarnemingsnummer 14.308 
Tijdens graafwerkzaamheden op 100 m ten noordwesten van het plangebied is eveneens veel 
laatmiddeleeuws aardewerk aangetroffen.  
 
 
De locale heemkundekring, De Elf Rotten, is via email benaderd met de vraag of bij hen nog informatie uit het 
plangebied bekend is (die niet bij de RCE is gemeld). De heer Pennings heeft daarop geantwoord dat er uit 
het gebied tussen de Osseweg (ten noordwesten van het plangebied) en de Cereslaan (aan de westzijde van 
Heesch) in de loop der jaren veel vondsten zijn gedaan. De kerkweg die in oostelijke richting aansloot op de 
Graafsebaan was vroeger een belangrijke verbindingsroute van ’s-Hertogenbosch via Nuland, Geffen en 
Heesch naar Grave. Uit historische bronnen blijkt duidelijk dat de concentratie bewoning (vermeldingen van 
huizen) aan en in de nabijheid van de kerkweg groter was dan elders in het dorp, zeker ten opzichte van de 
huidige situatie. 
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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. 
 
Het gebied rondom Heesch en Oss kent een ontginningsgeschiedenis waarvan de sporen tot in de vroege 
middeleeuwen teruggaan. In de vroege middeleeuwen nam men vanuit de beekdalen de meest vruchtbare 
plekken in de omliggende bossen in gebruik. Open plekken of ‘laren’ die aanwezig waren, dienden daarbij als 
uitgangspunt.17 De oude bosgronden in de omgeving waren relatief gemakkelijk te bewerken en hielden 
redelijk water vast. Door het kappen van bos werd het bouwland uitgebreid. De bewoningskernen of 
gehuchten kwamen veelal in een krans om de akkers te liggen.18 
 
Heesch wordt voor het eerst genoemd in een akte uit 1191 en wordt dan omschreven als Heese. Latere 
benamingen zijn Heesche en Heesch. De exacte betekenis is niet bekend, maar is mogelijk afgeleid van het 
woord heester, dat ‘kreupelbos’ of ‘laaghout’ betekent.19 Op het wapen van Heesch staan ook twee takken 
van struiken afgebeeld.  
 
Waarschijnlijk is Heesch in de 13e eeuw ontstaan uit verschillende kleinere gehuchten en heeft zich ontwikkeld 
vanuit de oude kern van Oss. Het oostelijk deel van Heesch begrensd dan ook nagenoeg het oudste gedeelte 
van Oss. Ook Berghem en Nistelrode hebben zich in de 13e  eeuw ontwikkeld vanuit de oude kern van Oss.20 
Heesch had ook al vroeg een kerk. De 15e eeuwse kerk die in 1868 afgebroken is, was de opvolger van een 
nog oudere kerk. Of Heesch in de vroege middeleeuwen reeds een (houten) kerk bezat is niet bekend.  
 
Sinds de middeleeuwen lag Heesch aan de doorgaande weg van Den Bosch naar Grave, de zogenaamde 
Ruitersweg, die doorliep in de richting van Hannover. Aan deze weg, bij de oude kerk, lagen in de 
middeleeuwen verschillende herbergen en het zogenaamde ‘passantenhuis’ waar arme reizigers en pelgrims 
onderdak konden krijgen. Van Oss is bekend dat het tijdens de Brabants-Gelderse oorlogen tussen 1387 en 
1542 en in de daarop volgende Tachtigjarige Oorlog veel schade heeft geleden. Van Heesch is slechts 
bekend dat de hertog van Brunswijk in 1478 vanuit Grave plunderend naar Oss trok, en onderweg Heesch in 
brand stak.21 Het plangebied ligt in deze periode waarschijnlijk al binnen de bewoningskern van het dorp.  
 
Tussen 1814 en 1836 werd de Rijksweg aangelegd22 en in 1848 werd van de zandweg tussen Oss en Heesch 
een grindweg gemaakt. In 1855 werd de weg naar Nistelrode een verbeterd en kreeg de functie van 
provinciale weg. Mede door de opbloeiende akkerbouw in het laatste kwart van de 19e eeuw en de oprichting 
van de exportslagerijen in Oss door Hartog en Van Zwanenburg in 1883, die veel inwoners uit Heesch in 
dienst nam, breidde het dorp zich uit.23 
 

                                                           
17 De Bont 1993, 72. 
18 Kolman, C., 1997, p. 40-41. 
19 Van Berkel en Samplonius 2006, 181. 
20 Cunen, J., 1935, p. 12-13. 
21 Cunen, J., 1935, p. 22. 
22 www.bhic.nl 
23 Cunen, J., 1935, p. 28-29. 
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Op het minuutplan uit het begin van de 19e eeuw (afbeelding 2.4)24 is te zien dat binnen het plangebied twee 
gebouwen aanwezig zijn. De gebouwen zijn woningen en bevinden zich in het noordelijke deel van het 
plangebied, direct aan de huidige Leekenstraat. Uit de gegevens van de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels 
(OAT)25 behorende bij het minuutplan blijkt dat het zuidelijke deel van het plangebied bestaat uit bouwland. 
De eigenaars van de woningen zijn dezelfde als van de bouwlandpercelen. De grenzen van de 
bouwlandpercelen komen niet overeen met de grenzen van het plangebied. Ten westen en (noord)oosten van 
het plangebied bevinden zich de overige woningen aan de Leekenstraat. Tegen de westelijke grens van het 
plangebied is een gebouw aanwezig dat met de korte gevel naar het plangebied gekeerd staat. 
Hoogstwaarschijnlijk is de Leekenstraat niet verhard. 

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). 
 
Op de kaart uit circa 1899 (afbeelding 2.5) is te zien dat zowel de bebouwing als de perceelsindeling binnen 
het plangebied is gewijzigd. In de noordwestelijke hoek is één gebouw aanwezig. Het tweede gebouw, dat op 
het minuutplan nog wel aanwezig is, is verdwenen. De zichtbare grens van het bouwlandperceel binnen het 
plangebied bestaat uit een kavelsloot, en komt overeen met de noordoostelijke grens van het plangebied. De 
bebouwing direct ten westen van het plangebied is ook gewijzigd. Het betreffende gebouw staat nu in de 
lengte tegen de westelijke grens van het plangebied aan. 

                                                           
24 www.watwaswaar.nl Gemeente Heesch, sectie B, blad 3. 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. 
25 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 1899, aangegeven met het rode kader (Bron: 
Uitgeverij Nieuwland 2005, Noord-Brabant, blad 570). 
 
 
Bodemverstoring 
Binnen het plangebied zijn geen ontgrondingen, bodemverontreinigingen, saneringen of ondergrondse 
olietanks, benzinepompinstallaties en dergelijke bekend waardoor archeologische resten mogelijk verloren zijn 
gegaan.26 Wel is in de huidige situatie bebouwing binnen het plangebied aanwezig. Het is niet bekend of deze 
bebouwing onderkelderd is. Mogelijk zijn sporen van eerdere bebouwing ter plaatse van de huidige 
bebouwing verloren gegaan.  
 

                                                           
26 www.bodemloket.nl en ontgrondingenkaart provincie Noord-Brabant. 
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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 onbekende 
archeologische trefkans vanwege de ligging binnen de bebouwde kom. Op basis van extrapolatie van de 
aangrenzende kaarteenheden geldt waarschijnlijk een hoge trefkans (bijlage 2). Op de Cultuurhistorische 
Waardenkaart (CHW) van de provincie Noord-Brabant heeft het plangebied een middelhoge tot hoge waarde. 
 
Het plangebied ligt waarschijnlijk in een golvende dekzandvlakte. Op de oorspronkelijke bodem, waarschijnlijk 
een veldpodzolgrond, is vanaf de late middeleeuwen of de nieuwe tijd als gevolg van intensieve bemesting 
een plaggendek ontstaan. Op basis van de ouderdom van de afzettingen kunnen binnen het plangebied 
archeologische resten aanwezig zijn vanaf het laat-paleolithicum tot en met de nieuwe tijd. 
 
