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SAMENVATTING

Aan de Monseigneur van den Hurklaan (in het vervolg M. vd Hurklaan) wil men vijf nieuwe
woningen realiseren. Nabij het plangebied liggen enkele drukke wegen. Ten behoeve van de
ruimtelijke onderbouwing van de plannen is een akoestisch onderzoek uitgevoerd en is de
situatie beoordeeld aan de hand van de Wet geluidhinder. Doel van dat onderzoek is het
bepalen van de geluidbelasting binnen het plangebied voor zover deze wordt veroorzaakt
door het relevante wegverkeer.

De nieuwe woningen liggen in de geluidzone van de rijksweg A59.
Voor de overige wegen nabij het bouwplan geldt een maximale rijsnelheid van 30 km/uur.
Ondanks het feit dat er geen sprake is van een zone langs deze wegen, is in het voorliggen-
de onderzoek de geluidbelasting ten gevolge van de M. vd Hurklaan en de Kerkweg toch
berekend. Dit omdat:
- de gemeente in het kader van een goede ruimtelijke onderbouwing de belangen van het

realiseren van het bouwplan af moet wegen tegen de mogelijke hinder door de geluidbe-
lasting;

- bij het realiseren van de woningen deze geluidbelasting meegenomen kan worden bij de
beoordeling van de geluidwering in het kader van het Bouwbesluit. Hiermee wordt het
woonklimaat verbeterd.

De overige wegen (o.a. Beellandstraat) liggen op grotere van het plangebied afstand met
tussenliggende afschermende gebouwen en/of de verkeersintensiteit is er dusdanig gering,
dat deze wegen niet relevant zijn met betrekking tot de geluidbelasting.

Uit het onderzoek blijkt dat de nieuwe woningen een geluidbelasting (Lden) zullen ondervin-
den van maximaal:
 45 dB ten gevolge van de Rijksweg A59. Dit is lager dan de voorkeurswaarde van 48 dB

uit de Wet geluidhinder. Deze Wet vormt dan ook geen belemmering voor de realisatie
van de nieuwe woningen.

 50 dB ten gevolge van de M. vd Hurklaan. Dit is hoger dan de voorkeurswaarde uit de
Wet geluidhinder, maar ruim lager dan de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting, zoals
deze geldt voor gezoneerde wegen. Op basis hiervan wordt gesteld dat de geluidbelasting
ten gevolge van de M. vd Hurklaan aanvaardbaar is. Omdat 30 km/uur wegen volgens de
Wet geluidhinder niet gezoneerd zijn, kan voor de geluidbelastingen van deze weg geen
hogere waarde worden verleend.

 26 dB ten gevolge van de Kerkweg. Dit is ruim lager dan de voorkeurswaarde uit de Wet
geluidhinder, zoals deze geldt voor gezoneerde wegen.

In verband met een goede ruimtelijke ordening en een goed woonklimaat, is het aan te beve-
len om bij de bepaling van de geluidwering van de gevels rekening te houden met de bijdra-
ge van de 30 km/uur wegen.

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt maximaal 55 dB. Normaliter wordt met moderne
standaard bouwmaterialen (dubbele beglazing, geïsoleerd dak, normale ventilatie voorzie-
ningen etc) voldaan aan de minimale geluidwering van de gevels, zoals vereist op basis van
het Bouwbesluit.
Het is ter beoordeling aan de gemeente Bernheze of voor dit specifieke bouwplan in het ka-
der van de bouwvergunning een bouwakoestisch onderzoek (waarmee door berekeningen
aangetoond wordt dat voldaan wordt aan de eisen uit het Bouwbesluit) noodzakelijk is.
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1. INLEIDING

Aan de Monseigneur van den Hurklaan (in het vervolg M. vd Hurklaan) wil men vijf nieuwe
woningen realiseren. Nabij het plangebied liggen enkele drukke wegen. Ten behoeve van de
ruimtelijke onderbouwing van de plannen is een akoestisch onderzoek uitgevoerd en is de
situatie beoordeeld aan de hand van de Wet geluidhinder. Doel van dat onderzoek is het
bepalen van de geluidbelasting binnen het plangebied voor zover deze wordt veroorzaakt
door het relevante wegverkeer.

In figuur 1.1 is de ligging van het bouwplan en de omgeving weergegeven. In figuur 1.2 zijn
de nieuwe woningen en de directe omgeving weergegeven.

2. WET GELUIDHINDER EN GEMEENTELIJK GELUIDBELEID

2.1 Wet geluidhinder

2.1.1 Zones langs wegen

Volgens de Wet geluidhinder bevindt zich aan weerszijden van elke weg een geluidzone,
waarvan de breedte afhankelijk is van het aantal rijstroken van de weg en de aard van de
omgeving (stedelijk of buitenstedelijk gebied). Binnen deze zone gelden de grenswaarden
van de Wet geluidhinder.

Als het stedelijk gebied wordt gedefinieerd:
het gebied binnen de bebouwde kom, doch, voor de toepassing van hoofdstukken VI (zones langs
wegen) en VII (zones langs spoorwegen) voor zover het betreft een autoweg of autosnelweg als be-
doeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met uitzondering van het gebied
binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs die autoweg of autosnelweg.

Het buitenstedelijk gebied wordt gedefinieerd als:
het gebied buiten de bebouwde kom alsmede, voor de toepassing van hoofdstukken VI (zones langs
wegen) en VII (zones langs spoorwegen) voor zover het betreft een autoweg of autosnelweg als be-
doeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, het gebied binnen de bebouwde
kom, voor zover liggend binnen de zone langs die autoweg of autosnelweg.

Als breedten van de zones gelden de volgende waarden:

Aard van het gebied Aantal rijstroken Zonebreedte in m aan
weerszijden van de weg *

Stedelijk gebied 1 of 2
3 of meer

200
350

Buitenstedelijk gebied
1 of 2
3 of 4

5 of meer

250
400
600

*: ook de ruimte boven en onder de weg behoort tot de zone langs de weg.

Er is geen sprake van een zone langs een weg indien:
de weg ligt binnen een als woonerf aangeduid gebied

of
voor de weg een maximum snelheid van 30 km/uur geldt.
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De woningen liggen binnen de bebouwde kom. Er is een auto(snel)weg aanwezig, zodat er
in de zin van de Wet geluidhinder sprake is van een buitenstedelijk gebied. De nieuwe wo-
ningen liggen in de geluidzone van de rijksweg A59.

Voor de overige wegen nabij het bouwplan geldt een maximale rijsnelheid van 30 km/uur.
Ondanks het feit dat er geen sprake is van een zone langs deze wegen, is in het voorliggen-
de onderzoek de geluidbelasting ten gevolge van de M. vd Hurklaan en de Kerkweg toch
berekend. Dit omdat:
- de gemeente in het kader van een goede ruimtelijke onderbouwing de belangen van het

realiseren van het bouwplan af moet wegen tegen de mogelijke hinder door de geluidbe-
lasting;

- bij het realiseren van de woningen deze geluidbelasting meegenomen kan worden bij de
beoordeling van de geluidwering in het kader van het Bouwbesluit. Hiermee wordt het
woonklimaat verbeterd.

De overige wegen (o.a. Beellandstraat) liggen op grotere afstand van het plangebied en/of
de verkeersintensiteit is er dusdanig gering, dat deze wegen niet relevant zijn met betrekking
tot de geluidbelasting.

2.1.2 Grenswaarden voor woningen binnen zones langs wegen

De grenswaarde voor de toelaatbare etmaalwaarde van de equivalente geluidbelasting van
woningen binnen zones langs wegen is 48 dB. In bijzondere gevallen, nader aangegeven in
de Wet geluidhinder in artikel 83, is een hogere waarde mogelijk. De maximaal toelaatbare
geluidbelasting is voor nieuwe woonbestemmingen in een stedelijke situatie 63 dB en voor
nieuwe woonbestemmingen in een buitenstedelijk gebied 53 dB.

Burgemeester en wethouders zijn binnen de grenzen van de gemeente bevoegd tot het
vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting. Het vast-
stellen van hogere waarde kan alleen als de toepassing van maatregelen, gericht op het te-
rugbrengen van de te verwachten geluidbelasting, vanwege de weg, van de uitwendige
scheidingsconstructie van de betrokken woningen tot 48 dB onvoldoende doeltreffend zijn
danwel, overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, ver-
voerskundige, landschappelijke of financiële aard.

2.1.3 Aftrek artikel 110g Wet geluidhinder

Op basis van artikel 110g van de Wet geluidhinder mag bij de bepaling van de geluid-
belasting een aftrek van maximaal 5 dB worden toegepast. Dit omdat de geluidproductie van
motorvoertuigen in de toekomst afneemt.
Op basis van artikel 3.6 van de Regeling “Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006” van
de minister van VROM, van 12 december 2006, nr. LMV 2006 332519, geldt de volgende
aftrek:

a. 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoer-
tuigen 70 km/uur of meer bedraagt;

b. 5 dB voor de overige wegen.

In de toelichting op artikel 3.6 van de hiervoor genoemde regeling wordt de reden voor de te
hanteren aftrek door de minister toegelicht.
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2.2 Gemeentelijk geluidbeleid

Momenteel heeft de gemeente Bernheze geen vastgesteld geluidbeleid. Daarom is getoetst
aan de eisen uit de Wet geluidhinder (zie paragraaf 2.1).

3. GEGEVENS MET BETREKKING TOT HET AKOESTISCH ONDERZOEK

3.1 Weg(verkeer)gegevens

Bij de berekeningen is gebruik gemaakt van door Rijkswaterstaat Noord-Brabant en van door
de gemeente Bernheze verstrekte informatie. In bijlage 1 zijn de verkeersgegevens uitge-
werkt. Voor het onderzoek is uitgegaan van het jaar 2020.

De maximaal toegestane rijsnelheid op de rijksweg A59 is voor lichte motorvoertuigen
120 km/uur en voor het vrachtverkeer 80 km/uur. Bij de berekeningen is uitgegaan van de
akoestisch gebruikelijke rekensnelheid van 115 km/uur voor de lichte motorvoertuigen en
van 90 km/uur voor het vrachtverkeer.
De maximaal toegestane rijsnelheid op de M. vd Hurklaan en de Kerkweg is voor alle voer-
tuigcategorieën 30 km/uur.

De wegen hebben de volgende wegdekken:
 Rijksweg A59 zeer open asfalt beton (ZOAB);
 M. vd Hurklaan klinkers (= gewone elementen verharding);
 Kerkweg dicht asfaltbeton met een fijne oppervlaktetextuur (DAB).

De Rijksweg A59 ligt circa 5 meter hoger dan het bouwplan. De M. vd Hurklaan en de Kerk-
weg liggen vrijwel op dezelfde maaiveld hoogte als die van het bouwplan. De wegen hebben
geen hellingen van betekenis.

3.2 Stedenbouwkundige gegevens

Voor het uitvoeren van het onderzoek is gebruik gemaakt van diverse digitale tekeningen
van het onderzoeksgebied en de directe omgeving. Dit materiaal is voor de duur van het on-
derzoek beschikbaar gesteld via Milon BV uit Schijndel.

In het gebied waarbinnen de berekeningen zijn uitgevoerd, is de bodem als akoestisch zacht
beschouwd, met uitzondering van die locaties waar sprake is van een akoestisch harde bo-
dem, zoals de wegen en voetpaden. Alle relevante afschermende en reflecterende objecten
zijn in beschouwing genomen (ook het geluidscherm aan de zuidzijde van de A59).

4. GEHANTEERDE ONDERZOEKSMETHODE

Ten behoeve van het akoestisch onderzoek is een simulatiemodel opgesteld van het
onderzoeksgebied (zie de figuren 2 en 3). Met behulp van dit simulatiemodel zijn de
benodigde berekeningen uitgevoerd. Dit is gedaan in overeenstemming met de in bijlage III
van het ‘Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006” gegeven rekenmethode II.
Berekend zijn de geluidbelastingen uitgedrukt in Lden. De berekeningen zijn uitgevoerd met
één reflectie en een zichthoek van 20.
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In het simulatiemodel zijn de gebouwen beschouwd als blokken met een reflectiecoëfficiënt
van 0,8 en een tophoekcorrectie van 0 dB. Binnen het onderzoeksgebied zijn de waarden
van de geluidbelasting bepaald op alle gevels van de nieuwe woningen. Dit is gedaan op de
hoogtes 1,5 m en 4,5 m boven het plaatselijk maaiveld. De posities van de rekenpunten zijn
gegeven in figuur 3.

De invoergegevens van het model zijn gegeven in de figuren 2 en 3 en de bijlagen 2 t/m 7.

5. RESULTATEN EN BESPREKING

5.1 Gezoneerde weg: Rijksweg A59

In figuur 4.1 en in bijlage 8.1 zijn de berekeningen van de geluidbelasting weergegeven ten
gevolge van het verkeer op de rijksweg A59. Uit de berekening blijkt dat de nieuwe woningen
een geluidbelasting (Lden) zullen ondervinden van maximaal 45 dB. Dit is lager dan de voor-
keurswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder. Deze wet vormt dan ook geen belemmering
voor de realisatie van de nieuwe woningen.

5.2 30 km/uur wegen: M. vd Hurklaan en Kerkweg

In de figuren 4.2 en 4.3 en in de bijlagen 8.2 en 8.3 zijn de geluidbelastingen weergegeven
ten gevolge van respectievelijk de M. vd Hurklaan en de Kerkweg. Hieruit blijkt dat bij de
nieuwe woningen een geluidbelasting zullen ondervinden van maximaal:
 50 dB ten gevolge van de M. vd Hurklaan;
 26 dB ten gevolge van de Kerkweg.

Ten gevolge van de M. vd Hurklaan is de geluidbelasting hoger dan de voorkeurswaarde uit
de Wet geluidhinder, maar ruim lager dan de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting, zoals
deze geldt voor gezoneerde wegen. Op basis hiervan wordt gesteld dat de geluidbelasting
ten gevolge van de M. vd Hurklaan aanvaardbaar is. Omdat 30 km/uur wegen volgens de
Wet geluidhinder niet gezoneerd zijn, kan voor de geluidbelasting van deze weg geen hoge-
re waarde worden verleend.
De geluidbelasting veroorzaakt door de Kerkweg is ruim lager dan de voorkeurswaarde uit
de Wet geluidhinder, zoals deze geldt voor gezoneerde wegen.

In verband met een goede ruimtelijke ordening en een goed woonklimaat, is het aan te beve-
len om bij de bepaling van de geluidwering van de gevels rekening te houden met de bijdra-
ge van deze 30 km/uur wegen.

5.3 Bouwbesluit en cumulatie geluid

Om te voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit (artikel 3.1), moet een voldoende karakte-
ristieke geluidwering (GA;k) van de gevels worden bereikt. Daarmee moet bij het ontwerp van
de woningen rekening worden gehouden. In het Bouwbesluit worden eisen gesteld voor de
karakteristieke geluidwering GA;k van de uitwendige scheidingsconstructies van de verblijfs-
gebieden en verblijfsruimten in nieuw te bouwen woningen. Deze eisen zijn voor:
 verblijfsgebieden: GA;k = [geluidbelasting Lden - 33 ], met een ondergrens van 20 dB
 verblijfsruimten: GA;k = [geluidbelasting Lden - 35 ]
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Bij de bepaling van een vereiste waarde van de geluidwering mag de aftrek, conform artikel
110g van de Wet geluidhinder, niet in rekening worden gebracht en moet worden uitgegaan
van de totale gecumuleerde geluidbelasting vanwege alle relevante wegen. In figuur 5 en in
bijlage 9 zijn de gecumuleerde geluidbelastingen ten gevolge van het wegverkeer weergege-
ven.

De geluidbelasting (zonder aftrek art.110g Wgh) bedraagt maximaal 55 dB. Dit betekent dat
de karakteristieke geluidwering van de verblijfsgebieden minimaal 20 dB moet bedragen
(53 dB – 33 dB). Dit is gelijk aan de minimale geluidwering van 20 dB die geldt op basis van
het Bouwbesluit voor de gevels. Normaliter wordt met moderne standaard bouwmaterialen
(dubbele beglazing, geïsoleerd dak, normale ventilatie voorzieningen etc) voldaan aan de
minimale geluidwering van de gevels.

Het is ter beoordeling aan de gemeente Bernheze of voor dit specifieke bouwplan in het ka-
der van de bouwvergunning een bouwakoestisch onderzoek (waarmee door berekeningen
aangetoond wordt dat voldaan wordt aan de eisen uit het Bouwbesluit) noodzakelijk is.