Jager-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 vuursteenartefacten kunnen vanaf het maaiveld 
worden verwacht als deze zijn aangeploegd. Vondsten en 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. Het plangebied ligt relatief hoog binnen 
de golvende dekzandvlakte. Er zijn geen aanwijzingen dat in de omgeving beken hebben gelopen. Vanwege 
het mogelijk ontbreken van drinkwater in de omgeving vormde het plangebied een minder aantrekkelijke 
bewoningslocatie voor jager-verzamelaars, maar was niet geheel ongunstig. Daarom wordt aan het 
plangebied een middelhoge verwachting toegekend voor vuursteenvindplaatsen uit het laat-paleolithicum en 
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. 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. Sporen uit het neolithicum 
tot en met de vroege middeleeuwen kunnen vanaf de top van de podzolbodem tot diep in de C-horizont 
worden aangetroffen. In de periode vanaf het neolithicum tot en met de vroege middeleeuwen heeft men nog 
steeds een voorkeur voor hoger en droger gelegen gebieden. Vanwege de landschappelijke ligging is het 
plangebied nog steeds een minder gunstige plaats voor bewoning, maar de ontwikkelingen op het gebied van 
landbouw en watervoorziening maakten het plangebied beter bewoonbaar dan in de periode laat-
paleolithicum en mesolithicum. Daarom wordt aan het plangebied een hoge verwachting toegekend voor 
nederzettingsresten 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 de late middeleeuwen en de nieuwe tijd is een hogere landschappelijke ligging van het gebied 
niet meer bepalend voor het bewoningspatroon. Het plangebied behoort in deze periode waarschijnlijk tot de 
bewoningskern van Heesch. Uit de gegevens van het historisch kaartmateriaal komt naar voren dat tenminste 
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sinds het begin van de 19e eeuw bebouwing in het plangebied aanwezig is. Mogelijk gaan eventuele 
voorgangers terug tot in de late middeleeuwen. In de directe omgeving van het plangebied zijn tevens zeer 
veel vondsten uit de late middeleeuwen en de nieuwe tijd bekend. Om deze redenen wordt aan het 
plangebied een hoge verwachting voor archeologische resten uit deze perioden toegekend.  
 
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 

onder het 
plaggendek in de 
oorspronkelijke 
podzolbodem 
 

neolithicum – 
vroege 
middeleeuwen 

hoog Nederzetting: cultuurlaag, fragmenten 
aardewerk, natuursteen, 
gebruiksvoorwerpen 

onder het 
plaggendek in de 
oorspronkelijke 
podzolbodem 
 

late 
middeleeuwen – 
nieuwe tijd 

hoog Nederzetting: cultuurlaag, fragmenten 
aardewerk, natuursteen, botmateriaal, 
gebruiksvoorwerpen,  fundamenten, 
bouwpuin , greppels, erfafscheidingen  
 

vanaf maaiveld in 
het plaggendek 

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 en een hoge verwachting voor 
nederzettingsresten uit het neolithicum tot en met de nieuwe tijd.  
 

3.2 Conclusies / beantwoording onderzoeksvragen  
 

• Wat is de opbouw van de ondergrond en het verwachte bodemtype? 
Het plangebied ligt waarschijnlijk in een golvende dekzandvlakte (laagpakket van Wierden, Formatie 
van Boxtel). Door intensieve bemesting van de oorspronkelijke bodem is mogelijk vanaf de late 
middeleeuwen een enkeerdgrond ontstaan.  
 

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

• 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. Waarschijnlijk is een eventuele vindplaats afgedekt met een 
plaggendek, en om die reden goed geconserveerd. Archeologische resten uit de late middeleeuwen 
en nieuwe tijd staan in relatie tot de bebouwing binnen en in de directe omgeving van het plangebied 
en kunnen bestaan uit sporen van eerdere bebouwing, afvalkuilen, waterputten en 
gebruiksvoorwerpen. 
 

• In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische resten bedreigd door de voorgenomen 
ontwikkeling van het gebied? 
Het is niet bekend tot welke diepte de bodemverstorende activiteiten uitgevoerd zullen worden, maar 
naar verwachting zal de voorgenomen nieuwbouw de eventueel aanwezige resten bedreigen. 

 
 

3.3 Aanbevelingen 
Op grond van de resultaten van het onderzoek en de richtlijnen van de provincie Noord-Brabant inzake de 
aanwezigheid van een enkeerdgrond27 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? 

                                                           
27 Provincie Noord-Brabant 2007. 
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Op basis van het verwachtingsmodel uit het bureauonderzoek en aan de hand van de Leidraad 
Inventariserend Veldonderzoek28, wordt de volgende methode van onderzoek aanbevolen. Er is gekozen voor 
een verkennend booronderzoek met een boordichtheid van ten minste 6 boringen per hectare. Hiermee is het 
onderzoek verkennend voor zowel vuursteenvindplaatsen uit de steentijd als voor nederzettingsresten uit de 
latere perioden. Aangezien het plangebied circa 1.520 m2 groot is, zal het minimum aantal van 4 boringen 
voor kleine plangebieden (kleiner dan 1,0 hectare) worden gezet. 
 
Voor zover de terreinomstandigheden (bebouwing, verhardingen, begroeiing etc.) het toelaten, zullen de 
boringen gelijkmatig over het terrein worden gezet. De exacte boorlocaties zullen worden ingemeten met een 
meetlint.  
 
Er wordt geadviseerd te boren met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm, eventueel aangevuld met 
guts van 3 cm doorsnede. De boringen worden uitgevoerd tot minimaal 25 cm in de C-horizont. Het 
opgeboorde sediment zal worden verbrokkeld/versneden en geïnspecteerd op de aanwezigheid van 
archeologische indicatoren. De boringen worden lithologisch beschreven conform de NEN 510429 en 
bodemkundig30 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.31  
 
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. 

                                                           
28 SIKB 2006b. 
29 Nederlands Normalisatie-instituut 1989. 
30 De Bakker en Schelling 1989. 
31 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 Leekenstraat in Heesch (afbeelding 1.1). De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen 
nieuwbouw op het terrein. 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 basis van voorgaand bureauonderzoek is voor het plangebied een gespecificeerde archeologische 
verwachting opgesteld, waarvan de essentie is weergegeven in tabel 4.1.  
 
Het plangebied ligt waarschijnlijk in een golvende dekzandvlakte. Op de oorspronkelijke bodem, waarschijnlijk 
een veldpodzolgrond, is vanaf de late middeleeuwen of nieuwe tijd als gevolg van intensieve bemesting een 
enkeerdgrond ontstaan. Op basis van de ouderdom van de afzettingen kunnen binnen het plangebied 
archeologische resten aanwezig zijn vanaf het laat-paleolithicum tot en met de nieuwe tijd.  
 
Periode Verwachting Verwachte kenmerken vindplaats Diepteligging 

sporen 
laat-
paleolithicum  – 
mesolithicum 

middelhoog Bewoningssporen, tijdelijke 
kampementen: vuursteen artefacten, 
haardkuilen 

onder het 
plaggendek in de 
oorspronkelijke 
podzolbodem 
 

neolithicum – 
vroege 
middeleeuwen 

hoog Nederzetting: cultuurlaag, fragmenten 
aardewerk, natuursteen, 
gebruiksvoorwerpen 

onder het 
plaggendek in de 
oorspronkelijke 
podzolbodem 
 

late 
middeleeuwen – 
nieuwe tijd 

hoog Nederzetting: cultuurlaag, fragmenten 
aardewerk, natuursteen, botmateriaal, 
gebruiksvoorwerpen,  fundamenten, 
bouwpuin , greppels, erfafscheidingen  
 

vanaf maaiveld in 
het plaggendek 

Tabel 4.1: Archeologische verwachting per periode. 
 