Schoonderbeek en Partners Advies BV

Ing. E. Roelofsen Ing. L.F.A. Theuws
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Bouwplan aan de Monseigneur van den Hurklaan in Heesch (gemeente Bernheze)

Locatie bouwplan en de omgeving

Wegverkeerslawaai - RMW-2006, [10243 Hurklaan in Heesch - Jaar 2020] , Geomilieu V1.51

  

163500 163600 163700 163800 163900 164000 164100 164200 164300 164400 164500 164600 164700 164800 164900 165000 165100 165200 165300 165400 165500 165600 165700

417300

417200

417100

417000

416900

416800

416700

416600

416500

416400

416300

416200

416100

416000

415900

415800

415700

    

  

0 m

  

400 m

schaal = 1 : 10500

leon
Tekstvak
Bouwplan

leon
Lijn

leon
Tekstvak
M. vd Hurklaan

leon
Lijn

leon
Tekstvak
Rijksweg A59

leon
Lijn

leon
Tekstvak
Kerkweg

leon
Tekstvak
HEESCH



    

Oppervlakte: 
215 m2

Oppervlakte: 
115 m2

Oppervlakte: 
115 m2

S
c
h
o
o
n
d
e
rb
e
e
k
 e
n
 P
a
rtn

e
rs
 A
d
v
ie
s
 B
V

1
0
2
4
3
A
.R
0
1

F
ig
u
u
r 1

.2

Bouwplan aan de Monseigneur van den Hurklaan in Heesch (gemeente Bernheze)

Locatie bouwplan en de directe omgeving
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Geluidmodel

Wegverkeerslawaai - RMW-2006, [10243 Hurklaan in Heesch - Jaar 2020] , Geomilieu V1.51
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Bouwplan aan de Monseigneur van den Hurklaan in Heesch (gemeente Bernheze)

Geluidbelastingen tgv RIJKSWEG A59, na aftrek 2 dB art.110g Wgh   -   Hw = 1,5/4,5 m+mv

Wegverkeerslawaai - RMW-2006, [10243 Hurklaan in Heesch - Jaar 2020] , Geomilieu V1.51
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Bouwplan aan de Monseigneur van den Hurklaan in Heesch (gemeente Bernheze)

Geluidbelastingen tgv M. vd HURKLAAN, na aftrek 5 dB art.110g Wgh   -   Hw = 1,5/4,5 m+mv

Wegverkeerslawaai - RMW-2006, [10243 Hurklaan in Heesch - Jaar 2020] , Geomilieu V1.51
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Bouwplan aan de Monseigneur van den Hurklaan in Heesch (gemeente Bernheze)

Geluidbelastingen tgv KERKWEG, na aftrek 5 dB art.110g Wgh   -   Hw = 1,5/4,5 m+mv

Wegverkeerslawaai - RMW-2006, [10243 Hurklaan in Heesch - Jaar 2020] , Geomilieu V1.51
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Bouwplan aan de Monseigneur van den Hurklaan in Heesch (gemeente Bernheze)

Geluidbelastingen tgv CUMULATIE WEGEN, zonder aftrek art.110g Wgh   -   Hw = 1,5/4,5 m+mv

Wegverkeerslawaai - RMW-2006, [10243 Hurklaan in Heesch - Jaar 2020] , Geomilieu V1.51
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Noord-Brabant
  

Zuidwal 58 
postbus 90157 
5200 MJ 's-Hertogenbosch 
T  073 681 78 17 
F  073-6817 375 
 
 

Contactpersoon 
dhr. E. Dijkema

  
T  073-6817 844 
dnb-
verkeersgegevens@rws.nl 

 
Ons kenmerk 
- 
 
Uw kenmerk 
- 
 
Bijlage(n) 
1 
 

 

 

    

 

> Retouradres postbus 90157 5200 MJ 's-Hertogenbosch 

Schoonderbeek en Partners Advies BV 
t.a.v. dhr. L. Theuws 
Postbus 374 
6710 BJ  EDE 
 

 

 

Datum 19 mei 2010 
Onderwerp Verkeersgegevens 2010-RW59-1581, wegvak Oss - Oss oost 
 
 
 
Geachte heer Theuws, 
 
Naar aanleiding van uw schriftelijk verzoek van 6 mei jl., waarbij u vroeg om 
prognoses voor 2020 van RW59, wegvak Oss – Oss Oost, geef ik u de volgende 
informatie: 
 
In de bijlagen vindt u van het betreffende wegvak een verdeling in dagdelen en 
categorieën. Deze cijfers hebben betrekking op weekdaggemiddelden. 
 
De prognosecijfers zijn ontleend aan prognoses met het Nieuw Regionaal Model 
(NRM) Noord-Brabant, versie 3.3. Bij het opstellen van verkeersprognoses 
gebruikt Rijkswaterstaat Noord-Brabant recente inzichten over de sociaal-
economische ontwikkeling en het verkeers- en vervoersbeleid. Op het moment 
werken wij aan nieuwe prognoses.  
 
Ten aanzien van de wegverharding en de maximum snelheid kan ik u het 
volgende melden: 

• Op het wegvak Oss – Oss oost ligt Zeer Open Asfalt Beton (ZOAB); 
• De maximumsnelheid tussen ter plaatse is momenteel 120 km/uur;  

 
Op het verstrekken van deze gegevens zijn de algemene voorwaarden van 
toepassing zoals vastgesteld door de Directeur Generaal van Rijkswaterstaat d.d. 
15 september 1995. Deze voorwaarden hebben onder meer betrekking op het 
eigendomsrecht, toepassing van gegevens door u als opdrachtgever, verstrekking 
van gegevens en aansprakelijkheid. 
 
In deze voorwaarden is onder andere bepaald dat het u als opdrachtgever niet is 
toegestaan, tenzij Rijkswaterstaat toestemming geeft, de verstrekte gegevens 
geheel of gedeeltelijk te (doen) gebruiken ten behoeve van het instellen van 
claims, voor het voeren van gerechtelijke procedures, voor reclame of antireclame 
en/of ten behoeve van werving in meer algemene zin. Een volledige set van de 
voorwaarden zenden wij u op verzoek toe. 
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Noord-Brabant

  
Datum 
19 mei 2010 
 
Ons kenmerk 
- 

 

 
 

 

 
Ik hoop u met deze gegevens voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u nog 
vragen heeft, kunt u contact opnemen met dhr. E. Dijkema van mijn dienst. 
 
Hoogachtend, 
 
DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT, 
namens deze, 
het hoofd van de afdeling Planvorming en Advies, 
 
 
 
drs. L.M. Pacilly 
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 10243A. R01
Bijlage 1.1.3

INTENSITEITSGEGEVENS AKOESTISCHE BEREKENINGEN

RIJKSWEG : A59

WEGVAK : Oss- Oss Oost

INWEVA-nummer : 73320

INTENSITEITEN : mvt

PROGNOSE INTENSITEITEN 2020

00.00 - 24.00 uur WEEKDAG- ETMAALINTENSITEIT 81.700 mvt

07.00 - 19.00 uur DAGINTENSITEIT 76,00% 62.200

categorie 1 82% 4.250

categorie 2 8% 400

categorie 3 9% 500

GEM. DAGUURINTENSITEIT 6,33% 5.200

19.00 - 23.00 uur AVONDINTENSITEIT 12,00% 10.000

categorie 1 88% 2.200

categorie 2 5% 100

categorie 3 7% 200

GEM. AVONDUURINTENSITEIT 3,00% 2.500

23.00 - 07.00 uur NACHTINTENSITEIT 12,00% 9.600

categorie 1 72% 900

categorie 2 11% 100

categorie 3 17% 200

GEM. NACHTUURINTENSITEIT 1,50% 1.200



Schoonderbeek en Partners Advies BV  10243A.R01
Bijlage 1.2

Weg M. vd Hurklaan Weg Kerkweg

Jaar 2020 Jaar 2020
Mvt/etmaal 640 Mvt/etmaal 590

Maximaal toegestane rijsnelheid: 30 km/uur Maximaal toegestane rijsnelheid: 30 km/uur
Wegdektype: Klinkers Wegdektype: Dicht asfaltbeton

Verdeling voor beide wegen:
Dag Avond Nacht

uur% 6,4% 3,3% 1,2%
Lv 96,8% 98,0% 95,7%
Mv 1,7% 0,9% 1,8%
Zv 1,5% 1,1% 2,5%
Totaal 100,0% 100,0% 100,0%

De etmaalintensiteiten, rijsnelheden en wegdektypen zijn verstrekt door de gemeente Bernheze, 
afdeling Verkeer en Vervoer. De verkeersverdelingen zijn niet bekend bij de gemeente. Deze zijn 
bepaald met behulp van het programma VI-lucht&geluid zoals beschikbaar gesteld via de website: 
www.infomil.nl. Dit programma is in opdracht van VROM ontwikkeld.

UITWERKING VERKEERSGEGEVENS

10243A R01 bijlage 1.2 verkeersgegevens_Bernheze,
Wgh Pagina 1 van 1



10243A.R01Schoonderbeek en Partners Advies BV
Bijlage 2.A

Model: Jaar 2020
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam Omschr. X-1 Y-1 H-1 M-1 Hbron Helling V(LV) V(MV) V(ZV) Totaal aantal %Int.(D) %Int.(A) %Int.(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N)

01 RW A59 (O -> W)   163480,91   416501,19     0,00      5,00   0,75  0 115  90  90  40850,00   6,33   3,00   1,50  82,00  88,00  72,00

02 RW A59 (W -> O)   163478,65   416508,87     0,00      4,08   0,75  0 115  90  90  40850,00   6,33   3,00   1,50  82,00  88,00  72,00

03 M vd Hurklaan   164630,61   416407,25     0,00      0,00   0,75  0  30  30  30    640,00   6,40   3,30   1,20  96,80  98,00  95,70

04 Kerkweg   164270,19   416565,33     0,00      0,00   0,75  0  30  30  30    590,00   6,40   3,30   1,20  96,80  98,00  95,70
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10243A.R01Schoonderbeek en Partners Advies BV
Bijlage 2.B

Model: Jaar 2020
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) Wegdek

01   8,00   5,00  11,00   9,00   7,00  17,00 1L ZOAB

02   8,00   5,00  11,00   9,00   7,00  17,00 1L ZOAB

03   1,70   0,90   1,80   1,50   1,10   2,50 gewone elementenverharding (30km/h)

04   1,70   0,90   1,80   1,50   1,10   2,50 referentiewegdek
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10243A.R01Schoonderbeek en Partners Advies BV
Bijlage 3.1

Model: Jaar 2020
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Cp Refl. 1k

001 gebouw   163858,62   416353,41     6,00      0,00 0 dB 0,80

002 gebouw   163944,48   416350,50     6,00      0,00 0 dB 0,80

003 gebouw   163997,32   416310,68     6,00      0,00 0 dB 0,80

004 gebouw   164014,99   416311,06     6,00      0,00 0 dB 0,80

005 gebouw   163960,99   416318,06     6,00      0,00 0 dB 0,80

006 gebouw   163930,11   416311,65     6,00      0,00 0 dB 0,80

007 gebouw   163887,37   416316,11     6,00      0,00 0 dB 0,80

008 gebouw   163977,31   416266,19     6,00      0,00 0 dB 0,80

009 gebouw   163989,55   416235,50     6,00      0,00 0 dB 0,80

010 gebouw   163932,44   416268,72     6,00      0,00 0 dB 0,80

011 gebouw   163917,48   416273,18     6,00      0,00 0 dB 0,80

012 gebouw   163897,28   416275,32     6,00      0,00 0 dB 0,80

013 gebouw   163889,70   416277,07     6,00      0,00 0 dB 0,80

014 gebouw   164056,95   416330,68     6,00      0,00 0 dB 0,80

015 gebouw   164065,50   416345,06     6,00      0,00 0 dB 0,80

016 gebouw   164071,72   416363,12     6,00      0,00 0 dB 0,80

017 gebouw   164095,03   416350,30     6,00      0,00 0 dB 0,80

018 gebouw   164027,81   416266,97     6,00      0,00 0 dB 0,80

019 gebouw   164034,03   416286,20     6,00      0,00 0 dB 0,80

020 gebouw   164070,36   416297,08     6,00      0,00 0 dB 0,80

021 gebouw   164085,31   416303,29     6,00      0,00 0 dB 0,80

022 gebouw   164098,33   416310,29     6,00      0,00 0 dB 0,80

023 gebouw   164111,54   416316,31     6,00      0,00 0 dB 0,80

024 gebouw   164091,72   416370,31     6,00      0,00 0 dB 0,80

025 gebouw   164102,99   416375,36     6,00      0,00 0 dB 0,80

026 gebouw   164067,05   416249,49     6,00      0,00 0 dB 0,80

027 gebouw   164087,84   416257,26     6,00      0,00 0 dB 0,80

028 gebouw   164110,37   416267,55     6,00      0,00 0 dB 0,80

029 gebouw   164055,98   416246,38     6,00      0,00 0 dB 0,80

030 gebouw   164016,74   416245,02     6,00      0,00 0 dB 0,80

031 gebouw   163961,19   416291,44     6,00      0,00 0 dB 0,80

032 gebouw   163912,43   416311,84     6,00      0,00 0 dB 0,80

033 gebouw   163987,60   416343,12     6,00      0,00 0 dB 0,80

034 gebouw   164304,46   416445,27     6,00      0,00 0 dB 0,80

035 gebouw   164298,36   416388,95     6,00      0,00 0 dB 0,80

036 gebouw   164444,72   416564,01     6,00      0,00 0 dB 0,80

037 gebouw   164164,91   416402,94     6,00      0,00 0 dB 0,80

038 gebouw   164167,43   416407,96     6,00      0,00 0 dB 0,80

039 gebouw   164190,38   416438,10     6,00      0,00 0 dB 0,80

040 gebouw   164229,13   416444,91     6,00      0,00 0 dB 0,80

041 gebouw   164214,78   416454,60     6,00      0,00 0 dB 0,80

042 gebouw   164177,83   416432,36     6,00      0,00 0 dB 0,80

043 gebouw   164343,92   416481,14     6,00      0,00 0 dB 0,80

044 gebouw   164372,26   416421,24     6,00      0,00 0 dB 0,80

045 gebouw   164395,22   416429,85     6,00      0,00 0 dB 0,80

046 gebouw   164418,18   416435,94     6,00      0,00 0 dB 0,80

047 gebouw   164440,06   416422,67     6,00      0,00 0 dB 0,80

048 gebouw   164459,07   416465,00     6,00      0,00 0 dB 0,80

049 gebouw   164452,97   416401,15     6,00      0,00 0 dB 0,80

050 gebouw   164471,27   416418,37     6,00      0,00 0 dB 0,80

051 gebouw   164478,08   416404,74     6,00      0,00 0 dB 0,80

052 gebouw   164482,75   416390,03     6,00      0,00 0 dB 0,80

053 gebouw   164520,06   416392,18     6,00      0,00 0 dB 0,80

054 gebouw   164515,39   416410,48     6,00      0,00 0 dB 0,80

055 gebouw   164530,10   416438,46     6,00      0,00 0 dB 0,80

056 gebouw   164428,58   416405,81     6,00      0,00 0 dB 0,80

057 gebouw   164362,93   416388,23     6,00      0,00 0 dB 0,80
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10243A.R01Schoonderbeek en Partners Advies BV
Bijlage 3.2

Model: Jaar 2020
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Cp Refl. 1k

058 gebouw   164243,83   416347,34     6,00      0,00 0 dB 0,80

059 gebouw   164224,46   416359,54     6,00      0,00 0 dB 0,80

060 gebouw   164219,80   416376,40     6,00      0,00 0 dB 0,80

061 gebouw   164176,39   416350,57     6,00      0,00 0 dB 0,80

062 gebouw   164201,50   416331,91     6,00      0,00 0 dB 0,80

063 gebouw   164159,17   416347,70     6,00      0,00 0 dB 0,80

064 gebouw   164474,40   416493,65     6,00      0,00 0 dB 0,80

065 gebouw   164576,34   416440,63     6,00      0,00 0 dB 0,80

066 gebouw   164529,31   416514,48     6,00      0,00 0 dB 0,80

067 gebouw   164613,89   416418,86     6,00      0,00 0 dB 0,80

068 gebouw   164578,23   416452,31     6,00      0,00 0 dB 0,80

069 gebouw   164605,37   416451,99     6,00      0,00 0 dB 0,80

070 gebouw   164543,20   416406,55     6,00      0,00 0 dB 0,80

071 gebouw   164563,71   416389,50     6,00      0,00 0 dB 0,80

072 gebouw   164294,86   416620,04     6,00      0,00 0 dB 0,80

073 gebouw   164374,38   416596,24     6,00      0,00 0 dB 0,80

074 gebouw   164397,62   416609,12     6,00      0,00 0 dB 0,80

075 gebouw   164387,82   416633,76     6,00      0,00 0 dB 0,80

076 gebouw   164372,42   416652,24     6,00      0,00 0 dB 0,80

077 gebouw   164371,02   416669,88     6,00      0,00 0 dB 0,80

078 gebouw   164369,34   416681,64     6,00      0,00 0 dB 0,80

079 gebouw   164369,90   416689,76     6,00      0,00 0 dB 0,80

080 gebouw   164530,63   416583,08     6,00      0,00 0 dB 0,80

081 gebouw   164560,87   416583,92     6,00      0,00 0 dB 0,80

082 gebouw   164611,83   416551,44     6,00      0,00 0 dB 0,80

083 gebouw   164627,23   416560,68     6,00      0,00 0 dB 0,80

084 gebouw   164635,35   416536,88     6,00      0,00 0 dB 0,80

085 gebouw   164620,23   416614,44     6,00      0,00 0 dB 0,80

086 gebouw   164532,87   416611,36     6,00      0,00 0 dB 0,80

087 gebouw   164540,43   416611,36     6,00      0,00 0 dB 0,80

088 gebouw   164568,99   416610,52     6,00      0,00 0 dB 0,80

089 gebouw   164671,55   416635,59     6,00      0,00 0 dB 0,80

090 gebouw   164696,84   416639,84     6,00      0,00 0 dB 0,80

091 gebouw   164728,18   416693,04     6,00      0,00 0 dB 0,80

092 gebouw   164736,83   416708,54     6,00      0,00 0 dB 0,80

093 gebouw   164832,95   416663,83     6,00      0,00 0 dB 0,80

094 gebouw   164849,76   416670,68     6,00      0,00 0 dB 0,80

095 gebouw   164837,68   416653,38     6,00      0,00 0 dB 0,80

096 gebouw   164893,94   416617,24     6,00      0,00 0 dB 0,80

097 gebouw   164874,53   416642,38     6,00      0,00 0 dB 0,80

098 gebouw   164888,21   416616,60     6,00      0,00 0 dB 0,80

099 gebouw   164686,38   416581,90     6,00      0,00 0 dB 0,80

100 gebouw   164698,48   416550,70     6,00      0,00 0 dB 0,80

101 gebouw   164720,76   416550,06     6,00      0,00 0 dB 0,80

102 gebouw   164738,27   416550,70     6,00      0,00 0 dB 0,80

103 gebouw   164757,69   416550,70     6,00      0,00 0 dB 0,80

104 gebouw   164776,48   416551,02     6,00      0,00 0 dB 0,80

105 gebouw   164794,62   416550,70     6,00      0,00 0 dB 0,80

106 gebouw   164799,40   416577,44     6,00      0,00 0 dB 0,80

107 gebouw   164805,76   416590,81     6,00      0,00 0 dB 0,80

108 gebouw   164772,97   416597,82     6,00      0,00 0 dB 0,80

109 gebouw   164653,32   416485,48     6,00      0,00 0 dB 0,80

110 gebouw   164672,87   416477,75     6,00      0,00 0 dB 0,80

111 gebouw   164680,38   416448,12     6,00      0,00 0 dB 0,80

112 gebouw   164685,32   416417,41     6,00      0,00 0 dB 0,80

113 gebouw   164725,26   416410,75     6,00      0,00 0 dB 0,80

114 gebouw   164731,49   416426,64     6,00      0,00 0 dB 0,80
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10243A.R01Schoonderbeek en Partners Advies BV
Bijlage 3.3