4.3 Aanbeveling  
Op grond van de resultaten van het onderzoek en de richtlijnen van de provincie Noord-Brabant wordt er voor 
het plangebied een verkennend booronderzoek geadviseerd.32 
 

                                                           
32 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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aan: Twan Smolders 

van: Bart Kennis 

c.c.:  

datum:  

betreft: Advies Bedrijven en milieuzonering 80368-21 

 

Plan 

Voorliggend plan betreft de bouw van twee vrijstaande woningen op de plaats van een voormalig 

kinderdagverblijf aan de Leekenstraat 2-4 in de kern Heesch. 

 

Situatie 

Het plangebied ligt midden in het dorp Heesch. Hoewel de Leekenstraat een rustige weg is, liggen er 

naast woningen verschillende maartschappelijke functies en bedrijven (detailhandel en dienstverlening) in 

de directe omgeving. Het gebied zou als als ‘gemengd gebied’ gekenschetst kunnen worden. 

 

Ten noorden van het plangebied bevinden zich (aan de overzijde van de Leekenstraat) enkele woningen 

en een nutsvoorziening. Voor dergelijke nutsvoorzieningen gelden geen hindercontouren zoals bedoeld in 

de VNG-richtlijnen voor Bedrijven en milieuzonering. Wel kan sprake zijn van externe veiligheidrisico’s. Op 

de Risicokaart Noord Brabant (Risicokaart.nl, 2010) staan geen veiligheidscontouren aangegeven rond de 

betreffende nutsvoorziening. Overigens zijn er ook geen andere veiligheidscontouren die overlappen met 

het plangebied. Het valt net buiten de risicocontour die geldt voor de Chloorbleeklooginstallatie van 

Instructiebad ’t Kuipke. Zowel de nutsvoorziening als het aspect Externe veiligheid vormen dus geen 

belemmering voor realisatie van de beoogde woningen. 

 

Ten noorden van het plangebied is aan Schoonstraat 23 een bureau voor onderwijskundige expertise 

gevestigd. Conform de VNG richtlijnen voor Bedrijven en milieuzonering geldt voor dergelijke instellingen 

een maximale hindercontour van 10 meter. Daarbij is uitgegaan van een gebied dat gekenschetst kan 

worden als ‘rustige woonwijk’. In een gemengd gebied, zoals in de omgeving van het plangebied, geldt 

dat de hindercontour met één stap verminderd kan worden. Dit betekent dat de genoemde hindercontour 

van 10 meter komt te vervallen. 

Het zelfde geldt voor de detailhandel en het dienstverlenende bedrijf (reisbureau) aan de noordwestkant 

van het plangebied. 

 

Ten oosten van het plangebied bevindt zich op korte afstand een maatschappelijke voorziening. Het gaat 

hierbij om scoutinggebouw De Elleboog (Leekenstraat 6). Een scoutinggebouw valt onder SBI-code 9133 
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(buurt- en clubhuizen, SBI-codering 1993). Conform de VNG richtlijnen voor Bedrijven en milieuzonering 

(2009) geldt daarvoor in rustige woonwijken een hindercontour van 30 meter. Geluid is daarbij de 

bepalende factor. Omdat de omgeving van het plangebied gekenschetst zou kunnen worden als ‘gemengd 

gebied’, mag deze contour met één stap verkleind worden tot 10 meter. Dit is in lijn met het feit dat ten 

zuiden van het scoutinggebouw woningen aanwezig zijn op een afstand kleiner dan 30 meter van de 

bebouwing van de scouting. 

 

Het scoutinggebouw bevindt zich op ten minste 11 meter van de bestaande bebouwing van het 

voormalige kinderdagverblijf. Wel grenst het perceel met de Maatschappelijke bestemming direct aan het 

plangebied. Het bouwvlak van dat perceel is niet groter dan de aanwezige bebouwing. Dit betekent dat bij 

realisatie van woningen in het plangebied rekening gehouden moet worden met de hindercontour van 10 

meter. Buiten de betreffende contour is woningbouw toegestaan.  

 

De dichtstbij geprojecteerde woning is beoogd op een afstand van 9,18 meter van de bebouwing van de 

scouting. Deze woning valt dus binnen de hindercontour.  

Uit navraag is echter gebleken dat de activiteiten binnen het scoutingterrein zeer beperkt zijn. Om die 

reden is niet te verwachten dat sprake is van hinder.  

 

Ten zuiden van het plangebied bevinden zich woningen en maatschappelijke voorzieningen zoals een 

VMBO-school. 

Het plangebied bevindt zich ruim buiten de hindercontouren van deze voorzieningen. Daarbij is er sprake 

van woningen die liggen tussen het plangebied en de betreffende voorzieningen. Er is dus geen sprake 

van belemmering van de beoogde plannen. 

 

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 

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. 

 

Van de beoogde woningen in het plangebied is één woning een klein stuk gelegen binnen de indicatieve 

hindercirkel van het naburige scoutingterrein. Er is echter gebleken dat de activiteiten op het 

scoutingterrein zeer beperkt zijn. Hinder is om die reden hier niet te verwachten. 

 

Er zijn hiernaast geen andere bedrijven of instellingen in de omgeving van het plangebied waarbij de 

hindercontouren overlappen met het plangebied. 

 

Geconcludeerd wordt dat het aspect ‘bedrijven en milieuzonering’ naar verwachting niet leidt tot 

belemmeringen. 
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Bestemmingsplan kom Heesch: 

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

0264 

 



























































































Externe veiligheid 

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 zijn een aantal 

risicovolle inrichtingen gelegen. Dit zijn: 

 

- Van Kessel Tankservice B.V., Nistelrodeseweg 3 te Heesch; 

- Heesch S.T.E. B.V., ’t Dorp 118 te Heesch; 

- Instructiebad ’t Kuipke, John F Kennedystraat 58 te Heesch. 

 

Voor de eerste twee inrichtingen geldt dat hier een LPG-installatie is aangelegd. Bij de derde inrichting 

is sprake van chloorbleekloog. De afstand van deze ondernemingen tot het plangebied is echter 



zodanig groot, respectievelijk circa 600 meter, 430 meter en 390 meter, dat deze ondernemingen voor 

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

Daarnaast zijn op kortere afstand tot de ondernemingen reeds woningen gelegen. Derhalve worden 

bovenstaande ondernemingen niet meer in hun 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 Heesch (gemeente Bernheze, provincie Noord-Brabant) is aan de Leekenstraat 2-4 

de bouw van twee vrijstaande woningen beoogd. Eén van de haalbaarheidsstudies 

die hiervoor dient te worden uitgevoerd is toetsing aan de natuurregelgeving. Voorlig-

gende 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 bestaat uit een quick 

scan en een mitigatieplan. In de quick scan zijn op basis van een gebiedsanalyse 

(ruimtelijk ecologisch), beschikbare soortgegevens en een eenmalige veldverkenning 

uitspraken zijn gedaan over de mogelijke aanwezigheid van beschermde planten en 

dieren in het plangebied. Het plangebied is beoordeeld op geschiktheid voor be-

schermde planten en diersoorten en de verwachte effecten op deze soorten en be-

schermde natuurgebieden. Dit heeft geresulteerd in conclusies en aanbevelingen. Op 

basis van deze conclusie is een mitigatieplan voor de Huismus opgesteld. Dit onder-

zoek is uitgevoerd op basis van de momenteel geldende uitwerking en interpretatie 

van beleid en wetgeving. 

1.2 Gebiedsbeschrijving en beoogde ingrepen 

Heesch ligt ten zuiden van Oss en de A59, ten noordwesten van Nistelrode en ten 

westen van natuurgebieden (gemeente bossen Berghem en Schaijk en Natuurpark 

Maashorst). De directe omgeving van Heesch vertoont een afwisselend karakter. Be-

bouwing en wegen domineren het landschap in het noorden, terwijl bosrijke gebieden 

het oosten domineren en agrarische gronden het zuiden en westen. 