Model: Jaar 2020
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Cp Refl. 1k

115 gebouw   164730,63   416445,11     6,00      0,00 0 dB 0,80

116 gebouw   164730,20   416465,08     6,00      0,00 0 dB 0,80

117 gebouw   164728,27   416486,98     6,00      0,00 0 dB 0,80

118 gebouw   164726,98   416504,16     6,00      0,00 0 dB 0,80

119 gebouw   164725,91   416522,63     6,00      0,00 0 dB 0,80

120 gebouw   164700,57   416521,77     6,00      0,00 0 dB 0,80

121 gebouw   164749,53   416518,98     6,00      0,00 0 dB 0,80

122 gebouw   164756,18   416470,24     6,00      0,00 0 dB 0,80

123 gebouw   164762,63   416407,32     6,00      0,00 0 dB 0,80

124 gebouw   164748,88   416524,13     6,00      0,00 0 dB 0,80

125 gebouw   164780,45   416531,01     6,00      0,00 0 dB 0,80

126 gebouw   164789,25   416503,95     6,00      0,00 0 dB 0,80

127 gebouw   164793,98   416474,32     6,00      0,00 0 dB 0,80

128 gebouw   164793,76   416458,00     6,00      0,00 0 dB 0,80

129 gebouw   164793,55   416425,57     6,00      0,00 0 dB 0,80

130 gebouw   164820,39   416487,63     6,00      0,00 0 dB 0,80

131 gebouw   164850,45   416489,99     6,00      0,00 0 dB 0,80

132 gebouw   164818,46   416462,50     6,00      0,00 0 dB 0,80

133 gebouw   164820,17   416440,82     6,00      0,00 0 dB 0,80

134 gebouw   164836,92   416445,76     6,00      0,00 0 dB 0,80

135 gebouw   164854,32   416450,05     6,00      0,00 0 dB 0,80

136 gebouw   164870,21   416456,06     6,00      0,00 0 dB 0,80

137 gebouw   164875,21   416526,15     6,00      0,00 0 dB 0,80

138 gebouw   164872,53   416543,37     6,00      0,00 0 dB 0,80

139 gebouw   164870,43   416560,97     6,00      0,00 0 dB 0,80

140 gebouw   164868,90   416572,26     6,00      0,00 0 dB 0,80

141 gebouw   164868,13   416591,00     6,00      0,00 0 dB 0,80

142 gebouw   164849,96   416591,38     6,00      0,00 0 dB 0,80

143 gebouw   164822,03   416595,40     6,00      0,00 0 dB 0,80

144 gebouw   164842,44   416513,84     6,00      0,00 0 dB 0,80

145 gebouw   164901,64   416530,19     6,00      0,00 0 dB 0,80

146 gebouw   164897,94   416548,62     6,00      0,00 0 dB 0,80

147 gebouw   164893,84   416569,66     6,00      0,00 0 dB 0,80

148 gebouw   164893,44   416581,75     6,00      0,00 0 dB 0,80

149 gebouw   164901,61   416580,50     6,00      0,00 0 dB 0,80

150 gebouw   164923,45   416557,50     6,00      0,00 0 dB 0,80

151 gebouw   164926,19   416541,53     6,00      0,00 0 dB 0,80

152 gebouw   164928,14   416530,62     6,00      0,00 0 dB 0,80

153 gebouw   164891,91   416502,16     6,00      0,00 0 dB 0,80

154 gebouw   164910,22   416502,94     6,00      0,00 0 dB 0,80

155 gebouw   164916,45   416502,34     6,00      0,00 0 dB 0,80

156 gebouw   164935,39   416503,37     6,00      0,00 0 dB 0,80

157 gebouw   164937,86   416477,41     6,00      0,00 0 dB 0,80

158 gebouw   164919,56   416478,78     6,00      0,00 0 dB 0,80

159 gebouw   164899,70   416476,47     6,00      0,00 0 dB 0,80

160 gebouw   165018,33   416469,53     6,00      0,00 0 dB 0,80

161 gebouw   165045,52   416487,00     6,00      0,00 0 dB 0,80

162 gebouw   165052,09   416517,19     6,00      0,00 0 dB 0,80

163 gebouw   165025,44   416517,47     6,00      0,00 0 dB 0,80

164 gebouw   165021,06   416539,69     6,00      0,00 0 dB 0,80

165 gebouw   165035,62   416533,69     6,00      0,00 0 dB 0,80

166 gebouw   165027,17   416581,34     6,00      0,00 0 dB 0,80

167 gebouw   165077,14   416561,87     6,00      0,00 0 dB 0,80

168 gebouw   164996,30   416560,22     6,00      0,00 0 dB 0,80

169 gebouw   164994,75   416534,50     6,00      0,00 0 dB 0,80

170 gebouw   164981,28   416527,97     6,00      0,00 0 dB 0,80

171 gebouw   164969,33   416528,87     6,00      0,00 0 dB 0,80
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10243A.R01Schoonderbeek en Partners Advies BV
Bijlage 3.4

Model: Jaar 2020
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Cp Refl. 1k

172 gebouw   164959,25   416540,44     6,00      0,00 0 dB 0,80

173 gebouw   164958,52   416557,87     6,00      0,00 0 dB 0,80

174 gebouw   164951,61   416575,62     6,00      0,00 0 dB 0,80

175 gebouw   164947,61   416589,84     6,00      0,00 0 dB 0,80

176 gebouw   164986,03   416597,75     6,00      0,00 0 dB 0,80

177 gebouw   164988,11   416587,41     6,00      0,00 0 dB 0,80

178 gebouw   164987,34   416578,16     6,00      0,00 0 dB 0,80

179 gebouw   165017,16   416561,28     6,00      0,00 0 dB 0,80

180 gebouw   165057,08   416554,16     6,00      0,00 0 dB 0,80

181 gebouw   165050,37   416580,78     6,00      0,00 0 dB 0,80

182 gebouw   165112,06   416534,22     6,00      0,00 0 dB 0,80

183 gebouw   165110,19   416585,28     6,00      0,00 0 dB 0,80

184 gebouw   165070,11   416516,66     8,00      0,00 0 dB 0,80

185 gebouw   165117,05   416438,22     6,00      0,00 0 dB 0,80

186 gebouw   164977,66   416465,56     6,00      0,00 0 dB 0,80

187 gebouw   165011,06   416607,56     6,00      0,00 0 dB 0,80

188 gebouw   165088,17   416610,62     6,00      0,00 0 dB 0,80

189 gebouw   165180,84   416599,94     6,00      0,00 0 dB 0,80

190 gebouw   165165,64   416616,44     6,00      0,00 0 dB 0,80

191 gebouw   165177,20   416632,97     6,00      0,00 0 dB 0,80

192 gebouw   165230,02   416597,66     6,00      0,00 0 dB 0,80

193 gebouw   165246,91   416519,19     6,00      0,00 0 dB 0,80

194 gebouw   165301,00   416544,87     6,00      0,00 0 dB 0,80

195 gebouw   165266,14   416555,81     6,00      0,00 0 dB 0,80

196 gebouw   165251,84   416558,41     6,00      0,00 0 dB 0,80

197 gebouw   165261,55   416467,47     8,00      0,00 0 dB 0,80

198 gebouw   164926,28   416698,50     6,00      0,00 0 dB 0,80

199 gebouw   164976,70   416697,25     6,00      0,00 0 dB 0,80

200 gebouw   165000,00   416721,97     6,00      0,00 0 dB 0,80

201 gebouw   165027,44   416723,66     6,00      0,00 0 dB 0,80

202 gebouw   165047,69   416751,53     6,00      0,00 0 dB 0,80

203 gebouw   165060,45   416757,91     6,00      0,00 0 dB 0,80

204 gebouw   164953,00   416742,50     6,00      0,00 0 dB 0,80

205 gebouw   164941,37   416736,69     6,00      0,00 0 dB 0,80

206 gebouw   164958,27   416747,00     6,00      0,00 0 dB 0,80

207 gebouw   165094,22   416758,56     6,00      0,00 0 dB 0,80

208 gebouw   164266,95   416777,12     6,00      0,00 0 dB 0,80

209 gebouw   164247,34   416767,91     6,00      0,00 0 dB 0,80

210 gebouw   164240,67   416783,59     6,00      0,00 0 dB 0,80

211 gebouw   164246,94   416787,06     6,00      0,00 0 dB 0,80

212 gebouw   164241,84   416808,62     6,00      0,00 0 dB 0,80

213 gebouw   164229,87   416813,34     6,00      0,00 0 dB 0,80

214 gebouw   164234,78   416826,09     6,00      0,00 0 dB 0,80

215 gebouw   164223,98   416857,69     6,00      0,00 0 dB 0,80

216 gebouw   164221,05   416831,78     6,00      0,00 0 dB 0,80

217 gebouw   164217,03   416880,75     6,00      0,00 0 dB 0,80

218 gebouw   164307,44   416810,94     6,00      0,00 0 dB 0,80

219 gebouw   164276,58   416810,31     6,00      0,00 0 dB 0,80

220 gebouw   165091,81   416873,81     6,00      0,00 0 dB 0,80

221 gebouw   165068,58   416868,09     6,00      0,00 0 dB 0,80

300 3 nieuwe woningen   164547,57   416473,57     6,00      0,00 0 dB 0,80

301 2 nieuwe woningen   164514,86   416484,27     6,00      0,00 0 dB 0,80
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10243A.R01Schoonderbeek en Partners Advies BV
Bijlage 4

Model: Jaar 2020
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 Omtrek Oppervlak Bf

01 Hard bodemgebied - A59 Polygoon   163480,84   416485,55          4558,40         70157,29 0,00

02 Hard bodemgebied - A59 Polygoon   163474,60   416348,63          1216,39          8537,07 0,00

03 Hard bodemgebied Polygoon   163731,27   416487,51          2418,08          9657,92 0,00

04 Hard bodemgebied Polygoon   164003,51   416300,60           953,13          3832,15 0,00

05 Hard bodemgebied Polygoon   164381,20   416504,94           845,67          3504,89 0,00

06 Hard bodemgebied Polygoon   164624,99   416412,47          1402,06          5850,11 0,00

07 Hard bodemgebied Polygoon   164794,55   416408,25          2541,96          9804,58 0,00

08 Hard bodemgebied Polygoon   164640,39   416607,58          2765,98         10110,89 0,00

09 Hard bodemgebied Polygoon   165121,06   416800,02          1248,63         14340,39 0,00
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10243A.R01Schoonderbeek en Partners Advies BV
Bijlage 5Hoogtelijnen

Model: Jaar 2020
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam Omschr. ISO H X-1 Y-1 H-1 H-n Lengte

01 Hoogtelijn - mv      0,00   163573,22   416342,50     0,00     0,00          2514,09

02 Hoogtelijn - mv      0,00   164465,67   416735,54     0,00     0,00            68,59

03 Hoogtelijn - mv      0,00   163468,42   416597,00     0,00     0,00          2607,72

04 Hoogtelijn - mv      0,00   165082,99   416788,39     0,00     0,00           111,72

05 Hoogtelijn - A59      5,00   163481,03   416487,22     5,00     5,00          4538,30

06 hoogtelijn - A59 od/afrit --   163577,31   416342,51     0,00     5,00           305,09
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10243A.R01Schoonderbeek en Partners Advies BV
Bijlage 6Schermen A59

Model: Jaar 2020
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam Omschr. X-1 Y-1 H-1 M-1 Refl.L 1k Refl.R 1k Cp

01 Scherm   163759,81   416565,80     3,50      5,00 0,20 0,80 0 dB

06 Scherm oprit   163662,44   416415,05     3,50      1,98 0,20 0,80 0 dB
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10243A.R01Schoonderbeek en Partners Advies BV
Bijlage 7Rekenpunten

Model: Jaar 2020
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hoogte A Hoogte B Hoogte C Gevel

1.1 Nieuwe woning 1 - NG   164519,46   416482,81      0,00      1,50      4,50 -- Ja

1.2 Nieuwe woning 1 - WG   164513,04   416479,24      0,00      1,50      4,50 -- Ja

1.3 Nieuwe woning 1 - ZG   164516,18   416473,15      0,00      1,50      4,50 -- Ja

2.1 Nieuwe woning 2 - NG   164531,94   416478,57      0,00      1,50      4,50 -- Ja

2.2 Nieuwe woning 2 - OG   164534,88   416471,34      0,00      1,50      4,50 -- Ja

2.3 Nieuwe woning 2 - ZG   164528,00   416469,14      0,00      1,50      4,50 -- Ja

3.1 Nieuwe woning 3 - NG   164550,83   416472,04      0,00      1,50      4,50 -- Ja

3.2 Nieuwe woning 3 - WG   164545,17   416469,05      0,00      1,50      4,50 -- Ja

3.3 Nieuwe woning 3 - ZG   164546,15   416462,97      0,00      1,50      4,50 -- Ja

4.1 Nieuwe woning 4 - NG   164557,09   416468,88      0,00      1,50      4,50 -- Ja

4.2 Nieuwe woning 4 - ZG   164552,45   416459,79      0,00      1,50      4,50 -- Ja

5.1 Nieuwe woning 5 - NG   164563,91   416465,44      0,00      1,50      4,50 -- Ja

5.2 Nieuwe woning 5 - OG   164564,27   416459,04      0,00      1,50      4,50 -- Ja

5.3 Nieuwe woning 5 - ZG   164559,24   416456,37      0,00      1,50      4,50 -- Ja
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10243A.R01Schoonderbeek en Partners Advies BV
Bijlage 8.1Resultaten RIJKSWEG A59, na aftrek 2 dB art.110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2020

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 1_A59
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

1.1_A Nieuwe woning 1 - NG 1,50 39 36 34 42

1.1_B Nieuwe woning 1 - NG 4,50 42 39 37 45

1.2_A Nieuwe woning 1 - WG 1,50 40 36 34 42

1.2_B Nieuwe woning 1 - WG 4,50 42 39 36 44

1.3_A Nieuwe woning 1 - ZG 1,50 37 34 32 40

1.3_B Nieuwe woning 1 - ZG 4,50 40 36 34 42

2.1_A Nieuwe woning 2 - NG 1,50 39 36 34 41

2.1_B Nieuwe woning 2 - NG 4,50 42 38 36 44

2.2_A Nieuwe woning 2 - OG 1,50 38 34 32 40

2.2_B Nieuwe woning 2 - OG 4,50 41 38 35 43

2.3_A Nieuwe woning 2 - ZG 1,50 37 33 31 39

2.3_B Nieuwe woning 2 - ZG 4,50 39 36 34 42

3.1_A Nieuwe woning 3 - NG 1,50 39 36 34 42

3.1_B Nieuwe woning 3 - NG 4,50 42 39 37 45

3.2_A Nieuwe woning 3 - WG 1,50 37 34 31 39

3.2_B Nieuwe woning 3 - WG 4,50 41 38 36 43

3.3_A Nieuwe woning 3 - ZG 1,50 36 33 31 39

3.3_B Nieuwe woning 3 - ZG 4,50 39 36 34 42

4.1_A Nieuwe woning 4 - NG 1,50 39 36 34 42

4.1_B Nieuwe woning 4 - NG 4,50 42 39 37 45

4.2_A Nieuwe woning 4 - ZG 1,50 37 33 31 39

4.2_B Nieuwe woning 4 - ZG 4,50 39 36 34 42

5.1_A Nieuwe woning 5 - NG 1,50 39 35 33 41

5.1_B Nieuwe woning 5 - NG 4,50 42 39 37 44

5.2_A Nieuwe woning 5 - OG 1,50 36 33 31 39

5.2_B Nieuwe woning 5 - OG 4,50 41 38 36 43

5.3_A Nieuwe woning 5 - ZG 1,50 36 33 31 39

5.3_B Nieuwe woning 5 - ZG 4,50 39 36 34 42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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10243A.R01Schoonderbeek en Partners Advies BV
Bijlage 8.2Resultaten M. vd HURKLAAN, na aftrek 5 dB art.110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2020

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 2_M vd Hurklaan v=30
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

1.1_A Nieuwe woning 1 - NG 1,50 21 18 14 23

1.1_B Nieuwe woning 1 - NG 4,50 22 19 15 24

1.2_A Nieuwe woning 1 - WG 1,50 44 40 37 45

1.2_B Nieuwe woning 1 - WG 4,50 44 41 37 46

1.3_A Nieuwe woning 1 - ZG 1,50 48 45 41 50

1.3_B Nieuwe woning 1 - ZG 4,50 48 45 41 50

2.1_A Nieuwe woning 2 - NG 1,50 21 18 14 23

2.1_B Nieuwe woning 2 - NG 4,50 22 19 15 24

2.2_A Nieuwe woning 2 - OG 1,50 41 38 34 43

2.2_B Nieuwe woning 2 - OG 4,50 42 39 35 44

2.3_A Nieuwe woning 2 - ZG 1,50 47 44 40 49

2.3_B Nieuwe woning 2 - ZG 4,50 48 45 41 49

3.1_A Nieuwe woning 3 - NG 1,50 23 20 16 24

3.1_B Nieuwe woning 3 - NG 4,50 24 21 17 25

3.2_A Nieuwe woning 3 - WG 1,50 41 37 34 42

3.2_B Nieuwe woning 3 - WG 4,50 41 38 34 43

3.3_A Nieuwe woning 3 - ZG 1,50 46 43 39 48

3.3_B Nieuwe woning 3 - ZG 4,50 47 43 40 48

4.1_A Nieuwe woning 4 - NG 1,50 22 19 15 24

4.1_B Nieuwe woning 4 - NG 4,50 24 21 17 25

4.2_A Nieuwe woning 4 - ZG 1,50 46 43 39 48

4.2_B Nieuwe woning 4 - ZG 4,50 47 43 40 48

5.1_A Nieuwe woning 5 - NG 1,50 22 19 15 23

5.1_B Nieuwe woning 5 - NG 4,50 23 20 16 25

5.2_A Nieuwe woning 5 - OG 1,50 41 38 34 43

5.2_B Nieuwe woning 5 - OG 4,50 42 39 35 43

5.3_A Nieuwe woning 5 - ZG 1,50 46 43 39 48

5.3_B Nieuwe woning 5 - ZG 4,50 47 44 40 48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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10243A.R01Schoonderbeek en Partners Advies BV
Bijlage 8.3Resultaten KERKWEG, na aftrek 5 dB art.110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2020

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 3_Kerkweg v=30
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

1.1_A Nieuwe woning 1 - NG 1,50 23 20 16 25

1.1_B Nieuwe woning 1 - NG 4,50 25 22 18 26

1.2_A Nieuwe woning 1 - WG 1,50 23 20 16 24

1.2_B Nieuwe woning 1 - WG 4,50 24 21 17 25

1.3_A Nieuwe woning 1 - ZG 1,50 13 10 6 15

1.3_B Nieuwe woning 1 - ZG 4,50 14 11 7 16

2.1_A Nieuwe woning 2 - NG 1,50 23 20 16 24

2.1_B Nieuwe woning 2 - NG 4,50 24 21 17 26

2.2_A Nieuwe woning 2 - OG 1,50 19 16 12 21

2.2_B Nieuwe woning 2 - OG 4,50 20 17 13 22

2.3_A Nieuwe woning 2 - ZG 1,50 14 11 7 16

2.3_B Nieuwe woning 2 - ZG 4,50 15 12 8 17

3.1_A Nieuwe woning 3 - NG 1,50 23 20 16 25

3.1_B Nieuwe woning 3 - NG 4,50 24 21 17 26

3.2_A Nieuwe woning 3 - WG 1,50 19 16 12 21

3.2_B Nieuwe woning 3 - WG 4,50 21 18 14 22

3.3_A Nieuwe woning 3 - ZG 1,50 14 11 7 16

3.3_B Nieuwe woning 3 - ZG 4,50 16 12 9 17

4.1_A Nieuwe woning 4 - NG 1,50 23 20 16 25

4.1_B Nieuwe woning 4 - NG 4,50 24 21 17 26

4.2_A Nieuwe woning 4 - ZG 1,50 13 10 6 14

4.2_B Nieuwe woning 4 - ZG 4,50 15 12 8 16

5.1_A Nieuwe woning 5 - NG 1,50 23 20 16 24

5.1_B Nieuwe woning 5 - NG 4,50 24 21 17 25

5.2_A Nieuwe woning 5 - OG 1,50 12 9 5 14

5.2_B Nieuwe woning 5 - OG 4,50 15 11 8 16

5.3_A Nieuwe woning 5 - ZG 1,50 12 9 5 14

5.3_B Nieuwe woning 5 - ZG 4,50 14 11 7 15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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10243A.R01Schoonderbeek en Partners Advies BV
Bijlage 9Resultaten CUMULATIE WEGEN, zonder aftrek art.110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2020

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

1.1_A Nieuwe woning 1 - NG 1,50 42 38 36 44

1.1_B Nieuwe woning 1 - NG 4,50 45 41 39 47

1.2_A Nieuwe woning 1 - WG 1,50 49 46 43 51

1.2_B Nieuwe woning 1 - WG 4,50 50 47 44 52

1.3_A Nieuwe woning 1 - ZG 1,50 53 50 46 55

1.3_B Nieuwe woning 1 - ZG 4,50 54 50 47 55

2.1_A Nieuwe woning 2 - NG 1,50 41 38 36 44

2.1_B Nieuwe woning 2 - NG 4,50 44 41 39 46

2.2_A Nieuwe woning 2 - OG 1,50 47 44 41 49

2.2_B Nieuwe woning 2 - OG 4,50 48 45 42 50

2.3_A Nieuwe woning 2 - ZG 1,50 53 49 46 54

2.3_B Nieuwe woning 2 - ZG 4,50 53 50 46 55

3.1_A Nieuwe woning 3 - NG 1,50 42 38 36 44

3.1_B Nieuwe woning 3 - NG 4,50 45 41 39 47

3.2_A Nieuwe woning 3 - WG 1,50 46 43 40 48

3.2_B Nieuwe woning 3 - WG 4,50 48 45 42 50

3.3_A Nieuwe woning 3 - ZG 1,50 51 48 44 53

3.3_B Nieuwe woning 3 - ZG 4,50 52 49 45 54

4.1_A Nieuwe woning 4 - NG 1,50 42 38 36 44

4.1_B Nieuwe woning 4 - NG 4,50 45 41 39 47

4.2_A Nieuwe woning 4 - ZG 1,50 51 48 45 53

4.2_B Nieuwe woning 4 - ZG 4,50 52 49 45 54

5.1_A Nieuwe woning 5 - NG 1,50 41 38 36 43

5.1_B Nieuwe woning 5 - NG 4,50 44 41 39 47

5.2_A Nieuwe woning 5 - OG 1,50 47 44 40 48

5.2_B Nieuwe woning 5 - OG 4,50 48 45 42 50

5.3_A Nieuwe woning 5 - ZG 1,50 51 48 45 53

5.3_B Nieuwe woning 5 - ZG 4,50 52 49 45 54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

18-6-2010 10:48:26Geomilieu V1.51
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Administratieve gegevens 
 
Toponiem   : Monseigneur Van den Hurklaan 
Plaats    : Heesch 
Gemeente   : Bernheze 
Provincie   : Noord-Brabant 
Projectnummer   : S100125 
Bevoegde overheid  : gemeente Bernheze 
Opdrachtgever   : Milon bv 
Uitvoerende instantie  : Synthegra bv 
Datum uitvoering veldwerk : 12-05-2010 
Uitvoerders veldwerk  : drs. B.J.H.M. van den Berkmortel 
Onderzoeksmelding (ARCHIS) : 40805 
Datum onderzoeksmelding : 03-05-2010 
Onderzoeksnummer (ARCHIS) : nog te bepalen 
Kaartblad   : 45E 
Periode    : laat-paleolithicum t/m nieuwe tijd 
Oppervlakte   : ca. 5.765 m2 
Grondgebruik    : weiland 
Geologie   : dekzand (Laagpakket van Wierden, Formatie van Boxtel) 
Geomorfologie   : golvende dekzandvlakte 
Bodem    : hoge zwarte enkeerdgrond 
Depot    : Documentatie en vondsten zullen worden aangeleverd aan het 

  Provinciaal Depot van Noord-Brabant te ‟s-Hertogenbosch 
 

 
De onderzoekslocatie wordt omsloten door de volgende vier coördinaten: 
 
noordwest X: 164505   Y: 416542 
noordoost X: 164591   Y: 416542 
zuidoost  X: 164591   Y: 416440 
zuidwest  X: 164505   Y: 416440 
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1 Inleiding 
 

1.1 Onderzoekskader 
Synthegra heeft in opdracht van Milon bv een archeologisch onderzoek uitgevoerd op een terrein aan de 
Monseigneur van den Hurklaan in Heesch (afbeelding 1.3). Het onderzoek bestond uit een bureauonderzoek 
en een verkennend booronderzoek. De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen nieuwbouw van 
een aantal woningen (afbeelding 1.1 en 1.2). De diepte van de toekomstige bodemverstoring is op dit moment 
onbekend1, 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 50 cm beneden maaiveld verwacht kan 
worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 1.1: Planschets van de verwachte toekomstige situatie.(bron:”Principeverzoek kerkweg 1, te 

Heesch”, Eelerwoude bv) 
 
Door de graafwerkzaamheden die zullen gaan plaatsvinden, kunnen eventueel aanwezige archeologische 
waarden 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 3.12 en de richtlijnen van de provincie Noord-Brabant.3 Het veldwerk is uitgevoerd op 12 mei 2010. 
 
De bevoegde overheid, de gemeente Bernheze, zal de resultaten van het onderzoek toetsen en een 
selectiebesluit nemen. 

                                                           
1 Schriftelijke mededeling dhr. W. van der Velden, Milon, 06-05-2010. 
2 SIKB 2006a. 
3 Noord-Brabant, 2007. 
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Afbeelding 1.2: Impressie inpassing bouwkavels en bebouwing. (bron:”Inpassing Bouwkavels, Mgr. Van den 

Hurklaan (ong), te Heesch”, Eelerwoude bv)” 
 

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.  
 
Het doel van het verkennend booronderzoek is het toetsen van het opgestelde verwachtingsmodel door de 
intactheid van de bodemopbouw vast te stellen.  
 
De volgende onderzoeksvragen zullen worden beantwoord: 
 
 Wat is de opbouw van de ondergrond en is het bodemprofiel intact? 
 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische resten bedreigd door de voorgenomen 

ontwikkeling van het gebied? 
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1.3 Ligging en huidige situatie plangebied 
Het plangebied is circa 5.765 m2 groot en ligt aan de Monseigneur Van den Hurklaan te Heesch (afbeelding 
1.3). Het terrein wordt in het noorden begrensd door het perceel van Kerkweg 1, in het oosten en westen door 
weiland en in het zuiden door de Monseigneur Van den Hurklaan. Het plangebied is in gebruik als weiland en 
in het noordelijke deel staat een loods. De hoogte van het maaiveld varieert van circa 8,5 tot 9,1 m +NAP 
(Normaal Amsterdams Peil).4 

Afbeelding 1.3: Het plangebied op de Topografische Kaart van Nederland 1:25.000 aangegeven met het rode 

kader (Bron: TOP25raster 1998. Topografische Dienst Nederland, Emmen).
 
 

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



Project : Bureauonderzoek en verkennend veldonderzoek d.m.v. boringen, Monseigneur Van 
den Hurklaan te Heesch 

Projectnummer : S100125 
 
 

 
 
©Synthegra bv,Kerkhofstraat 21, NL-5554 HG Valkenswaard 8 van 27 

2 Bureauonderzoek 
 

 2.1 Methode 
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 de 
volgende bronnen met betrekking tot de landschapsgenese geraadpleegd:  
 

 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.5 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.6 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.7 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.8 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 Nederland9 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.10 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 

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

ondergrond. 
6 Berendsen 2005, 29. 
7 Stiboka en RGD 1983, blad 45 ‟s-Hertogenbosch. 
8 Berendsen 2005, 31. 
9 NITG-TNO 2006. 
10 Berendsen 2004, 183. 

http://www.dinoloket.nl/
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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.11 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.12 Dit (vaak lemige) zand is 
kalkloos, fijnkorrelig (150 – 210 m), goed afgerond, goed gesorteerd en arm aan grind en wordt tot het 
Laagpakket van Wierden van de Formatie van Boxtel gerekend. Het reliëf, dat tijdens de afzetting is ontstaan, 
wordt gekenmerkt door vlaktes, depressies en dekzandkopjes, afgewisseld met langgerekte ruggen. Volgens 
de geomorfologische kaart13 ligt het plangebied in een golvende dekzandvlakte (afbeelding 2.1, code 3L5). Uit 
het kaartbeeld van het Actueel Hoogtebestand van Nederland14 (AHN) blijkt dat het plangebied in een relatief 
hoog gedeelte van de golvende dekzandvlakte ligt (groen en gele kleur, afbeelding 2.2). 

LEGENDA 
3L5 Golvende dekzandvlakte 
3N8 Laagte ontstaan door afgraving 
4L8 Lage landduinen met bijbehorende vlakten en laagten 
2M48 Vlakte ontstaan door afgraving of egalisatie 
2M13 Dekzandvlakte 
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). 

                                                           
11 Berendsen 2004, 189. 
12 Berendsen 2004, 190. 
13 Stiboka en RGD 1983, blad 45 ‟s-Hertogenbosch. 
14 www.ahn.nl 
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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. 

LEGENDA 
Rood                   hoger dan 11,2 m +NAP 
Oranje                 9,2 – 11,2 m +NAP 
Geel                    8,2 – 9,2 m +NAP 
Groen                  7,1 – 8,2 m +NAP 
Blauw                  lager dan 7,1 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  
Volgens de bodemkaart15 komen in het plangebied hoge zwarte enkeerdgronden voor (afbeelding 2.3, code 
zEZ21). De hoge zwarte enkeerdgronden worden gekenmerkt door een plaggendek, dat op de oorspronkelijke 
bodem ligt.  
 
De plaggendekken zijn ontstaan, doordat in Zuid-Nederland vanaf de 14e en 15e eeuw op grote schaal het 
systeem van potstalbemesting is toegepast.16 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.17 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.18 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).19 Afhankelijk van de vroegere bodembewerking is de oorspronkelijke A-, E- en/of B-horizont in meer 
of mindere mate intact. 
 
Op de bodemkaart is de gemiddelde grondwaterstand aangegeven door middel van zogenaamde 
grondwatertrappen. De hoge zwarte enkeerdgronden worden gekenmerkt door een diepe grondwaterstand 
(grondwatertrap VI). Dit betekent dat de gemiddeld hoogste grondwaterstand tussen 40-80 cm beneden 
maaiveld wordt aangetroffen. De gemiddeld laagste grondwaterstand ligt tussen 170-200 cm beneden 
maaiveld. 
 

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

rode kader (Bron: .archis2.archis.nl). 

http://www.archis2.archis.nl/
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2.3 Archeologische waarden in en rondom het plangebied 
In deze paragraaf is 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 Waardenkaart van de provincie Noord-Brabant 
 gegevens van amateur archeologen 

 
Volgens de IKAW (Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden) van de RCE geldt voor het plangebied een 
hoge archeologische verwachting (bijlage 2). Op de Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW) van de provincie 
Noord-Brabant heeft het plangebied eveneens hoge archeologische waarde. Deze kaarten zijn indicatief en 
zullen voor het opstellen van een gespecificeerd verwachtingsmodel worden genuanceerd en gepreciseerd, 
aangezien uit deze kaarten niet blijkt wat de aard en ouderdom is van de te verwachten archeologische 
resten. 
 
Uit de archieven en ARCHIS II van de RCE blijkt dat in het onderzoeksgebied geen archeologische 
monumenten, waarnemingen en onderzoeksmeldingen aanwezig zijn (bijlage 2). Uit de directe omgeving 
(binnen een straal van 300 m) zijn drie onderzoeksmeldingen en negen waarnemingen bekend. 
 
 
Onderzoeksmeldingen en waarnemingen binnen een straal van 300 m van het plangebied: 
 
Onderzoeksmeldingen 29.988, 34.768: 

Op het perceel direct ten westen van het plangebied heeft Bilan in 2008 een bureau- en karterend 
booronderzoek uitgevoerd (onderzoeksmelding 29.988). Tijdens het veldonderzoek werd een intacte bodem 
aangetroffen. Deze is geïnterpreteerd als een hoge zwarte enkeerdgrond en deels als een beekeerdgrond. 
Tijdens het onderzoek zijn enkele aardewerk scherven aangetroffen uit de vroege middeleeuwen D. Op basis 
van het vooronderzoek heeft Bilan in 2009 een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op het noordelijk deel van 
het onderzoeksterrein (onderzoeksmelding 34.768). Tijdens het onderzoek zijn twee vindplaatsen 
aangetroffen. Vindplaats 1 bestond uit een bootvormige huisplattegrond die op basis van vondstmateriaal in 
de late middeleeuwen-A is gedateerd. Vindplaats 2 bestond uit grondverbetering en zandwinningssporen die 
dateren uit de nieuwe tijd. Vindplaats 1 werd als behoudenswaardig gewaardeerd, vindplaats 2 als niet-
behoudenswaardig.  
 