 

Het plangebied ligt in het centrum van Heesch, waardoor de directe omgeving van het 

plangebied wordt gekenmerkt door bebouwing en het intensieve gebruik. De begren-

zing van het plangebied wordt in het noordoosten, zuiden en westen gevormd door 

bebouwing. Het noordwesten wordt begrensd door de Leekenstraat.  
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In de huidige situatie betreft het plangebied een voormalige agrarisch bedrijf dat om-

gebouwd is tot woonhuis. Eén deel van het gebouw is in gebruik door de nabijgelegen 

peuterspeelzaal en het andere deel wordt gebruikt als woonhuis. De omgeving van 

het gebouw heeft een verruigd karakter. Op onderstaande foto’s is een indicatie gege-

ven van het plangebied ten tijde van het veldbezoek.  

 

Afbeelding 2: Globale indruk plangebied; bebouwing en verruigde omgeving (foto’s 

SAB, 2010) 

 

Op deze locatie is de sloop van de huidige bebouwing beoogd om plaats te maken 

voor twee vrijstaande woningen. In onderstaande afbeelding is de locatie van de 

nieuwe woningen aangegeven in het rood. 

 

Afbeelding 3: Uitsnede van de verbeelding met de toekomstige ligging van de twee 

vrijstaande woningen.  
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2 Quick scan flora en fauna 

2.1 Onderzoeksmethodiek 

Het Natuurloket geeft in het kilometerhok waarbinnen de planlocatie en haar invloeds-

gebied is gelegen (164-416), het voorkomen van beschermde zoogdieren en amfibie-

ën 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 8 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 

2.2.1 Natuurbeschermingswet 1998 

Het plangebied ligt niet in of nabij een gebied dat is aangewezen in het kader van de 

Natuurbeschermingswet 1998. Het dichtstbijzijnde gebied beschermd betreft het Natu-

ra 2000-gebied Uiterwaarden Waal. Dit beschermde gebied ligt op ruim 12.000 meter 

afstand. Gezien tussenliggende verstorende elementen (wegen en woningen) en de 

afstand, zijn zowel directe als indirecte negatieve effecten van de plannen op het be-

schermde gebied niet te verwachten.  

 

2.2.2 Ecologische Hoofdstructuur 

Het plangebied ligt niet binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het dichtstbij-

zijnde gebied dat aangewezen is als EHS ligt op ruim 800 meter afstand van het plan-

gebied en betreft het bosgebied ten noorden van de A59. Gezien de tussenliggende 

verstorende elementen (woningen, wegen) en afstand zijn zowel direct als indirecte 

negatieve effecten op de EHS niet te verwachten.  

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. 
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2.3.1 Vaatplanten 

Het grootste deel van het plangebied is bebouwd en verhard. De groene delen be-

staan uit verwilderde gazons en tuin. Binnen het plangebied zijn planten aangetroffen 

als Duizendblad, Sint-Janskruid, Schapenzuring, Smalle weegbree, Gewone esdoorn 

en Berk. Strikt beschermde plantensoorten zijn niet aangetroffen en worden ook niet 

verwacht. Bijzondere groeiplaatsen zijn niet aanwezig. Strikt beschermde vaatplanten 

worden binnen het plangebied niet verwacht. Aangeplante of gezaaide exemplaren 

van beschermde soorten (in bijvoorbeeld tuinen) zijn niet beschermd in de Flora- en 

faunawet, omdat het geen natuurlijke groeiplaatsen betreft. 

2.3.2 Grondgebonden zoogdieren 

Binnen het plangebied zijn enkele rommelhoekjes en ruigten aanwezig, hierdoor zijn 

vaste rust- en verblijfplaatsen van soorten als kleine marterachtigen, (spits)muizen, 

Egel, Konijn en Mol niet uit te sluiten. Voor deze soorten, die onder 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. Bomen die als voedselbron voor de Eekhoorn dienen 

(naaldbomen, eiken of beuken) zijn niet aangetroffen in het plangebied. Daarmee zijn 

vaste rust- en verblijfplaatsen van deze soort uit te sluiten. Gezien de binnenstedelijke 

locatie, afwezigheid van sporen en watervoerende elementen, worden strikt be-

schermde grondgebonden zoogdieren niet verwacht in het plangebied.  

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. 

Boombewonende soorten worden aangetroffen in holten, scheuren en loshangende 

schors. Gebouwbewonende soorten zijn aan te treffen in spouwuren, achter gevelbe-

timmering, onder het dakbeschot, enz.  

 

Boombewonende soorten 

Binnen het plangebied staat één grote oude boom (Wilg). Gezien de stamdoorsnede 

van deze boom (> 30 cm) zijn holten, scheuren en loshangende schors op voorhand 

niet uit te sluiten. Daarmee is deze boom mogelijk geschikt als verblijfplaats voor 

vleermuizen. Indien deze boom gekapt wordt zijn negatieve effecten op boombewo-

nende vleermuizen op voorhand niet uit te sluiten en dient nader onderzoek uitge-

voerd te worden. Aanbevolen wordt dan ook om deze boom te behouden. 

 

Gebouwbewonende soorten 

De gebouwen in het plangebied zijn opgebouwd uit muren zonder stootvoegen en 

zonder gevelbetimmering. Het dak is bedekt met dakpannen en op sommige locaties 

is het dak aan de binnenzijde niet geïsoleerd. Tijdens het veldbezoek zijn geen sporen 

van vleermuizen aangetroffen op de zolder of tegen de buitenmuur. Toegang tot onder 

het dakbeschot is tevens niet mogelijk, aangezien de dakpannen gemetseld zijn aan 

de zijmuren. Ook is aan de voor- en achterzijde van het gebouw geen vrije toegang 

mogelijk tot onder het dakbeschot, omdat de dakranden strak tegen de muur aan zit-
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ten en spinnenrag aanwezig is. Spinnenrag duidt op het feit dat recentelijk geen be-

weging plaatsgevonden heeft op die locatie. Vaste rust- en verblijfplaatsen van vleer-

muizen worden daarmee niet verwacht in de gebouwen. Nader onderzoek wordt hier-

door niet noodzakelijk. 

2.3.4 Vogels 

Tijdens het veldbezoek zijn vogels waargenomen zoals Merel, Ekster, Koolmees, 

Pimpelmees, Gierzwaluw en Huismus. Alle vogelsoorten zijn beschermd tijdens het 

broedseizoen. Het betreft dan met name de actieve broedplaatsen en vaste verblijf-

plaatsen van deze soorten. Voor de meeste vogels loopt dit broedseizoen globaal van 

half maart tot half juli.  

 

Jaarrond beschermde vogelsoorten 

In het kader van de Flora- en faunawet zijn vaste rust- en verblijfplaatsen van enkele 

vogelsoorten jaarrond beschermd. Dit betekent dat nestlocaties van deze soorten het 

gehele seizoen beschermd zijn. Hierin worden vier categorieën onderscheiden: 

1 Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen, buiten het broedseizoen in 

gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats (voorbeeld: Steenuil). 

2 Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden 

en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop (voor-

beeld: Roek, Gierzwaluw en Huismus). 

3 Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op de-

zelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van be-

bouwing (voorbeeld: Ooievaar, Kerkuil en Slechtvalk).  

4 Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of 

nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen (voorbeeld: Boomvalk, Buizerd en 

Ransuil). 

 

Van de aangetroffen vogelsoorten zijn alleen nestlocaties van de Gierzwaluw en de 

Huismus jaarrond beschermd. Het gebouw wordt echter niet geschikt geacht voor 

gierzwaluwen, aangezien steile daken en losliggende dakpannen ontbreken. Negatie-

ve effecten op deze soort zijn uit te sluiten. Wel wordt het gebouw geschikt geacht 

voor de Huismus. Via de regenpijp is toegang tot onder het dakbeschot mogelijk. Ten 

tijde van het veldbezoek zijn invliegende soorten in het gebouw niet waargenomen. 

Wel zijn invliegende huismussen en daarmee nestlocaties van de soort aan de over-

zijde van de Leekenstraat aangetroffen. Met de sloop van het gebouw is het niet uit te 

sluiten dat nestlocaties van de Huismus aangetast worden. Om nader onderzoek te 

voorkomen dient men uit te gaan van de worst case scenario; dat de Huismus in het 

gebouw broedt. Overtreding van de Flora- en faunawet wordt in dit geval voorkomen 

door mitigerende maatregelen te treffen zodat de functionaliteit van het plangebied 

voor de Huismus niet achteruitgaat. Als deze maatregelen niet getroffen worden is 

nader onderzoek noodzakelijk.  