Onderzoeksmelding 38.586: 

Voor een terrein circa 155 m ten zuidoosten van het plangebied heeft ADC in januari 2010 een 
bureauonderzoek uitgevoerd. Verdere informatie is nog niet beschikbaar in ARCHIS. 
 
Waarnemingnummer 21.605: 

Op circa 75 m ten zuidwesten van het plangebied is in een leidingsleuf een boomstamwaterput aangetroffen 
uit de late middeleeuwen A. Daarbij zijn circa dertig aardewerkscherven aangetroffen. 
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Waarnemingnummer 21.606: 

Op circa 180 m ten zuidwesten van het plangebied is eveneens een boomstamput aangetroffen. Het betreft 
een boomstamwaterput met aangepunte palen. In de put zijn aardewerkscherven aangetroffen uit de vroege 
ijzertijd en uit de late middeleeuwen A. 
 
Waarnemingnummer 14.287: 

Op circa 180 m ten zuidoosten van het plangebied zijn diverse aardewerkfragmenten aangetroffen uit de late 
middeleeuwen. Daarnaast zijn twee fragmenten van een bolpot uit de vroege middeleeuwen C aangetroffen. 
 
Waarnemingnummer 60.231: 

Op circa 180 m ten zuidoosten van het plangebied zijn mogelijk middeleeuwse funderingsresten aangetroffen. 
Waarschijnlijk betreft het de resten van een 17e eeuwse brouwerij.  
 
Waarnemingnummer 39.251: 

Op circa 215 m ten oosten van het plangebied zijn in een zandafgraving scherven aangetroffen van 
aardewerk uit de Romeinse tijd.  
 
Waarnemingnummer 21.604: 

Op circa 230 m ten zuiden van het plangebied zijn diverse vondsten aangetroffen uit de vroege ijzertijd. Het 
betreft scherven handgevormd aardewerk, een fragment van een zoutgoot en een fragment van een 
wetsteen. 
 
Waarnemingnummer 14.293: 

Op circa 230 m ten noordoosten van het plangebied zijn diverse fragmenten aardewerk aangetroffen. Het 
betreft voornamelijk aardewerk uit de late middeleeuwen en enkele fragmenten uit de Romeinse tijd. 
 
Waarnemingnummer 14.282: 

Op circa 270 m ten noorden van het plangebied zijn diverse vondsten gedaan. Voornamelijk 
aardewerkscherven uit de vroege ijzertijd en de late middeleeuwen. Daarnaast ook een scherf aardewerk uit 
de bronstijd en steengoed uit de nieuwe tijd. 
 
Waarnemingnummer 14.223: 

Op circa 300 m ten noorden van het plangebied zijn in een kuil een aantal vondsten gedaan uit de Romeinse 
tijd. Het betreft schreven handgevormd aardewerk, ruwwandig aardewerk, gladwandig aardewerk en 
fragmenten van een Dolium (voorraadvat). 
 
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). Dhr H. Pennings heeft hier op geantwoord dat naar 
verwachting in het gebied veel archeologische sporen aanwezig zullen zijn. 
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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. 
 
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.20 Op het wapen van Heesch staan ook twee takken 
van struiken afgebeeld.  
 
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.21 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.22 
 
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.23 
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. 
Hoewel het plangebied ten zuiden van de Kerkweg ligt kan deze straatnaam ook van latere oorsprong zijn.  
 
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.24  
 
Tussen 1814 en 1836 werd de Rijksweg aangelegd25 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.26 
 
  

                                                           
20 Van Berkel en Samplonius 2006, 181. 
21 De Bont 1993, 72. 
22 Kolman, C., 1997, p. 40-41. 
23 Cunen, J., 1935, p. 12-13. 
24 Cunen, J., 1935, p. 22. 
25 www.bhic.nl 
26 Cunen, J., 1935, p. 28-29. 



Project : Bureauonderzoek en verkennend veldonderzoek d.m.v. boringen, Monseigneur Van 
den Hurklaan te Heesch 

Projectnummer : S100125 
 
 

 
 
©Synthegra bv,Kerkhofstraat 21, NL-5554 HG Valkenswaard 16 van 27 

Op het minuutplan uit het begin van de 19e eeuw (afbeelding 2.4)27 is geen bebouwing binnen het plangebied 
aanwezig. Uit de gegevens van de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels (OAT)28 behorende bij het minuutplan 
blijkt dat het in gebruik is als bouwland.  
 
Op de kaart uit circa 1900 (afbeelding 2.5) is binnen het plangebied niets veranderd. Het is nog altijd in 
gebruik als bouwland en is niet bebouwd. In het noordelijke deel van het plangebied bevindt zich een 
hakhoutperceel. 
 
Op de kaart uit 1978 is voor het eerst bebouwing binnen het plangebied te zien. Het betreft de loods die in de 
huidige situatie nog aanwezig is in het noordelijke deel van het plangebied. De rest van het plangebied is in 
gebruik als weiland.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 2.4: Ligging van het plangebied op het minuutplan uit het begin van de 19

e
 eeuw, aangegeven met 

het rode kader. (Bron: www.watwaswaar.nl). 
 
Bodemverstoring 
In het zuidelijke deel van het plangebied is in het recente verleden een bodemonderzoek uitgevoerd in 
verband met een benzine-service station aan de Monseigneur Van den Hurklaan 2. De aanbeveling op basis 
van de resultaten van dat onderzoek was dat het gebied nader onderzocht dient te worden. Het is niet bekend 
of eventuele archeologische resten binnen het plangebied verloren zijn gegaan.29 

                                                           
27 www.watwaswaar.nl Gemeente Heesch, sectie A, blad 1. Minuutplans zijn de oorspronkelijke kadastrale kaarten die zijn 

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

(kadasters) van de gemeenten met hierop aangegeven de percelen, perceelnummers en gebouwen. 
28 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. 
29 www.bodemloket.nl 

http://www.watwaswaar.nl/
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Afbeelding 2.5:  Ligging van het plangebied op de kaart uit circa 1900, aangegeven met het rode kader (Bron: 

Uitgeverij Nieuwland 2005, Noord-Brabant, blad 570). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 2.6:  Ligging van het plangebied op de kaart uit circa 1978, aangegeven met het rode kader (Bron: 

www.watiswaar.nl). 
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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 geldt een hoge archeologische verwachting (bijlage 2). Op de cultuurhistorische 
waardenkaart van de provincie Noord-Brabant heeft het plangebied ook een hoge archeologische waarde. Het 
plangebied ligt naar verwachting relatief hoog in een golvende dekzandvlakte, waar enkeerdgronden zijn 
ontwikkeld met daaronder eventueel podzolgronden. Op grond van de ouderdom van het dekzand kunnen in 
het plangebied vindplaatsen aanwezig zijn vanaf het laat-paleolithicum tot en met de nieuwe tijd. 
 
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. Water 
was een belangrijk gegeven, niet alleen voor het lessen van de dorst, nabij water heerst er ook een grotere 
biodiversiteit, wat de jacht en het verzamelen van plantaardig voedsel vergemakkelijkt. 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. In situ vondsten en sporen kunnen onder het eventueel aanwezige plaggendek worden 
aangetroffen indien de verstoring binnen het plangebied in het verleden beperkt is gebleven. In situ vondsten 
bevinden zich voornamelijk in de top van de podzolgrond en eventuele sporen kunnen worden aangetroffen 
vanaf de B-horizont. Het plangebied ligt in een relatief hoog gedeelte van de golvende dekzandvlakte en 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 terwijl in en nabij de nederzetting afvalkuilen werden 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. Echter gezien de ontwikkelingen op het 
gebied van landbouw en watervoorziening is het plangebied beter bewoonbaar dan in de periode laat-
paleolithicum en mesolithicum. Daarnaast zijn uit de directe omgeving van het plangebied diverse 
waarnemingen bekend die wijzen op bewoning van het gebied vanaf de ijzertijd tot en met de vroege 
middeleeuwen (paragraaf 2.3). Derhalve wordt aan het plangebied een hoge verwachting toegekend voor 
zowel nederzettingsresten als begravingsresten vanaf het neolithicum tot en met de vroege middeleeuwen.  
 
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 
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Vanaf de late middeleeuwen verandert het bewoningspatroon. Bewoning concentreert zich in dorpen en 
bewoningsclusters. Rondom deze dorpen ligt het landbouwareaal dat instaat voor de voedselvoorziening van 
de inwoners. In deze periode is een hoge ligging van het gebied niet meer bepalend voor het 
bewoningspatroon. De Monseigeneur van Den Hurklaan is één van de centrale wegen die net buiten de 
historische dorpskern van Heesch liggen. Uit de gegevens van het historisch kaartmateriaal komt naar voren 
dat sinds tenminste het begin van de 19e eeuw meerdere bebouwing langs deze weg aanwezig is. Mogelijk 
gaan eventuele voorgangers terug tot in de late middeleeuwen. In de directe omgeving van het plangebied 
zijn langs de Monseigeneur van Den Hurklaan meerdere bewoningssporen aangetroffen uit de late 
middeleeuwen tot en met de nieuwe tijd (paragraaf 2.3, onderzoeksmeldingen 29.988 en 34.768). Op basis 
van deze gegevens geldt voor het plangebied een hoge verwachting voor de periode late middeleeuwen 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 podzolbodem (Apb-, B-, 
C-horizont) 

neolithicum – 
vroege 
middeleeuwen 

hoog Nederzetting: cultuurlaag, fragmenten 
aardewerk, natuursteen, 
gebruiksvoorwerpen 

Onder het plaggendek, in 
de podzolbodem (Apb-, B-, 
C-horizont) 

late 
middeleeuwen – 
nieuwe tijd 

hoog Nederzetting: cultuurlaag, fragmenten 
aardewerk, natuursteen, 
gebruiksvoorwerpen 

vanaf maaiveld 

Tabel 2.1: Archeologische verwachting per periode. 
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3 Inventariserend Veldonderzoek 
 

3.1 Methode 
Op basis van het gespecificeerde verwachtingsmodel uit het bureauonderzoek is aan de hand van de 
richtlijnen van de provincie Noord-Brabant30 een verkennend booronderzoek met een boordichtheid van ten 
minste 6 boringen per hectare uitgevoerd. Hiermee is het onderzoek verkennend voor alle perioden. 
Aangezien het plangebied circa 5.765 m2 groot is, zijn in totaal 4 boringen gezet. Op aanwijzing van dhr. W. 
van der Velden (Milon bv) is uitsluitend geboord in het zuidelijke deel van het plangebied, tussen de bomenrij 
en de Mgr. van der Hurklaan zichtbaar op afbeelding 1.1 (zie bijlage 3)31. Voor zover de 
terreinomstandigheden (bebouwing, verhardingen, begroeiing etc.) het toelieten, is een boorgrid van 20 x 45 
m gebruikt32, waarbij de afstand tussen de raaien 45 m en de afstand tussen de boringen 20 m bedraagt. Voor 
een optimale verdeling van de boringen verspringt het beginpunt van een raai 10 m ten opzichte van de 
naastgelegen raai. De exacte boorlocaties zijn ingemeten met een meetwiel.  
 
Er is geboord met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm. De boringen zijn uitgevoerd tot minimaal 25 
cm in de C-horizont. Het opgeboorde sediment is verbrokkeld en versneden en geïnspecteerd op de 
aanwezigheid van archeologische indicatoren. De boringen zijn lithologisch beschreven conform de NEN 
510433 en bodemkundig34 geïnterpreteerd. 
 

3.2 Beschrijving en interpretatie van de boorgegevens 
De locaties van de boringen staan in bijlage 3 en de boorprofielen in bijlage 4. In het terrein zijn geen 
hoogteverschillen waargenomen. Het terrein is dus relatief vlak. De hoogte van het maaiveld ligt tussen 8,5 en 
9,0 m +NAP.35 
 
De natuurlijke ondergrond (C-horizont) in het onderzochte deel van het plangebied bestond uit goed 
gesorteerd, goed afgerond, witgrijs zand. Het zand is geïnterpreteerd als dekzand behorend tot het 
Laagpakket van Wierden van de Formatie van Boxtel. De C-horizont werd in het onderzochte deel van het 
plangebied aangetroffen vanaf een diepte van 130 tot 180 cm beneden het maaiveld. 
 
De bodem in het plangebied was volledig verstoord tot op de C-horizont. Het plangebied is in het verleden 
gebruikt als buitenrijbak voor een manege en is opgehoogd met circa 75 cm zand36. Dit is ook terug te zien in 
de boringen 1, 2 en 4 waar een 80 tot 145 cm dik pakket geroerd donker geelgrijs zand is aangetroffen. 
Daaronder werd een donkergrijs geroerd pakket aangetroffen direct op de C-horizont. In boring 3 was de 
bodem tot 180 cm geroerd. Deze boring is geplaatst in de huidige buitenrijbak. In het onderzochte deel van 
het plangebied is de enkeerdgrond verstoord en is onder de enkeerdgrond geen podzolbodem aangetroffen. 
 
 
 
 

                                                           
30 Noord-Brabant, 2007. 
31 Telefonische mededeling dhr. W. van der Velden, Milon, 12-05-2010. 
32 Omdat de mededeling met betrekking tot de boorlocatie kwam toen boorpunt 1 al was geboord, is vanuit daar geprobeerd 

de overige boringen optimaal te verdelen. Vandaar het afwijkende boorgrid. 
33 Nederlands Normalisatie-instituut 1989. 
34 De Bakker en Schelling 1989. 
35 Actueel Hoogtebestand Nederland (www.ahn.nl) 
36 Schriftelijke mededeling, dhr. W. van der Velden, Milon, 29-04-2010. 
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3.3 Archeologische indicatoren 
Bij de controle van het opgeboorde bodemmateriaal zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen die 
wijzen op de aanwezigheid van een archeologische vindplaats. Het verkennend booronderzoek had dan ook 
niet tot doel vindplaatsen op te sporen. 
 

3.4 Archeologische interpretatie  
De verwachte natuurlijke veldpodzolgrond onder de enkeerdgrond is in het hele onderzochte deel van het 
plangebied niet aangetroffen. Aangenomen kan worden dat deze is verstoord en opgenomen in de geroerde 
bovengrond. Dit betekent dat vuursteenvindplaatsen, die voornamelijk uit strooiing van fragmenten vuursteen 
bestaan, niet meer in situ liggen. De verwachting voor vuursteenvindplaatsen uit het laat-paleolithicum en 
mesolithicum kan daarom voor het onderzochte deel van het plangebied naar laag worden bijgesteld. 
 
Nederzettingsresten uit het neolithicum tot en met de nieuwe tijd bestaan niet alleen uit fragmenten 
aardewerk, maar ook uit diepere sporen zoals paalgaten en afvalkuilen. Deze sporen kunnen tot in de C-
horizont reiken en zijn mogelijk nog intact. Tijdens het booronderzoek bleek dat de bodem tot op de C-horizont 
verstoord. Gezien de diepte van de verstoring en de aard van de verstoring kan aangenomen worden dat 
eventuele archeologische resten hierdoor grotendeels verloren zijn gegaan. Daarom kan de hoge verwachting 
om archeologische waarden uit de perioden neolithicum tot en met de nieuwe tijd aan te treffen voor het 
onderzochte deel van het plangebied naar laag worden bijgesteld. 
 
Het niet onderzochte deel is momenteel voor een groot deel in gebruik als rijbak en deels bebouwd. Gezien 
het huidige grondgebruik in dit deel van het plangebied zal naar verwachting de bodemgesteldheid hetzelfde 
zijn als in het onderzochte deel van het plangebied. Naar verwachting zal dan ook voor het niet onderzochte 
deel van het plangebied de archeologische verwachting laag zijn. 
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4 Conclusies en aanbevelingen 
 
4.1 Inleiding 

Het doel van een archeologisch bureauonderzoek was het opstellen van een gespecificeerde archeologische 
verwachting voor het plangebied. Voor het plangebied gold 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. Het doel van het inventariserend 
veldonderzoek was om deze verwachting te toetsen. 
 

4.2 Conclusies / beantwoording onderzoeksvragen  
 

 Wat is de opbouw van de ondergrond en is het bodemprofiel intact? 

De natuurlijke ondergrond (C-horizont) in het onderzochte deel van het plangebied bestond uit goed 
gesorteerd, goed afgerond, witgrijs dekzand behorend tot het Laagpakket van Wierden van de 
Formatie van Boxtel. De C-horizont werd in het onderzochte deel van het plangebied aangetroffen 
vanaf een diepte van 130 tot 180 cm beneden het maaiveld. 
 
De bodem in het plangebied was volledig verstoord tot op de C-horizont. Het plangebied is in het 
verleden gebruikt als buitenrijbak voor een manege en is opgehoogd met circa 75 cm zand37. Dit is 
ook terug te zien in de boringen 1, 2 en 4 waar een 80 tot 145 cm dik pakket geroerd donker geelgrijs 
zand is aangetroffen. Daaronder werd een donkergrijs geroerd pakket aangetroffen direct op de C-
horizont. In boring 3 was de bodem tot 180 cm geroerd. Deze boring is geplaatst in de huidige 
buitenrijbak. De enkeerdgrond was verstoord tot in de C-horizont en onder de enkeerdgrond is geen 
podzolbodem aangetroffen. 

 
 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische resten bedreigd door de voorgenomen 

ontwikkeling van het gebied? 

De verwachting is dat binnen het plangebied geen archeologische resten meer  in situ aanwezig zijn, 
waardoor ook geen archeologische resten worden bedreigd door de voorgenomen ontwikkeling van 
het gebied. 
 

De middelhoge archeologische verwachting uit het bureauonderzoek voor zowel vuursteenvindplaatsen uit het 
laat-paleolithicum en mesolithicum en de hoge verwachting voor nederzettingssporen uit het neolithicum tot 
en met de nieuwe tijd kan op grond van de resultaten van het veldonderzoek voor het onderzochte deel van 
het  plangebied naar laag worden bijgesteld. 
 
  

                                                           
37 Schriftelijke mededeling, dhr. W. van der Velden, Milon, 29-04-2010. 
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4.3 Aanbevelingen 
Op grond van de resultaten van het onderzoek, een verstoorde bodem tot in de C-horizont en het gebruik van 
het plangebied nu en in het verleden, wordt voor het plangebied geen vervolgonderzoek geadviseerd. 
 
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 zullen namelijk eerst moeten 
worden beoordeeld door de bevoegde overheid (gemeente Bernheze), die vervolgens een selectiebesluit 
neemt.  
 
Er is geprobeerd een zo gefundeerd mogelijk advies te geven op grond van de gebruikte 
onderzoeksmethoden. De aanwezigheid van archeologische sporen of resten in het plangebied kan nooit 
volledig worden uitgesloten. 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. 
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5 Samenvatting  
 

5.1 Inleiding  
In mei 2010 heeft Synthegra, in opdracht van Milon bv, een archeologisch bureau- en verkennend 
booronderzoek uitgevoerd op een terrein aan de Monseigneur van den Hurklaan te Heesch. Aanleiding voor 
het onderzoek was de voorgenomen nieuwbouw van enkele woningen op het zuidelijke deel van het terrein. 
 

5.2 Specifieke archeologische verwachting bureauonderzoek  
Het plangebied ligt in het zuidelijke zandgebied van Nederland. De ondergrond binnen het plangebied bestaat 
uit dekzand behorend tot het Laagpakket van Wierden van de Formatie van Boxtel. Het plangebied ligt in een 
golvende dekzandvlakte. Volgens de bodemkaart komen in het plangebied hoge zwarte enkeerdgronden voor 
met daaronder eventueel een podzolgrond.  
 
Volgens de IKAW geldt een hoge archeologische verwachting. Op de cultuurhistorische waardenkaart van de 
provincie Noord-Brabant heeft het plangebied ook een hoge archeologische waarde. Op grond van de 
ouderdom van het dekzand kunnen in het plangebied vindplaatsen aanwezig zijn vanaf het laat-paleolithicum 
tot en met de nieuwe tijd. Op grond van het bureauonderzoek is deze verwachting verder gespecificeerd en 
weergegeven in onderstaande tabel. 
 
Periode Verwachting Verwachte kenmerken vindplaats Diepteligging sporen 

laat-
paleolithicum  – 
mesolithicum 

middelhoog Bewoningssporen, tijdelijke 
kampementen: vuursteen artefacten, 
haardkuilen 

Onder het plaggendek, in 
de podzolbodem (Apb-, B-, 
C-horizont) 

neolithicum – 
vroege 
middeleeuwen 

hoog Nederzetting: cultuurlaag, fragmenten 
aardewerk, natuursteen, 
gebruiksvoorwerpen 

Onder het plaggendek, in 
de podzolbodem (Apb-, B-, 
C-horizont) 

late 
middeleeuwen – 
nieuwe tijd 

hoog Nederzetting: cultuurlaag, fragmenten 
aardewerk, natuursteen, 
gebruiksvoorwerpen 

vanaf maaiveld 

Tabel 5.1: Archeologische verwachting per periode. 

 
5.3 Resultaten veldonderzoek 

De natuurlijke ondergrond (C-horizont) in het onderzochte deel van het plangebied bestond uit goed 
gesorteerd, goed afgerond, witgrijs dekzand behorend tot het Laagpakket van Wierden van de Formatie van 
Boxtel. De C-horizont werd in het onderzochte deel van het plangebied aangetroffen vanaf een diepte van 130 
tot 180 cm beneden het maaiveld. 

 
De bodem in het plangebied was volledig verstoord tot op de C-horizont. Het plangebied is in het verleden 
gebruikt als buitenrijbak voor een manege en is opgehoogd met circa 75 cm zand38. Dit is ook terug te zien in 
de boringen 1, 2 en 4 waar een 80 tot 145 cm dik pakket geroerd donker geelgrijs zand is aangetroffen. 
Daaronder werd een donkergrijs geroerd pakket aangetroffen direct op de C-horizont. In boring 3 was de 
bodem tot 180 cm geroerd. Deze boring is geplaatst in de huidige buitenrijbak. De enkeerdgrond was 
verstoord tot in de C-horizont en onder de enkeerdgrond is geen podzolbodem aangetroffen. 
 
 

                                                           
38 Schriftelijke mededeling, dhr. W. van der Velden, Milon, 29-04-2010. 
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5.4 Archeologische interpretatie  
De verwachte natuurlijke veldpodzolgrond onder de enkeerdgrond is in het hele onderzochte deel van het 
plangebied niet aangetroffen. Aangenomen kan worden dat deze is verstoord en opgenomen in de geroerde 
bovengrond. Dit betekent dat vuursteenvindplaatsen, die voornamelijk uit strooiing van fragmenten vuursteen 
bestaan, niet meer in situ liggen. De verwachting voor vuursteenvindplaatsen uit het laat-paleolithicum en 
mesolithicum kan daarom voor het onderzochte deel van het plangebied naar laag worden bijgesteld. 
 
Nederzettingsresten uit het neolithicum tot en met de nieuwe tijd bestaan niet alleen uit fragmenten 
aardewerk, maar ook uit diepere sporen zoals paalgaten en afvalkuilen. Deze sporen kunnen tot in de C-
horizont reiken en zijn mogelijk nog intact. Tijdens het booronderzoek bleek dat de bodem tot op de C-horizont 
verstoord. Gezien de diepte van de verstoring en de aard van de verstoring kan aangenomen worden dat 
eventuele archeologische resten hierdoor grotendeels verloren zijn gegaan. Daarom kan de hoge verwachting 
om archeologische waarden uit de perioden neolithicum tot en met de nieuwe tijd aan te treffen voor het 
onderzochte deel van het plangebied naar laag worden bijgesteld. 
 
Het niet onderzochte deel is momenteel voor een groot deel in gebruik als rijbak en deels bebouwd. Gezien 
het huidige grondgebruik in dit deel van het plangebied zal naar verwachting de bodemgesteldheid hetzelfde 
zijn als in het onderzochte deel van het plangebied. Naar verwachting zal dan ook voor het niet onderzochte 
deel van het plangebied de archeologische verwachting laag zijn. 
 

5.5 Aanbeveling 
Op grond van de resultaten van het onderzoek,  een verstoorde bodem tot in de C-horizont en het gebruik van 
het plangebied nu en in het verleden, wordt voor het plangebied geen vervolgonderzoek geadviseerd. 
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Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie
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>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster
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overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand
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Gemiddeld laagste grondwaterstand
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1. INLEIDING

1.1. Aanleiding en doel

In opdracht van Milon BV is een quickscan externe veiligheid uitgevoerd. De aanleiding
daarvoor is de ruimtelijke procedure, die nodig is voor het realiseren van woningbouw op een
perceel aan de Mgr. van den Hurklaan ong. in Heesch. Dit initiatief wordt zo mogelijk mee-
genomen in de procedure om tot een nieuw bestemmingsplan voor de kern Heesch te ko-
men.

Het doel van de quickscan is om een uitspraak te kunnen doen, of voor het initiatief verder
(kwantitatief) onderzoek nodig is op dit vlak. Met de quickscan zijn risicobronnen in de om-
geving van het plangebied geïnventariseerd, voor zover het plangebied zich binnen hun in-
vloedsgebied bevindt. Op basis van de verzamelde informatie is een inschatting gegeven
van eventuele vervolgacties. De bevindingen zijn in deze notitie gerapporteerd.

1.2. Huidige situatie

In figuur 1 is de situering van het plangebied en de directe omgeving te zien. Het gebied is
gelegen aan de rand van Heesch, met ten noorden ervan de rijksweg A59 op ongeveer
250 meter afstand. Ten zuiden en oosten van het plangebied liggen woningen en ten westen
ervan agrarische gronden.

1.3. Toekomstige situatie

De beoogde ruimtelijke ontwikkeling betreft het realiseren van woningbouw op een perceel
aan de Mgr. van den Hurklaan ong. Het plan voorziet in de bouw van 3 woningen. In figuur 2
is de voorlopige invulling van het plangebied geschetst.

Door de ontwikkeling is waarschijnlijk sprake van een verhoging van de personendichtheid,
in het bijzonder in de nachtperiode. Vanwege dit aspect is in ieder geval de invloed op de
hoogte van het groepsrisico van belang voor het onderzoek.

1.4. Opzet en reikwijdte onderzoek

Door de opdrachtgever is om een beoordeling van de externe veiligheid in relatie tot het
initiatief gevraagd. Uitgangspunt daarbij is dat alleen een kwalitatieve analyse (quickscan)
wordt uitgevoerd. In dit rapport wordt een eventuele kwalitatieve vervolgstudie aanbevolen.

Het aanleveren van elementen voor het invullen van de verantwoordingsplicht van het
groepsrisico is niet voorzien.
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2. BELEIDSKADER

In het veiligheidsbeleid wordt gewerkt met afstanden of gebieden. Voor het bestemmingsplan
zijn twee gebieden van belang, te weten:
 PR-gebied: gebied waar plaatsgebonden risiconormen (PR) gelden en getoetst moeten

worden.
 Invloedsgebied: gebied waar beoordeling en verantwoording van het groepsrisico (GR)

nodig is.

2.1. Plaatsgebonden risico

Het plaatsgebonden risico (PR) is de kans per jaar dat een persoon dodelijk wordt getroffen
door een ongeval, indien deze zich onafgebroken en onbeschermd op een bepaalde plaats
zou bevinden. Het PR wordt weergegeven met risicocontouren. Dit zijn lijnen die punten met
eenzelfde risico met elkaar verbinden op een topografische kaart. Voor het plaatsgebonden
risico geldt een grenswaarde voor kwetsbare objecten (b.v. woningen) en een richtwaarde
voor beperkt kwetsbare objecten (b.v. bepaalde bedrijfsgebouwen).

De grenswaarde voor het plaatsgebonden risico wordt voor nieuwe (beperkt) kwetsbare ob-
jecten gesteld op een niveau van 10-6 per jaar. Binnen de 10-6 contour mogen geen nieuwe
kwetsbare functies mogelijk worden gemaakt.

2.2. Groepsrisico

Het groepsrisico (GR) drukt de kans per jaar uit dat een groep mensen van minimaal een
bepaalde omvang overlijdt als direct gevolg van een ongeval in een inrichting waarbij gevaar-
lijke stoffen betrokken zijn.

Het GR voor transport is de kans per jaar per kilometer transportroute dat een groep van tien
of meer personen in de omgeving van een transportroute in een keer het dodelijk slachtoffer
wordt van een ongeval op die transportroute.

De normen voor het GR hebben een oriënterende waarde (inspanningsverplichting). Indien
de oriënterende waarde voor het groepsrisico wordt overschreden, legt dit vaak ook ruimtelij-
ke beperkingen op aan een gebied buiten de 10-6-contour (PR).

2.3. Verantwoordingsplicht

Voor het GR laat de rijksoverheid toepassing en verantwoording van de veiligheidnorm over
aan de lokale en regionale overheid. Het invullen van de verantwoordingsplicht vormt een
belangrijk onderdeel bij het opstellen van een bestemmingsplan.
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Algemeen geldt dat elke verandering van het groepsrisico een onderbouwing en verantwoor-
ding vereist1. De verantwoordingsplicht omvat (samengevat) de volgende elementen die be-
oordeeld moeten worden:
 verandering van het groepsrisico
 mogelijkheden tot zelfredzaamheid van de personen binnen het invloedsgebied
 mogelijkheden van bestrijdbaarheid van een incident of ramp
 mogelijke alternatieven (voor het ruimtelijk plan)
 mogelijkheden tot risicoreductie

Op basis van het voorgaande wordt een uitspraak gedaan over de aanvaardbaarheid van het
risico dat na alle maatregelen resteert.

3. INVENTARISATIE RISICOBRONNEN

Bij de inventarisatie van de risicobronnen die in de omgeving van het plangebied aanwezig
zijn is gekeken naar:
1. inrichtingen waar risicovolle activiteiten plaatsvinden
2. buisleidingen
3. transportroutes van gevaarlijke stoffen

Wat betreft de omvang van het onderzoeksgebied dat is beschouwd, is gelet op de aard van
de risicobron. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat binnen het onderzoeksgebied geen
nieuwe risicobronnen worden geïntroduceerd.

Er is gebruik gemaakt van de volgende gegevensbronnen:
 Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (laatste wijziging 01-01-2010)
 Risicokaart en risico-atlassen
 Programma van eisen nieuwe EV risicoanalyse weg (13-07-09)
 Programma van eisen nieuwe EV risicoanalyse water (10-07-09)
 Kaart buisleidingennetwerk Nederland
 Leidraad risico inventarisatie – gevaarlijke stoffen (versie 5.1)

3.1. Risico’s door inrichtingen

Uit de gegevens van de risicokaart blijkt dat in de omgeving van het plangebied één inrich-
ting is gelegen waar (opslag)activiteiten plaatsvinden, die in het kader van dit onderzoek re-
levant is (zie figuur 3). Het betreft het instructiebad ’t Kuipke, dat een PR 10-6 contour van
400 meter heeft (zie ook bijlage 1), maar op een afstand van 600 meter tot het plangebied
ligt. Dat wil zeggen dat de opslag van chloorbleekloog (in een hoeveelheid van 640 liter)
geen effect op het plangebied heeft.

Conclusie: externe veiligheid als gevolg van inrichtingen waar risicovolle activiteiten plaats-
vinden is geen belemmering voor de ontwikkeling van het plangebied.

1 Ook in de nieuwe wetgeving voor aardgastransportleidingen wordt een verantwoordingsplicht voor het groepsrisico opgeno-
men.
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3.2. Risico’s door buisleidingen

Uit de kaart van het buisleidingennetwerk in Nederland en de risicokaart is afgeleid dat zich
binnen of in de buurt van het plangebied geen relevante buisleidingen bevinden.

Conclusie: externe veiligheid als gevolg van transport van gevaarlijke stoffen door buisleidin-
gen is geen belemmering voor de ontwikkeling van het plangebied.

3.3. Risico door transport

3.3.1. Wegtransport

Het plangebied is gelegen aan de Mgr. van den Hurklaan ong. Dit is geen doorgaande weg
waarover vrachtverkeer rijdt. Op 250 meter ten noorden van het plangebied loopt de rijksweg
A59. Voor deze weg is gekeken naar het veiligheidrisico. Over de A59 worden brandbare
gassen (GF3) vervoerd. Voor deze categorie is het invloedsgebied 360 m vanaf de weg.

Gelet op de vervoersintensiteit van het vrachtverkeer en het gemiddelde aandeel transporten
met gevaarlijke stoffen daarbinnen, wordt op grond van vuistregels (uit de Handreiking exter-
ne veiligheid vervoer, VNG, 1998) verwacht dat er geen sprake is een PR 10-6.

Jaarintensiteit wegvak ter hoogte van het plangebied
LF1 LF2 LT1 LT2 GF2 GF3 Totaal EV relevant
1839 3681 178 144 34 632 6507

Bron: Tellingen vervoer gevaarlijke stoffen op de weg 2006 & 2007 AVV

Voor het groepsrisico wordt, op grond van de vuistregels en informatie uit de risicoatlas,
evenmin verwacht dat er beperkingen zijn. Het groepsrisico zal ruim onder de oriëntatie-
waarde liggen en er zijn in dit verband geen (RBM) berekeningen nodig.

Conclusie: externe veiligheid als gevolg van vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg is
geen belemmering voor de ontwikkeling van het plangebied. De ontwikkeling leidt wel tot een
toename van het aantal personen binnen het invloedsgebied van de weg. Ten aanzien van
het groepsrisico bestaat de wettelijke verplichting elke toename te verantwoorden en advies
in te winnen bij de (regionale) brandweer.

3.3.2. Transport over water

In de onmiddellijke nabijheid van het plangebied bevindt zich geen vaarweg. Het vervoer van
gevaarlijke stoffen over het water is daarom niet aan de orde.

Conclusie: het vervoer van gevaarlijke stoffen over het water vormt geen belemmering voor
de planontwikkeling.

3.3.3. Railverkeer

Binnen een afstand van 1 kilometer van het plangebied ligt geen spoorweg. Met het vervoer
van gevaarlijke stoffen over het spoor hoeft geen rekening te worden gehouden.
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Conclusie: het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor vormt geen belemmering voor
de planontwikkeling.

3.3.4. Vliegverkeer

Het plangebied ligt niet in een beperkingengebied, luchtverkeer is daarmee in dit kader niet
relevant.

Conclusie: het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht vormt geen belemmering voor de
planontwikkeling.

4. CONCLUSIES

Samenvattend kan op basis van de uitgevoerde quickscan externe veiligheid voor het bouw-
plan aan de Mgr. van den Hurklaan ong. in Heesch het volgende worden geconcludeerd:

1. Het plaatsgebonden risico en het groepsrisico vormen in geen van de beoordeelde geval-
len een belemmering voor de planontwikkeling.

2. Het groepsrisico moet formeel gezien verantwoord worden, aangezien er door het plan
sprake is van een (lichte) toename van de personendichtheid binnen het invloedsgebied
van de rijksweg A59.