 

Sporen van overige jaarrond soorten zijn niet aangetroffen in het plangebied en wor-

den gezien de binnenstedelijk ligging ook niet verwacht.  
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2.3.5 Amfibieën 

Binnen en direct nabij het plangebied zijn geen watervoerende elementen (voor voort-

planting) aanwezig en bosschages worden niet gekapt (voor overwintering). Om deze 

reden worden negatieve effecten op strikt beschermde soorten niet verwacht. Voor al-

gemeen voorkomende soorten, die onder het eerste lichte beschermingsregime val-

len, geldt een algemene vrijstelling voor het verstoren en/of aantasten van vaste rust- 

en verblijfplaatsen. 

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 

verwaarloosde tuin) en afwezigheid van verbinding met bosgebieden waar reptielen 

voorkomen is de aanwezigheid van reptielen niet waarschijnlijk. Negatieve effecten op 

reptielen worden niet verwacht, aangezien de nieuwbouw op dezelfde locatie komt als 

de huidige bebouwing en geen groene elementen worden verwijderd.  

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 Leekenstraat 2-4 in Heesch (gemeente Bern-

heze, provincie Noord-Brabant). Op deze locatie is de sloop van het huidige gebouw 

beoogd om plaats te maken voor één nieuwe woning. Voor deze ingreep wordt uitge-

voerd, dienen de gevolgen voor beschermde natuurwaarden en de consequenties in 

het kader van de geldende natuurwet- en regelgeving in beeld te zijn gebracht.  

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 (800 meter) en beschermde natuurgebieden (1.200 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 werkzaamhedenuitgevoerd kunnen worden zonder ontheffing.  

 

Een aantal van de mogelijk voorkomende soorten staat vermeld op tabel 2 en 3 van 

de Flora- en faunawet en is daarmee strikter beschermd. Voor deze soorten geldt dat 

bij een aantasting van vaste rust- en verblijfplaatsen een ontheffing in het kader van 

de Flora- en faunawet moet worden aangevraagd.  

 

Huismus 

Met de sloop van het gebouw is het niet uit te sluiten dat nestlocaties van de jaarrond 

beschermde Huismus aangetast worden. Om nader onderzoek te voorkomen dient 

men uit te gaan van de worst case scenario; dat de Huismus in het gebouw broedt. 

Overtreding van de Flora- en faunawet wordt in dit geval voorkomen door mitigerende 

maatregelen te treffen (zowel voorafgaand aan de sloop, tijdens de sloop en na de 

sloop) die ervoor zorgen dat de functionaliteit van het plangebied voor de Huismus 

niet achteruitgaat. Deze maatregelen worden in een mitigatieplan verwoord. Als deze 

maatregelen niet getroffen worden is nader onderzoek noodzakelijk.  

 

Vleermuizen 

Binnen het plangebied staat één grote oude boom (Wilg) die mogelijk geschikt is als 

vaste rust- en verblijfplaats voor vleermuizen. Indien deze boom gekapt wordt zijn ne-

gatieve effecten op boombewonende vleermuizen op voorhand niet uit te sluiten en 

dient nader onderzoek uitgevoerd te worden. Aanbevolen wordt dan ook om deze 

boom te behouden. 
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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-

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 weer een zolder of vliering wordt aangelegd, zou deze niet helemaal geïso-

leerd kunnen worden. Hierdoor wordt de zolder mogelijk een geschikt verblijf voor 

vleermuizen; 

 de nieuwe woning geschikt maken voor de Gierzwaluw (d.m.v. dakpannen of kas-

ten). Deze soorten verliezen steeds meer geschikte nestlocaties en nieuwe nestge-

legenheden zijn gemakkelijk te creëren.  

 

 



 

SAB 11  

 

4 Mitigatieplan 

Op basis van de quick scan flora en fauna is gebleken dat vaste rust- en verblijfplaat-

sen van de Huismus niet zijn uit te sluiten in het plangebied. Nestlocaties van de 

Huismus zijn in het kader van de Flora- en faunawet jaarrond beschermd. Dit betekent 

dat nestlocaties van deze soorten ook buiten het broedseizoen niet aangetast en/of 

verwijderd mogen worden. Om overtreding van de Flora- en faunawet te voorkomen 

dient volgens Dienst Regelingen (DR) mitigerende maatregelen genomen te worden, 

zodat de functionaliteit van het plangebied voor de Huismuis niet wordt aangetast. De 

te nemen mitigerende maatregelen worden hieronder besproken en zijn opgedeeld in 

werkzaamheden voorafgaand, tijdens en na de sloop.  

4.1 Voorafgaand aan sloop 

Geruime tijd voorafgaand aan de sloop, het beste is voor het broedseizoen, moeten 

alternatieve broedgelegenheden worden geboden in of direct grenzend aan het plan-

gebied. Deze broedgelegenheden kunnen bestaan uit zogenaamde vogelvides of 

speciale nestkasten. Een vogelvide verdient daarbij de voorkeur omdat deze ook 

voorkomt dat huismussen en andere vogelsoorten verder dan de vogelvide onder het 

dak kunnen komen. Een uitgebreide beschrijving van een vogelvide staat in bijlage 2. 

De alternatieve broedgelegenheden moeten worden aangebracht op andere dan de te 

slopen bebouwing. Aangezien de soort een koloniebroeder is dient de nestkast de 

mogelijkheid te hebben voor meerdere broedlocaties in één kast (Vogelbescherming, 

2008).  

4.2 Tijdens de sloop 

Sloopwerkzaamheden mogen niet worden uitgevoerd wanneer actieve broedgevallen 

van vogelsoorten aanwezig zijn. Dat geldt ook voor andere soorten dan de Huismus. 

Het broedseizoen van de Huismus loopt van globaal eind maart tot augustus, waarbij 

de Huismus twee a drie legsel per jaar heeft. Dit betekent dat de sloop van het ge-

bouw plaats kan vinden vanaf globaal 1 augustus tot en met medio maart. Indien de 

sloopdatum dichtbij 1 augustus of medio maart ligt, wordt aanbevolen voorafgaand 

aan de sloop, door een ter zake kundige op het gebied van vogels,  te bepalen of de 

soort nog / al in het plangebied broedt. Als vogels in het plangebied broeden kan nog 

niet begonnen worden met de sloop en moet gewacht worden op het moment dat de 

laatste jongen uitgevlogen zijn. Indien de sloop van het gebouw plaatsvindt in het win-

terseizoen (globaal van november tot begin februari), waarin de meeste vogels niet 

broeden, kunnen de werkzaamheden uitgevoerd worden zonder een controle door 

een ter zake kundige.   

4.3 Na de sloop 

In de nieuwe woningen wordt nieuwe nestgelegenheid gecreëerd. Dit dient te gebeu-

ren door het toepassen van vogelvides of het plaatsen van nestkasten. De Vogelvide 

wordt aangebracht bij de onderste rij pannen op het dak, ter hoogte van de dakvoet. 

Het is een platte nestkast van kunststof die over de gehele breedte van het dak kan 

worden aangebracht. Op maat gemaakte invliegopeningen bieden huismussen toe-
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gang tot hun onderkomen. De in kolonie levende vogels kunnen met meerdere tegelijk 

een nest bouwen in de vide. De Vogelvide voldoet zowel aan de eisen van de huis-

mus als van het Bouwbesluit. De vide waarborgt een goede ventilatie van het dak en  

voorkomt dat vogels verder onder de pannen kruipen, zodat vervuiling wordt tegenge-

gaan (www.monier.nl). Indien gekozen wordt voor het gebruik van Vogelvides dan 

dienen de vogelvides over de gehele lengte van de dakrand, zowel de voorzijde als 

achterzijde van het huis, geplaatst te worden.   