3. Gelet op de resultaten van de toetsing aan de vuistregels wat betreft het transport van
gevaarlijke stoffen over de weg, kan op een soepele wijze met de verantwoording voor het
groepsrisico worden omgegaan.

4. De verantwoording van het groepsrisico kan beperkt blijven tot het nemen van maatrege-
len in de sfeer van zelfredzaamheid en hulpverlening, die in overleg met de plaatselijke
brandweer zijn vast te stellen.

5. Op basis van deze quickscan moet de gemeente formeel advies over het groepsrisico bij
de regionale brandweer inwinnen.

Schoonderbeek en Partners Advies BV

ir. R.J.P. Henderickx ir R. van den Dungen

yolanda
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SITUATIE

Plangebied is rood omcirkeld
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PLATTEGROND
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RISICOKAART

Plangebied is rood omcirkeld
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LEIDRAAD RISICO INVENTARISATIE
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1. INLEIDING 
 
 
 
 
1.1 Aanleiding en opzet 

De gebroeders Van de Wetering zijn in bezit 
van een agrarisch perceel aan de Mgr. van den 
Hurklaan in Heesch. Zij zijn voornemens om op 
het perceel enkele woningen te realiseren. 
Daarvoor is een aanpassing van het bestem-
mingsplan noodzakelijk. In verband hiermee is  
een verkennend onderzoek (‘quick-scan’) uitge-
voerd in het kader van de Flora- en faunawet. 
Met dit onderzoek wordt de aanwezigheid van 
beschermde soorten in het plangebied onder-
zocht. Op basis daarvan worden uitspraken 
gedaan over de (mogelijke) effecten van de 
voorgenomen ontwikkeling en de eventueel 
noodzakelijke vervolgstappen. 
 
Het onderzoek heeft bestaan uit een visuele 
inspectie van het terrein en het raadplegen van 
vrij beschikbare verspreidingsgegevens van 
beschermde dier- en plantensoorten. 
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2. NATUURWETGEVING EN BELEID 
 
 
 
 
De natuurwet- en regelgeving kent twee spo-
ren, namelijk een gebiedsgericht (Natuurbe-
schermingswet 1998) en een soortgericht spoor 
(Flora- en faunawet). Met de Flora- en faunawet 
en de Natuurbeschermingswet 1998 zijn de 
Europese Vogel- en Habitatrichtlijn in de natio-
nale wetgeving geïmplementeerd. 
 
2.1 Flora- en faunawet beschermd 

flora en fauna 

De Flora- en faunawet richt zich op de be-
scherming van soorten. De Flora- en faunawet 
gaat uit van het 'nee, tenzij'-principe. Bepaalde 
handelingen, waaronder ruimtelijke ingrepen, 
waarbij beschermde soorten in het geding zijn, 
zijn slechts bij uitzondering en onder voorwaar-
den mogelijk. Centraal hierbij staat de zorg-
plicht. De zorgplicht houdt in dat iedereen ‘vol-
doende zorg’ in acht moet nemen voor alle in 
het wild voorkomende planten en dieren en hun 
leefomgeving. 
 
Onder bepaalde voorwaarden is een algemene 
vrijstelling geregeld van de ontheffingsplicht 
van de Flora- en faunawet. Welke voorwaarden 
verbonden zijn aan de vrijstelling hangt af het 
de dier- of plantensoorten die voorkomen in het 
plangebied. Hiertoe worden verschillende be-
schermingsregimes onderscheiden. 
- Soorten van tabel 1 – algemene soorten – 

lichtste beschermingsregime  
- Soorten van tabel 2 – overige soorten – 

middelste beschermingsregime 
- Soorten van tabel 3 – genoemd in bijlage IV 

van de Habitatrichtlijn en in bijlage 1 van de 
AMvB – zwaarste beschermingsregime 

 
Vogels nemen in de Flora- en faunawet een 
bijzondere positie in. Vogels worden tijdens het 
broedseizoen beschermd door de Flora- en 
faunawet. Voor het aantasten van broedende 
vogels geldt een zware toets vergelijkbaar met 
tabel 3-soorten. Daarnaast zijn voortplantings- 
of vaste rust- of verblijfplaatsen van een aantal 
vogelsoorten jaarrond beschermd (mits niet 
definitief verlaten). Het betreft nesten van 

spechten, uilen en boombewonende roofvo-
gels. 
 
Voor tabel 1-soorten geldt voor ruimtelijke 
ontwikkeling een vrijstelling van de onthef-
fingsplicht en is daarom geen ontheffing no-
dig. Deze soorten zijn in bij dit onderzoek bui-
ten beschouwing gelaten.Zie bijlage 1 voor 
een uitgebreide beschrijving en toelichting op 
de Flora- en Faunawet.  
 
De Flora- en faunawet is overal en altijd van 
toepassing bij ontwikkelingen. In de navol-
gende hoofdstukken wordt verder ingegaan 
op de aanwezigheid van beschermde soorten. 
 
2.2 Natura 2000-gebieden, Natuur-

beschermingswet 1998 

Natura 2000 is een samenhangend netwerk 
van natuurgebieden in Europa. Natura 2000 
bestaat uit gebieden die zijn aangewezen in 
het kader van de Europese Vogelrichtlijn 
(79/409/EEG) en gebieden die zijn aangemeld 
op grond van de Europese Habitatrichtlijn 
(92/43/EEG). Deze gebieden worden in Ne-
derland op grond van de Natuurbescher-
mingswet 1998 beschermd.  
 
Er is geen sprake van beschermde gebieden 
in het kader van de Natuurbeschermingswet 
ter plaatse of in de nabijheid van het plange-
bied. Verdere toetsing aan de Natuurbe-
schermingswet 1998 is niet aan de orde. 
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3. METHODE 
 
 
 
 
De aanwezige natuurwaarden zijn in beeld ge-
bracht op basis van een verkenning van be-
staande inventarisatiegegevens en een ver-
kennend veldbezoek.  
 
3.1 Bureauonderzoek 

De volgende bronnen zijn in het kader van dit 
onderzoek gebruikt: 
- provinciale gegevens met betrekking tot de 

EHS en vogels en planten van de Rode 
Lijst; 

- landelijke en provinciale verspreidingsinfor-
matie met betrekking tot planten, dagvlin-
ders, vissen, amfibieën, reptielen, vogels en 
zoogdieren, met name uit verspreidingsat-
lassen; 

Zie ook de literatuurlijst  
 
Uit de landelijke verspreidingsinformatie uit at-
lassen, die deels min of meer gedateerd is, 
blijkt dat in of nabij de locaties in het verleden 
diverse strikt beschermde soorten zijn aange-
troffen. Exacte locaties of datering van de 
waarnemingen zijn daarbij niet bekend. Deze 
gegevens hebben veelal betrekking op atlas-
blokken (5x5 kilometer). De soortgegevens 
hebben daarom betrekking op de regio en niet 
specifiek op het plangebied.  
 
De gegevens van de provincie Noord-Brabant 
geven een meer concreet en redelijk betrouw-
baar beeld van het voorkomen van vogels en 
planten in de omgeving. 
 
De website www.waarneming.nl is daarnaast 
ook geraadpleegd. Een groot aantal amateurs 
kunnen op deze website natuurwaarnemingen 
kwijt. De site wordt redelijk gecontroleerd mid-
dels peer-reviews. Soortwaarnemingen via de-
ze bron zijn redelijk betrouwbaar maar kunnen 
moeilijk geverifieerd worden. Wel kan het een 
beeld geven van mogelijke soorten in de regio. 
Waarneming zijn, in tegenstelling tot atlassen, 
tot op de exacte locatie te herleiden. 
 
 

3.2 Terreinbezoek 

Op basis van een eenmalig veldbezoek is de 
geschiktheid van het onderzoeksgebied voor 
de verwachte soorten/soortgroepen beoor-
deeld. Het veldbezoek is door mevrouw R. 
Heins, ecologisch adviseurs van Eelerwoude 
uitgevoerd op 14 mei 2010 bij 13ºC, lichte 
bewolking en windkracht 2. Het gaat hier om 
een deskundigenoordeel op basis van de fy-
sieke gesteldheid van het terrein (biotopen 
onderzoek). Daarnaast zijn de aangetroffen 
belangwekkende soorten ook genoteerd. 
 
 
3.3 Onderzoeksafbakening 

Dit onderzoek betreft een verkennend onder-
zoek of Quick-scan. Dit betekent dat geen 
soortgerichte inventarisatie is uitgevoerd. Het 
onderzoek geeft dus geen (volledig) inzicht in 
de aanwezige flora en fauna. Wel geeft het 
onderzoek een indruk van de ecologische 
waarden en mogelijk aanwezige soorten in het 
gebied. Dit rapport leent zich dus niet voor 
een eventueel noodzakelijke ontheffingsaan-
vraag. 
 
 
 

http://www.waarneming.nl
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4. GEBIEDSKARAKTERISTIEK  
 
 
 
 
4.1 Huidige situatie 

Het perceel van de heer Van de Wetering is 
temidden van de oude bebouwing gesitueerd. 
Op het perceel van de heer Van de Wetering is 
geen bebouwing aanwezig. Het perceel is mo-
menteel in gebruik als paardenwei. Door de 
aanwezigheid van een hoge en dichte laurier-
heg is er momenteel geen zicht vanaf de weg 
op het perceel mogelijk. Deze heg draagt niet 
bij aan de kwaliteiten die de Monseigneur van 
den Hurklaan heeft als aantrekkelijke, histori-
sche, woonstraat. 
 
Het perceel heeft geen bebouwing. De beplan-
ting is beperkt tot een laurierheg met enkele 
lindes en een wilg langs de zuidelijke straatzij-
de. Ter hoogte van het plangebied is een gat in 
de aanwezige laanbeplanting ontstaan. 
 

4.2 Voorgestane ontwikkeling 

Binnen het plangebied zullen drie woningen 
worden gerealiseerd. De laanbeplanting langs 
de Mgr. van den Hurklaan zal worden aange-
vuld met lindes. Door de woningen op enige 
afstand van de weg te positioneren wordt ge-
garandeerd dat een groene en ruime setting 
ontstaat. 
 
Bij de ontwikkeling worden geen bomen ge-
kapt of bebouwing gesloopt. De laurierheg 
moet wel wijken.  
 
Zie navolgend inrichtingsplan voor een speci-
ficering van de inrichting. 

 
Figuur 1 zicht op de Monseigneur van Hurklaan 

 
Figuur 2 zicht op plangebied 

  
Afbeelding: impressie plangebied en inrichtingsschets 
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5. BESCHERMDE SOORTEN 
 
 
 
 
5.1 Planten 

Voorkomen en functie 
Tijdens het veldbezoek zijn geen beschermde 
planten aangetroffen. Ook uit bronnen zijn geen 
waarnemingen van beschermde plantensoorten 
voor het onderzoeksterrein naar voren geko-
men. Het gebied wordt intensief beweid en is te 
veel bemest voor de ontwikkeling van soorten-
rijke vegetaties. 

Effecten en ontheffing 
In het plangebied zijn geen beschermde plan-
tensoorten aangetroffen. Op basis van aanwe-
zig leefgebied worden geen beschermde soor-
ten verwacht. Hieruit kan worden geconclu-
deerd dat een ontheffingsaanvraag van de Flo-
ra- en faunawet voor planten niet aan de orde 
is. 
 
 
5.2 Grondgebonden zoogdieren 

Voorkomen en functie 
De volgende beschermde grondgebonden 
zoogdieren zijn uit de regio bekend: ree, egel,  
huisspitsmuis, mol, vos, hermelijn, bunzing, 
eekhoorn, aardmuis, konijn en haas. Al deze 
soorten vallen onder het lichte beschermings-
regime. 
 
Op basis van aanwezig habitat wordt verwacht 
dat deze soorten niet of slechts sporadisch ge-
bruik maken van het plangebied. Indien de 
soorten al gebruik maken van het plangebied 
zal dat voornamelijk langs de randen van het 
perceel zijn. 

Effecten en ontheffing 
De ingreep zal naar verwachting leiden tot een 
beperkt verlies van leefgebied van de genoem-
de zoogdieren van tabel 1 van de Flora- en 
faunawet. Dit heeft geen invloed op de gunstige 
staat van instandhouding van deze soorten 
omdat er voldoende alternatief leefgebied aan-
wezig blijft en het relatief algemene soorten 
betreft. Voor deze soorten geldt dan ook een 

vrijstelling. Een ontheffing Flora- en Faunawet 
is daarom niet noodzakelijk. 
 
5.3 Vleermuizen 

Voorkomen en functie 
Er zijn beperkte gegevens voorhanden over 
vleermuizen in het plangebied. Uit de regio 
zijn een aantal vleermuissoorten bekend zoals 
gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleer-
muis, rosse vleermuis en laatvlieger.  
 
Het plangebied is in hoofdzaak geschikt als 
foerageergebied van vleermuizen. Mogelijk 
dat langs de Mgr. van den Hurklaan een vlieg-
route voor vleermuizen aanwezig is. 
 
Boombewonende vleermuizen verblijven in 
gaten, holen of scheuren van voornamelijk 
grote bomen. Op voorliggende planlocatie zijn 
echter geen (voor vleermuizen geschikte) ga-
ten, holen of scheuren aangetroffen in de bo-
men. Voor gebouwbewonende vleermuizen 
biedt het plangebied geen mogelijkheden door 
het ontbreken van bebouwing. De woningen 
en huizen rondom het plangebied zijn wel ge-
schikt als verblijfplaats.  

Effecten en ontheffing 
Alle vleermuissoorten zijn strikt beschermd 
onder de Flora- en Faunawet. Voor het aan-
tasten of vernietigen van vaste rust- en ver-
blijfplaatsen van vleermuizen (baltsplaatsen, 
kraamverblijven, zomer- en winterverblijven, 
belangrijk foerageergebied en migratieroutes) 
is een ontheffing Flora- en Faunawet noodza-
kelijk. 
 
In voorliggend geval zijn geen verblijfplaatsen 
binnen het plangebied aangetroffen of te ver-
wachten. Eventuele verblijfplaatsen rondom 
het plangebieden worden met de ontwikkeling 
niet in hun voortbestaan bedreigd.  
 
Foerageergebied en vliegroutes zijn alleen 
beschermd als ze van essentieel belang zijn 
voor een verblijfplaats. Dus bij het verdwijnen 
van het foerageergebied/de vliegroute zou de 
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verblijfplaats ook verdwijnen. Met het huidige 
en toekomstige gebruik van het terrein is en 
blijft het terrein geschikt als vleermuisfoera-
geergebied. Voorwaarde hierbij is wel dat bij 
toepassing van verlichting alleen lage, naar 
beneden gerichte en met strooilicht beperkende 
armaturen wordt gewerkt. 
 
5.4 Vogels  

Voorkomen en functie 
In het plangebied worden verscheidene alge-
mene soorten broedvogels van bos, kleinscha-
lig agrarisch landschap en stedelijk gebied ver-
wacht.  
 
Het plangebied en haar omgeving biedt ge-
schikt leefgbied voor de steenuil. De steenuil is 
opgenomen in de Rode Lijst 2004 van bedreig-
de vogelsoorten, met als status kwetsbaar. Het 
functionele leefgebied, waaronder de vaste 
rust- en verblijfplaats, is jaarrond beschermd. 
Tijdens het veldbezoek zijn geen sporen als 
braakballen of andere sporen van steenuilen 
waargenomen. Vanwege de ligging binnen de 
bebouwde kom en het ontbreken van een ver-
binding met het buitengebied of ander geschikt 
habitat, is het onwaarschijnlijk dat de weide 
deel uitmaakt van een steenuilenterritorium. 
Andere rode lijst soorten of soorten met jaar-
rond beschermde verblijfplaatsen zijn niet in het 
plangebied aangetroffen en worden niet ver-
wacht.  
 

Effecten en ontheffing 
Alle vogelsoorten in Nederland zijn stikt be-
schermd onder de Flora- en faunawet. Met 
broedvogels kan echter over het algemeen rela-
tief eenvoudig rekening worden gehouden door 
eventuele kap- en sloopwerkzaamheden niet uit 
te voeren in de broedtijd (circa maart tot en met 
juli). Op deze wijze zijn geen belemmeringen 
vanuit de Flora- en faunawet aan de orde. 
 
Er zijn een aantal vogelsoorten waarvan de 
broedplaatsen jaarrond beschermd zijn en bij 
verwijdering van de broedplaats altijd ontheffing 
moet worden aangevraagd, dit betreft onder 
andere enkele uilen-, roofvogel- en spechten-
soorten, zie voor een uitgebreide beschrijving 
de bijlage. In het plangebied zijn echter geen 
broedplaatsen aangetroffen of bekend.  

5.5 Amfibieën en reptielen 

Voorkomen en functie 
Uit de regio zijn van de beschermde reptielen 
en amfibieën kamsalamander, kleine watersa-
lamander, gewone pad, rugstreeppad, heikik-
ker, poelkikker, bruine kikker, groene kikker 
(onbepaald), levendbarende hagedis bekend.  
 
Bij het veldbezoek zijn geen amfibieën of rep-
tielen waargenomen. Door het ontbreken van 
water biedt het plangebied slechts beperkte 
mogelijkheden voor amfibieën. Mogelijk dat de 
beplanting aan de randen van het gebied een 
beperkte functie heeft als overwinteringsloca-
tie voor algemene soorten als gewone pad en 
bruine kikker. Strikt beschermde amfibieën en 
reptielen worden gezien de ligging en de aan-
wezige terreintypen niet verwacht. 