 

Huismussen zijn koloniebroeders, dit betekent dat de soort in groepen leeft en broedt. 

Nestkasten voor deze soort bestaan dan ook voornamelijk uit meerdere broedlocaties 

naast elkaar, een soort mussenflat of mussenstraat. Bij het ophangen van kasten 

moet dan ook gekozen worden voor een kast met meerdere nestmogelijkheden. Als 

gekozen wordt voor het ophangen van nestkasten worden minimaal vier mussen-

flats/straten (met meerder broedgelegenheden) geplaatst op elke woning.  

Afbeelding 4: Vogelvide boven (bron Vogelbescherming, 2008) en mussenstraat on-

der (bron: Haagse Vogelbescherming) 

4.4 Conclusie 

Het aantasten van een nestlocatie van de Huismus betreft een overtreding ex artikel 

75 van de Flora- en faunawet. Om overtreding van de Flora- en faunawet te voorko-

men dienen mitigerende maatregelen genomen te worden, zodat de functionaliteit van 

het plangebied voor de Huismuis niet wordt aangetast. De volgende maatregelen die-

nen uitgevoerd te worden: 

 Voorafgaand aan de sloop dienen nestkasten voor de Huismus opgehangen te 

worden in of in de directe omgeving van het plangebied. De soort is een kolonie-

broeder, daarom dient de nestkast de mogelijkheid te hebben voor meerdere 

broedlocaties in één kast.  

 De sloop van het gebouw dient plaats te vinden buiten de broedperiode van huis-

mussen. 
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 Het toekomstige gebouw moet geschikt worden gemaakt voor de Huismus. Dit kan 

gedaan worden door een zogeheten “Vogelvide” te plaatsen onder de dakrand of 

door het plaatsen van mussenflats/straten. 

 

Met het toepassen van bovengenoemde maatregelen wordt de functionaliteit van het 

plangebied voor de Huismus niet aangetast en is geen sprake van overtreding ex arti-

kel 75 van de Flora- en faunawet. Verder zijn in de directe omgeving van het plange-

bied tevens overige locatie mogelijk die als broedlocatie voor de soort kan dienen 

(woning).  

4.5 Aanbeveling Gierzwaluw 

De omgeving van het plangebied is geschikt voor zwaluwen. Aanbevolen wordt om 

gierzwaluwkasten, stenen of dakpannen toe te passen in het nieuwe gebouw. Enkele 

aandachtspunten ten aanzien van het aanbrengen en onderhouden van gierzwaluw-

nestkasten: 

 de nestkasten dienen bij voorkeur geplaatst te worden onder goten of aan gevels; 

 breng nestgelegenheid voor gierzwaluwen liefst aan op de (koele) oost of noordzij-

de van gebouwen. De kasten kunnen ook op het zuiden of westen hangen, mits ze 

de hele dag in de schaduw blijven; 

 de kasten worden in kleine groepen bij elkaar geplaatst; 

 de ophanghoogte van de kast is minimaal drie meter boven de grond. De jonge 

gierzwaluw heeft deze hoogte nodig om uit te kunnen vliegen; 

 er mogen voor de nestkasten geen obstakels staan die het in - en uitvliegen be-

lemmeren (b.v. een vlaggenmast of hoge bomen); 

 gierzwaluwkasten zijn onderhoudsvrij, omdat de gierzwaluw zelf geen nestmateri-

aal aansleept. De kasten hoeven dus niet jaarlijks schoongemaakt te worden; 

 als andere vogels, zoals mussen of spreeuwen, de nestkasten en pannen bezet-

ten, laat ze dan hun gang gaan. Ze wijzen de gierzwaluwen, die een voorkeur voor 

'gestoffeerde nesten' lijken te hebben, de weg. 
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datum: 10 februari 2011, laatst aangepast 11 april 2011 

betreft: Haalbaarheid initiatief Leekenstraat 2-4 te Heesch 

 

HAALBAARHEIDSASPECTEN 

Akoestiek 

Voor dit aspect is een onderzoek uitgevoerd door SAB Arnhem BV, d.d. 29 juli 2010. Uit de berekende 

geluidsbelastingen blijkt voor wat betreft de Bosschebaan dat bij één van de twee woningen de 

geluidsbelastingen hoger zijn dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.  De optredende geluidsbelastingen 

zijn ten gevolge van het wegverkeer op de Schoonstraat lager dan de hoogste toelaatbare 

geluidsbelasting. 

In het kader van de Wgh dienen daarom hogere waarden te worden verleend inzake de Bosschebaan. De 

situatie past naar verwachting in het gemeentelijk beleid inzake het verlenen van hogere waarden. 

Archeologie 

Archeologisch bureauonderzoek 

Voor onderhavig plangebied is een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd (Bureauonderzoek 

Leekenstraat 2-4 te Heesch, gemeente Bernheze, Synthegra Rapport S100150, 28-02-2011, definitief).  

Op grond van de resultaten van het onderzoek en de richtlijnen van de provincie Noord-Brabant wordt er 

voor het plangebied een verkennend booronderzoek geadviseerd.  

 

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 bureau-onderzoek. 

Bodem  

Voor deze locatie heeft Tritium Advies een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd d.d. 30 juni 2010. De 

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

locatie. 

Externe veiligheid 

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

het plangebied zijn een aantal risicovolle inrichtingen gelegen. Dit zijn: 

 Van Kessel Tankservice B.V., Nistelrodeseweg 3 te Heesch; 

 Heesch S.T.E. B.V., ’t Dorp 118 te Heesch; 

 Instructiebad ’t Kuipke, John F Kennedystraat 58 te Heesch. 

Voor de eerste twee inrichtingen geldt dat hier een LPG-installatie is aangelegd. Bij de derde inrichting is 

sprake van chloorbleekloog. De afstand van deze ondernemingen tot het plangebied is echter 

zodanig groot, respectievelijk circa 600 meter, 430 meter en 390 meter, dat deze ondernemingen voor 

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

Daarnaast zijn op kortere afstand tot de ondernemingen reeds woningen gelegen. Derhalve worden 

bovenstaande ondernemingen niet meer in hun 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 

Quick scan 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 is het ten eerste niet uit te sluiten dat nestlocaties van de Huismus 

aangetast worden. Om nader onderzoek te voorkomen dienen mitigerende maatregelen te worden 

getroffen. Deze maatregelen moeten in een mitigatieplan verwoord worden.  

Ten tweede is niet uit te sluiten dat de Wilg op het terrein mogelijk geschikt is als vaste rust- en 

verblijfplaats voor vleermuizen. Aanbevolen wordt om deze boom te behouden. 

 

Mitigatieplan huismus 

Aanvullend op de quick scan flora en fauna heeft SAB een mitigatieplan opgesteld voor de huismus 

(Mitigatieplan Heesch, Leekenstraat 2 – 4, Gemeente Bernheze, SAB, 25 maart 2011). Hierin worden 

aanbevelingen gedaan op welke wijze de effecten op de huismus kunnen worden verzacht. Het gaat dan 

onder meer om het plaatsen van nestkasten. Deze aanbevelingen zullen bij de verdere uitwerking en 

realisatie van de plannen worden meegenomen. 

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. 

 

projectlocatie 
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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 

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. Van de beoogde 

woningen in het plangebied, wordt realisatie van de woning die het dichtst bij het scoutinggebouwen komt 

te liggen belemmerd door de hindercontour van de scouting. Er zijn twee mogelijkheden om deze situatie 

op te lossen:  

 Door nader onderzoek naar geluid kan worden bepaald of er sprake is van overschrijding van 

geluidsnormen die gelden ten aanzien van de beoogde woningen. Indien deze normen worden 

overschreden, zijn maatregelen nodig om de geluidhinder te beperken.  

 De betreffende geplande woning wordt 1, 14 meter verschoven  in westelijke richting (waarbij we 

zijn uitgegaan van een onveranderde rooilijn). De woning komt dan net buiten de hindercontour van 

10 meter te liggen. 

 

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 zijn er, gezien de ligging binnen de bebouwde kom van Heesch, geen belemmeringen.  

Water 

Voor dit project is een waterparagraaf opgesteld d.d. maart 2011. 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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Bijlage: Archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart 
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1 Inleiding 

1.1 Situatieschets 

De gemeente Bernheze is voornemens medewerking te verlenen de realisatie van 
twee vrijstaande woningen op de plaats van een voormalig kinderdagverblijf aan de 
Lekenstraat 2-4 in de kern Heesch 

 
figuur 1-1). Het voorgenomen initiatief past niet binnen het geldende bestemmingsplan. 

 
Figuur 1-1: globale ligging plangebied  
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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)”. 
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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 twee 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 rond de 27 �g/m3. Dit is 
slechts 68% van de jaargemiddelde grenswaarde. Overschrijdingen van het uurge-
middelde 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 
twee vrijstaande woningen op de plaats van een voormalig kinderdagverblijf aan de 
Lekenstraat 2-4 in de kern Heesch. 
 
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.  
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Figuur 5-1: max. concentratie stikstofdioxide tussen 2008 en 2020  

 

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

1.1 Aanleiding 

In Heesch (gemeente Bernheze, provincie Noord-Brabant) is aan de Leekenstraat 2-4 
de bouw van twee vrijstaande woningen beoogd. Eén van de haalbaarheidsstudies 
die hiervoor dient te worden uitgevoerd is toetsing aan de natuurregelgeving. Voorlig-
gende 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 

Heesch ligt ten zuiden van Oss en de A59, ten noordwesten van Nistelrode en ten 
westen van natuurgebieden (gemeente bossen Berghem en Schaijk en Natuurpark 
Maashorst). De directe omgeving van Heesch vertoont een afwisselend karakter. Be-
bouwing en wegen domineren het landschap in het noorden, terwijl bosrijke gebieden 
het oosten domineren en agrarische gronden het zuiden en westen. 
 
Het plangebied ligt in het centrum van Heesch, waardoor de directe omgeving van het 
plangebied wordt gekenmerkt door bebouwing en het intensieve gebruik. De begren-
zing van het plangebied wordt in het noordoosten, zuiden en westen gevormd door 
bebouwing. Het noordwesten wordt begrensd door de Leekenstraat.  
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In de huidige situatie betreft het plangebied een voormalige agrarisch bedrijf dat om-
gebouwd is tot woonhuis. Eén deel van het gebouw is in gebruik door de nabijgelegen 
peuterspeelzaal en het andere deel wordt gebruikt als woonhuis. De omgeving van 
het gebouw heeft een verruigd karakter. Op onderstaande foto’s is een indicatie gege-
ven van het plangebied ten tijde van het veldbezoek.  
 

Afbeelding 2: Globale indruk plangebied; bebouwing en verruigde omgeving (foto’s 
SAB, 2010) 
 
Op deze locatie is de sloop van de huidige bebouwing beoogd om plaats te maken 
voor twee vrijstaande woningen. In onderstaande afbeelding is de locatie van de 
nieuwe woningen aangegeven in het rood. 
 

Afbeelding 3: Uitsnede van de verbeelding met de toekomstige ligging van de twee 
vrijstaande woningen.  
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2 Toetsing 

2.1 Onderzoeksmethodiek 

Het Natuurloket geeft in het kilometerhok waarbinnen de planlocatie en haar invloeds-
gebied is gelegen (164-416), het voorkomen van beschermde zoogdieren en amfibie-
ën 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 8 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 

2.2.1 Natuurbeschermingswet 1998 

Het plangebied ligt niet in of nabij een gebied dat is aangewezen in het kader van de 
Natuurbeschermingswet 1998. Het dichtstbijzijnde gebied beschermd betreft het Natu-
ra 2000-gebied Uiterwaarden Waal. Dit beschermde gebied ligt op ruim 12.000 meter 
afstand. Gezien tussenliggende verstorende elementen (wegen en woningen) en de 
afstand, zijn zowel directe als indirecte negatieve effecten van de plannen op het be-
schermde gebied niet te verwachten.  
 

2.2.2 Ecologische Hoofdstructuur 

Het plangebied ligt niet binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het dichtstbij-
zijnde gebied dat aangewezen is als EHS ligt op ruim 800 meter afstand van het plan-
gebied en betreft het bosgebied ten noorden van de A59. Gezien de tussenliggende 
verstorende elementen (woningen, wegen) en afstand zijn zowel direct als indirecte 
negatieve effecten op de EHS niet te verwachten.  

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. 
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2.3.1 Vaatplanten 

Het grootste deel van het plangebied is bebouwd en verhard. De groene delen be-
staan uit verwilderde gazons en tuin. Binnen het plangebied zijn planten aangetroffen 
als Duizendblad, Sint-Janskruid, Schapenzuring, Smalle weegbree, Gewone esdoorn 
en Berk. Strikt beschermde plantensoorten zijn niet aangetroffen en worden ook niet 
verwacht. Bijzondere groeiplaatsen zijn niet aanwezig. Strikt beschermde vaatplanten 
worden binnen het plangebied niet verwacht. Aangeplante of gezaaide exemplaren 
van beschermde soorten (in bijvoorbeeld tuinen) zijn niet beschermd in de Flora- en 
faunawet, omdat het geen natuurlijke groeiplaatsen betreft. 

2.3.2 Grondgebonden zoogdieren 

Binnen het plangebied zijn enkele rommelhoekjes en ruigten aanwezig, hierdoor zijn 
vaste rust- en verblijfplaatsen van soorten als kleine marterachtigen, (spits)muizen, 
Egel, Konijn en Mol niet uit te sluiten. Voor deze soorten, die onder 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. Bomen die als voedselbron voor de Eekhoorn dienen 
(naaldbomen, eiken of beuken) zijn niet aangetroffen in het plangebied. Daarmee zijn 
vaste rust- en verblijfplaatsen van deze soort uit te sluiten. Gezien de binnenstedelijke 
locatie, afwezigheid van sporen en watervoerende elementen, worden strikt be-
schermde grondgebonden zoogdieren niet verwacht in het plangebied.  

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. 
Boombewonende soorten worden aangetroffen in holten, scheuren en loshangende 
schors. Gebouwbewonende soorten zijn aan te treffen in spouwuren, achter gevelbe-
timmering, onder het dakbeschot, enz.  
 
Boombewonende soorten 
Binnen het plangebied staat één grote oude boom (Wilg). Gezien de stamdoorsnede 
van deze boom (> 30 cm) zijn holten, scheuren en loshangende schors op voorhand 
niet uit te sluiten. Daarmee is deze boom mogelijk geschikt als verblijfplaats voor 
vleermuizen. Indien deze boom gekapt wordt zijn negatieve effecten op boombewo-
nende vleermuizen op voorhand niet uit te sluiten en dient nader onderzoek uitge-
voerd te worden. Aanbevolen wordt dan ook om deze boom te behouden. 
 
Gebouwbewonende soorten 
De gebouwen in het plangebied zijn opgebouwd uit muren zonder stootvoegen en 
zonder gevelbetimmering. Het dak is bedekt met dakpannen en op sommige locaties 
is het dak aan de binnenzijde niet geïsoleerd. Tijdens het veldbezoek zijn geen sporen 
van vleermuizen aangetroffen op de zolder of tegen de buitenmuur. Toegang tot onder 
het dakbeschot is tevens niet mogelijk, aangezien de dakpannen gemetseld zijn aan 
de zijmuren. Ook is aan de voor- en achterzijde van het gebouw geen vrije toegang 
mogelijk tot onder het dakbeschot, omdat de dakranden strak tegen de muur aan zit-
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ten en spinnenrag aanwezig is. Spinnenrag duidt op het feit dat recentelijk geen be-
weging plaatsgevonden heeft op die locatie. Vaste rust- en verblijfplaatsen van vleer-
muizen worden daarmee niet verwacht in de gebouwen. Nader onderzoek wordt hier-
door niet noodzakelijk. 

2.3.4 Vogels 

Tijdens het veldbezoek zijn vogels waargenomen zoals Merel, Ekster, Koolmees, 
Pimpelmees, Gierzwaluw en Huismus. Alle vogelsoorten zijn beschermd tijdens het 
broedseizoen. Het betreft dan met name de actieve broedplaatsen en vaste verblijf-
plaatsen van deze soorten. Voor de meeste vogels loopt dit broedseizoen globaal van 
half maart tot half juli.  
 
Jaarrond beschermde vogelsoorten 
In het kader van de Flora- en faunawet zijn vaste rust- en verblijfplaatsen van enkele 
vogelsoorten jaarrond beschermd. Dit betekent dat nestlocaties van deze soorten het 
gehele seizoen beschermd zijn. Hierin worden vier categorieën onderscheiden: 

1 Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen, buiten het broedseizoen in 
gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats (voorbeeld: Steenuil). 

2 Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden 
en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop (voor-
beeld: Roek, Gierzwaluw en Huismus). 

3 Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op de-
zelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van be-
bouwing (voorbeeld: Ooievaar, Kerkuil en Slechtvalk).  

4 Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of 
nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen (voorbeeld: Boomvalk, Buizerd en 
Ransuil). 

 
Van de aangetroffen vogelsoorten zijn alleen nestlocaties van de Gierzwaluw en de 
Huismus jaarrond beschermd. Het gebouw wordt echter niet geschikt geacht voor 
gierzwaluwen, aangezien steile daken en losliggende dakpannen ontbreken. Negatie-
ve effecten op deze soort zijn uit te sluiten. Wel wordt het gebouw geschikt geacht 
voor de Huismus. Via de regenpijp is toegang tot onder het dakbeschot mogelijk. Ten 
tijde van het veldbezoek zijn invliegende soorten in het gebouw niet waargenomen. 
Wel zijn invliegende huismussen en daarmee nestlocaties van de soort aan de over-
zijde van de Leekenstraat aangetroffen. Met de sloop van het gebouw is het niet uit te 
sluiten dat nestlocaties van de Huismus aangetast worden. Om nader onderzoek te 
voorkomen dient men uit te gaan van de worst case scenario; dat de Huismus in het 
gebouw broedt. Overtreding van de Flora- en faunawet wordt in dit geval voorkomen 
door mitigerende maatregelen te treffen zodat de functionaliteit van het plangebied 
voor de Huismus niet achteruitgaat. Als deze maatregelen niet getroffen worden is 
nader onderzoek noodzakelijk.  
 
Sporen van overige jaarrond soorten zijn niet aangetroffen in het plangebied en wor-
den gezien de binnenstedelijk ligging ook niet verwacht.  
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2.3.5 Amfibieën 

Binnen en direct nabij het plangebied zijn geen watervoerende elementen (voor voort-
planting) aanwezig en bosschages worden niet gekapt (voor overwintering). Om deze 
reden worden negatieve effecten op strikt beschermde soorten niet verwacht. Voor al-
gemeen voorkomende soorten, die onder het eerste lichte beschermingsregime val-
len, geldt een algemene vrijstelling voor het verstoren en/of aantasten van vaste rust- 
en verblijfplaatsen. 

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 
verwaarloosde tuin) en afwezigheid van verbinding met bosgebieden waar reptielen 
voorkomen is de aanwezigheid van reptielen niet waarschijnlijk. Negatieve effecten op 
reptielen worden niet verwacht, aangezien de nieuwbouw op dezelfde locatie komt als 
de huidige bebouwing en geen groene elementen worden verwijderd.  

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 Leekenstraat 2-4 in Heesch (gemeente Bern-
heze, provincie Noord-Brabant). Op deze locatie is de sloop van het huidige gebouw 
beoogd om plaats te maken voor één nieuwe woning. Voor deze ingreep wordt uitge-
voerd, dienen de gevolgen voor beschermde natuurwaarden en de consequenties in 
het kader van de geldende natuurwet- en regelgeving in beeld te zijn gebracht.  

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 (800 meter) en beschermde natuurgebieden (1.200 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 werkzaamhedenuitgevoerd kunnen worden zonder ontheffing.  
 
Een aantal van de mogelijk voorkomende soorten staat vermeld op tabel 2 en 3 van 
de Flora- en faunawet en is daarmee strikter beschermd. Voor deze soorten geldt dat 
bij een aantasting van vaste rust- en verblijfplaatsen een ontheffing in het kader van 
de Flora- en faunawet moet worden aangevraagd.  
 
Huismus 
Met de sloop van het gebouw is het niet uit te sluiten dat nestlocaties van de jaarrond 
beschermde Huismus aangetast worden. Om nader onderzoek te voorkomen dient 
men uit te gaan van de worst case scenario; dat de Huismus in het gebouw broedt. 
Overtreding van de Flora- en faunawet wordt in dit geval voorkomen door mitigerende 
maatregelen te treffen (zowel voorafgaand aan de sloop, tijdens de sloop en na de 
sloop) die ervoor zorgen dat de functionaliteit van het plangebied voor de Huismus 
niet achteruitgaat. Deze maatregelen worden in een mitigatieplan verwoord. Als deze 
maatregelen niet getroffen worden is nader onderzoek noodzakelijk.  
 
Vleermuizen 
Binnen het plangebied staat één grote oude boom (Wilg) die mogelijk geschikt is als 
vaste rust- en verblijfplaats voor vleermuizen. Indien deze boom gekapt wordt zijn ne-
gatieve effecten op boombewonende vleermuizen op voorhand niet uit te sluiten en 
dient nader onderzoek uitgevoerd te worden. Aanbevolen wordt dan ook om deze 
boom te behouden. 
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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-
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 weer een zolder of vliering wordt aangelegd, zou deze niet helemaal geïso-
leerd kunnen worden. Hierdoor wordt de zolder mogelijk een geschikt verblijf voor 
vleermuizen; 

− de nieuwe woning geschikt maken voor de Gierzwaluw (d.m.v. dakpannen of kas-
ten). Deze soorten verliezen steeds meer geschikte nestlocaties en nieuwe nestge-
legenheden zijn gemakkelijk te creëren.  
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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.  
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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. 



 

SAB 7 

 

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 in de bebouwde kom van Heesch, gemeente Bernheze.  

Het plangebied is in gebruik ten behoeve van een voormalig kinderdagverblijf welke 

reeds wordt verhuurd als woning. Het plangebied is circa 1.300 m
2
 groot en is gedeel-

telijk bebouwd. Het oppervlakte van de huidige bebouwing is circa 380 m
2
 groot.  

De Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG) voor het perceel aan de Leeken-

straat ongenummerd is 100-120 centimeter beneden maaiveld 

1.2.2 Toekomstige situatie 

In de nieuwe situatie wordt het plangebied bebouwd met twee nieuwe woningen. Het 

bebouwd oppervlak van deze woningen is 445 m2. . Daarnaast is in deze waterpara-

graaf uitgegaan van erfverharding ter grootte van 25% van het bebouwd oppervlak. 

Dit betekent een oppervlak van 111 m
2
. Het totale verharde oppervlak is derhalve 556 

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 is bepaald dat bij T=100 +10% voor onderhavige ontwikke-

ling een berging van minimaal 8 m
3
 gerealiseerd moet worden. Deze berging wordt 

gerealiseerd in de vorm van een greppel aan de achterzijde van het perceel. De ber-

gingsvoorziening wordt aangelegd boven de GHG.  

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.  

 

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 het te bergen hemelwater zal infiltreren. Door de schaalgroot-

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

 

Bergingsvoorziening 
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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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Naam project: Leekenstraat 2-4 Heesch

Contactpersoon initiatiefnemer:

Datum: 16-03-2011

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
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Infiltratiesnelheid bodem
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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) 1.0 m

Maximale peilstijging bij T=10 jaar scenario 1.0 m

Maximale peilstijging bij T=100 jaar scenario 1.0 m

Afvoercoëfficiënten voorziening  

Afvoercoëfficiënt bij T=10 jaar scenario 1.67 l/s/ha

  

Afvoercoëfficiënt bij T=100 jaar scenario 3.34 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
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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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