Effecten en ontheffing 
De ingreep zal naar verwachting leiden tot 
een beperkt en tijdelijk verlies van leefgebied 
van de genoemde amfibieën van tabel 1 van 
de Flora- en faunawet. Dit heeft geen invloed 
op de gunstige staat van instandhouding van 
deze soorten omdat er voldoende alternatief 
leefgebied aanwezig blijft en het relatief alge-
mene soorten betreft. Voor deze soorten geldt 
dan ook een vrijstelling. Een ontheffing Flora- 
en Faunawet is daarom niet noodzakelijk. 
 
 
5.6 Beschermde soorten ongewer-

velden en vissen 

Voorkomen en functie 
Beschermde soorten vissen en ongewervel-
den (dagvlinders, libellen, kevers, Europese 
rivierkreeft en platte schijfhoren) worden op 
grond van verspreidingsgegevens en habitat-
voorkeuren niet verwacht.  

Effecten en ontheffing 
Er worden geen effecten op beschermde 
soorten ongewervelden verwacht. 
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6. CONCLUSIE EN ADVIES 
 
 
 
 
6.1 Beschermde soorten 

Op basis van deze quickscan wordt geconsta-
teerd dat in het onderzoeksgebied een poten-
tiële habitat biedt voor een aantal (algemene) 
beschermde soorten. Hoewel er geen gerichte 
veldinventarisatie heeft plaatsgevonden, is op 
basis van de beschikbare literatuurgegevens en 
een veldbezoek vastgesteld dat het terrein mo-
gelijk van belang is enkele licht beschermde 
soorten (tabel 1-soorten) en voor strikter be-
schermde broedvogels en vleermuizen. 
 
De ingreep zal naar verwachting leiden tot een 
beperkt verlies van leefgebied van enkele soor-
ten van tabel 1 van de Flora- en faunawet. Dit 
heeft geen invloed op de gunstige staat van 
instandhouding van deze soorten omdat er vol-
doende leefgebied aanwezig blijft en het relatief 
algemene soorten betreft. Voor deze soorten 
geldt dan ook een vrijstelling. Een ontheffing 
Flora- en faunawet is daarom niet noodzakelijk. 
 
Met broedvogels kan in het algemeen relatief 
eenvoudig rekening worden gehouden door 
eventuele kapwerkzaamheden niet uit te voe-
ren in de broedtijd (circa maart tot en met juli). 
Op deze wijze zijn geen belemmeringen vanuit 
de Flora- en faunawet aan de orde. 
 
Het onderzoeksgebied is mogelijk van belang 
als foerageergebied voor vleermuizen. Foera-
geergebied zijn alleen beschermd als het van 
essentieel belang is voor een verblijfplaats. Dus 
bij het verdwijnen van het foerageergebied zou 
de verblijfplaats ook verdwijnen. Met het huidi-
ge en toekomstige gebruik van het terrein is en 
blijft het terrein geschikt als vleermuisfoera-
geergebied. De beplanting langs de Mgr. van 
den Hurklaan blijft behouden en wordt zelfs 
versterkt. De functionaliteit van deze potentiële 
vliegroute wordt niet aangetast en waarschijnlijk 
verbeterd. Voorwaarde hierbij is wel dat bij toe-
passing van verlichting alleen lage, naar bene-
den gerichte en met strooilicht beperkende ar-
maturen wordt gewerkt. 
 
 
 

6.2 Afbakening 

De initiatiefnemer of opdrachtgever is verant-
woordelijk voor het gebruik van de rapportage. 
Eelerwoude aanvaardt dan ook geen aan-
sprakelijkheid voor de inhoud, interpretaties of 
conclusies indien gebruik wordt gemaakt van 
deelaspecten van deze rapportage zonder 
verwijzing naar de volledige rapportage. Bo-
vendien aanvaardt Eelerwoude geen aan-
sprakelijkheid voor kosten en vertraging die 
optreden door het voorkomen van bescherm-
de flora en fauna. 
 
 
 
 



   
 
 

 
 

LITERATUURLIJST 
 
 
 
 
- Bergmans, W. en A. Zuiderwijk  (1986)  Atlas van de Nederlandse Amfibieen en Reptielen en hun 

Bedreiging. Utrecht: KNNV 
- Broekhuizen, S., B. Hoekstra, V. van Laar, C. Smeenk & J.B.M. Thissen (1992) Atlas van de Ne-

derlandse zoogdieren. Utrecht: KNNV 
- Janssen J.A.M. en J.H.J. Schaminée (2003) Europese Natuur in Nederland, Habitattypen. Utrecht: 

KNNV Uitgeverij 
- Janssen J.A.M. en J.H.J. Schaminée (2003) Europese Natuur in Nederland, Habitattypen. Utrecht: 

KNNV Uitgeverij 
- Koninklijke Vermande (1999-2009) Planten en dieren, Flora- en faunawet, band 1, 2, 3 , 4 en 5, 

SDU Uitgeverij, Den Haag 
- Limpens, H. , K. Mostert en W. Bongers (1997) Atlas van de Nederlandse Vleermuizen Utrecht: 

KNNV Uitgeverij 
- Limpens, H., P. Twisk & G. Veenbaas (2004) Met vleermuizen overweg. Brochure over vleermui-

zen en de wijze waarop bij planning, aanleg, reconstructie en beheer van wegen praktische invul-
lingen kan worden gegeven aan de wettelijke zorgplicht voor vleermuizen. Dienst Weg- en Water-
bouwkunde, Delft / Zoogdiervereniging, Arnhem 

- Nie, H.W. de (1996) Atlas van de Nederlandse zoetwatervissen. Doetinchem: Media Publising 
- SOVON Vogelonderzoek Nederland (2002) Atlas van de Nederlandse broedvogels. Verspreiding, 

aantallen verandering. Utrecht: KNNV Uitgeverij 
- Waarneming.nl (z.d.) geraadpleegd op 14 mei 2010 
- Weeda, E. J., R. Westra, C. Westra en T. Westra  (1985) Nederlandse Oecologische flora; wilde 

planten en hun relaties 1-5.  Utrecht: KNNV 
- Wynhoff, I., J. van der Made en C. van Swaay, (1992) Atlas van de Nederlandse dagvlinders. 

Utrecht: KNNV 
 
- Cools, J.M.A. (1989)  Atlas van de Noordbrabantse flora. Utrecht: KNNV 
 
- Delft, J.J.C.W van  en W. Schuitema (2005)  Werkatlas amfibieën en reptielen in Noord-Brabant. 

Nijmegen : RAVON 
 



   
 
 

 
 

BIJLAGEN  
 
Bijlage 1: Flora- en faunawet 

Inleiding 
Per 1 april 2002 is de Flora- en faunawet in werking getreden. In deze wet, gepubliceerd op 14 juli 1998 in het 
Staatsblad 402, is de soortbescherming geregeld van in Nederland inheemse in het wild voorkomende dier- en 
plantensoorten. De wet sluit aan op de Europese natuurregelgeving (Natura 2000). De wet is in plaats gekomen 
voor de Jachtwet, de Vogelwet 1936, de soortenparagraaf uit de Natuurbeschermingswet, de Wet bedreigde uit-
heemse dier- en plantensoorten en de soortbeschermingscomponent uit de Europese Habitatrichtlijn en de Euro-
pese Vogelrichtlijn. Deze Europese soortenbescherming heeft met de Flora- en faunawet dus een Nederlandse 
vertaling gekregen. 

Zorgplicht 
De Flora- en faunawet gaat over de bescherming van ongeveer 500 planten- en diersoorten, van de 36.000 soor-
ten die in Nederland voorkomen. Het uitgangspunt van de wet is dat geen schade mag worden gedaan, tenzij dit 
uitdrukkelijk is toegestaan (het ‘nee, tenzij-principe’). Centraal staat hierbij de zorgplicht, wat inhoudt dat iedereen 
‘voldoende zorg’ in acht moet nemen voor alle in het wild voorkomende dieren en planten en hun leefomgeving. 
De wet erkent hierbij de intrinsieke waarde van de in het wild voorkomende dier- en plantensoorten. Alle soorten 
hebben een eigen rol in het ecosysteem en dragen bij aan de biodiversiteit. Dat betekent dat voor de wet alle 
dieren en planten van onvervangbare waarde zijn en dat daar dus zorgvuldig mee omgegaan moet worden. Het 
gevolg is onder andere, dat iedereen die redelijkerwijs weet of kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten 
nadelige gevolgen voor beschermde dier- of plantensoorten worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen 
achterwege te laten, dan wel naar redelijkheid alle maatregelen te nemen om die gevolgen te voorkomen, deze 
zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken. 

Beschermde soorten 
Via de Flora- en faunawet worden de volgende planten- en diersoorten beschermd:  
▪ ruim 100 inheemse plantensoorten die van nature in Nederland in het wild voorkomen; 
▪ alle soorten vogels die van nature op het grondgebied van de lidstaten van de EU in het wild voorkomen; 
▪ alle zoogdieren die van nature in Nederland in het wild voorkomen, met uitzondering van bruine rat, zwarte 

rat en huismuis; 
▪ alle amfibieën en reptielen die van nature in Nederland in het wild voorkomen; 
▪ vissen, en schaal- en schelpdieren voorzover ze niet onder de Visserijwet vallen; 
▪ bepaalde soorten insecten (bijvoorbeeld vlinders, libellen en mieren); 
 
Als beschermde inheemse soort kunnen door middel van algemene maatregel van bestuur worden aangewezen. 
Het gaat om soorten die van nature in Nederland voorkomen en: die in hun voortbestaan bedreigd of gevaar lo-
pen in hun voortbestaan bedreigd worden; mogelijk in hun voortbestaan bedreigd worden door overmatige benut-
ting en die uit Nederland zijn verdwenen, maar waarvan de kans op terugkeer reëel is. 

Verbodsbepalingen 
Om de instandhouding van de wettelijk beschermde soorten te waarborgen, moeten negatieve effecten op die 
instandhouding voorkomen worden. Welke negatieve effecten dat precies zijn, kan niet in een lijst opgesomd 
worden. Dat is afhankelijk van soort, locatie en aard van de ingreep. Om die bescherming toch enigszins concreet 
te maken, zijn een aantal voor planten en dieren schadelijke handelingen als verbodsbepalingen in de Flora- en 
faunawet opgenomen. De belangrijkste artikelen zijn: 
▪ Artikel 8: het is verboden beschermde planten te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei 

wijze van hun groeiplaats te verwijderen. 
▪ Artikel 9: het is verboden beschermde dieren te doden, te verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het 

oog daarop op te sporen. 
▪ Artikel 10: het is verboden beschermde dieren opzettelijk te verontrusten. 
▪ Artikel 11: het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van be-

schermde dieren te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren. 
▪ Artikel 12: het is verboden eieren van beschermde dieren te zoeken, te rapen, uit het nest te nemen, te be-

schadigen of te vernielen. 



   
 
 

 
 

Ontheffing 
Bij werkzaamheden waarbij een schadelijk effect optreedt voor beschermde soorten, is een ontheffing of vrijstel-
ling nodig op de in de wet gestelde verbodsbepalingen (artikel 8 tot en met 18). In artikel 75 van de Flora- en fau-
nawet wordt de mogelijkheid geboden om ontheffing aan te vragen op de verbodsbepalingen. De bevoegdheid 
om een ontheffing te verlenen in het kader van artikel 75 van de Flora- en faunawet ligt bij de Minister van Land-
bouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Een aanvraag tot ontheffing kan worden ingediend bij Dienst Regelingen van 
het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 
Bij de ontheffingverlening gelden, afhankelijk van de status van de soort, verschillende voorwaarden waaraan 
voldoen moet worden. Onderscheid wordt gemaakt in een lichte toets en een uitgebreide toets. 
De lichte toets geldt voor algemene soorten en overige soorten (categorie 1 en 2; zie vrijstelling). De lichte toets 
houdt in dat de werkzaamheden het voortbestaan van de soort niet in gevaar mogen brengen (doet geen afbreuk 
aan de gunstige staat van instandhouding). 
 
De uitgebreide toets geldt voor soorten die in bijlage IV van de Habitatrichtlijn zijn opgenomen, voor soorten van 
bijlage 1 AMvB artikel 75 en voor beschermde vogelsoorten (categorie 3; zie vrijstelling). De uitgebreide toets 
houdt in dat: 
▪ de werkzaamheden het voortbestaan van de soort niet in gevaar mogen brengen (doet geen afbreuk aan de 

gunstige staat van instandhouding) en  
▪ er geen alternatief is voor de activiteiten en 
▪ er sprake is van groot maatschappelijk belang (zoals volksgezondheid, openbare veiligheid et cetera) en 
▪ de werkzaamheden zodanig worden uitgevoerd dat er sprake is van zorgvuldig handelen. 

Vrijstelling 
In het ‘Besluit houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur in verband met wijziging 
van artikel 75 van de Flora- en faunawet en enkele andere wijzigingen’, ook wel AMvB artikel 75 genoemd, zijn 
(onder andere) een aantal wijzigingen rondom ontheffingen en vrijstellingen beschreven. In het kort houdt de wij-
ziging in dat niet altijd meer een ontheffing noodzakelijk is. De vrijstellingsregeling bevat vrijstellingen voor activi-
teiten die vallen onder: 
▪ bestendig beheer en onderhoud (ook in landbouw en bosbouw),  
▪ bestendig gebruik en  
▪ ruimtelijke ontwikkeling en inrichting.  
Welke voorwaarden verbonden zijn aan de vrijstelling hangt af van de dier- of plantensoorten die voorkomen. 
Hierbij is onderscheid gemaakt in drie categorieën, waarin soorten zijn ingedeeld op basis van zeldzaamheid en 
kwetsbaarheid. 

Tabel 1 – Algemene soorten 
Voor deze soorten geldt de lichtste vorm van bescherming. Als de werkzaamheden of activiteiten vallen onder de 
hierboven beschreven activiteiten, dan geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen van Artikel 8 tot en met 12 
van de Flora- en faunawet. Aan deze vrijstelling zijn geen aanvullende eisen gesteld. De aanvraag wordt beoor-
deeld volgens de lichte toets. Uiteraard geldt wel de algemene zorgplicht.  

Tabel 2 – Overige soorten 
Deze soorten genieten een zwaardere bescherming. Er geldt alleen een vrijstelling als sprake is van werkzaam-
heden of activiteiten zoals hierboven beschreven én indien gehandeld wordt volgens een, door de Minister van 
LNV, goedgekeurde gedragscode. Indien niet gewerkt wordt volgens een gedragscode, kan het aanvragen van 
een ontheffing noodzakelijk zijn. De aanvraag wordt beoordeeld volgens de lichte toets.  

Tabel 3 – Soorten, genoemd in bijlage IV van de Habitatrichtlijn en in bijlage 1 AMvB artikel 75 
Deze soorten genieten de zwaarste bescherming. Ook al is sprake van werkzaamheden zoals hierboven be-
schreven, dan hangt het van de precieze aard van de werkzaamheden af of een vrijstelling met gedragscode 
geldt, of een ontheffing noodzakelijk is. Voor ruimtelijke ontwikkeling en inrichting geldt altijd dat voor deze soor-
ten een ontheffing moet worden aangevraagd. De aanvraag wordt beoordeeld volgens de uitgebreide toets. 

Vogels 
Vogelsoorten zijn niet opgenomen in de hierboven genoemde categorieën. Alle vogels in Nederland zijn gelijk 
beschermd, conform de Vogelrichtlijn. Werkzaamheden of gebruik van ruimte waarbij vogels worden gedood of 
verontrust, of waarvoor nesten of vaste- rust en verblijfplaatsen worden verstoord, zijn verboden. Voor werk-
zaamheden of activiteiten zoals hierboven genoemd geldt een vrijstelling, indien gehandeld wordt volgens een, 
door de Minister van LNV, goedgekeurde gedragscode. Indien niet gewerkt wordt volgens een gedragscode, is 
het aanvragen van een ontheffing noodzakelijk. De aanvraag wordt beoordeeld volgens de uitgebreide toets. 
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1. INLEIDING

In opdracht van Milon is een Milieuzonering uitgevoerd. De aanleiding daarvoor is de ruimte-
lijke procedure, die nodig is voor het realiseren van woningbouw op een perceel aan de Mgr.
van den Hurklaan ong. in Heesch, kadastraal bekend als gemeente Heesch, sectie A, nrs
6768 en 6769. Op het zuiden van deze percelen worden 2 gebouwen geplaatst die 3 wonin-
gen bevatten.

2. DOEL VAN HET ONDERZOEK

In dit onderzoek wordt gekeken of er vanuit de omgeving, nu en in de toekomst, hinder kan
ontstaan op de gewenste woningen, ten einde te komen tot een goed woon- en leefklimaat
voor de bewoners van de nieuwe woningen.

3. BESTEMMINGSPLAN

Voor het plangebied aan de Mgr. van den Hurklaan ong. in Heesch geldt het bestemmings-
plan Buitengebied, d.d. dec. 1998. Hierin heeft het plangebied de bestemming “agrarisch
gebied”. In figuur 1 is een uitsnede van de bestemmingsplankaart weergegeven.

Figuur 1. Ligging plangebied
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4. MILIEUZONERING

4.1. Uitwaartse milieuzonering

Het plangebied is beoordeeld aan de hand van de uitwaartse zoneringmethode. Bij deze
methode wordt er gekeken welke hinder vanuit de omgeving invloed uitoefent op de plan-
locatie. De VNG heeft de bundel “Bedrijven en milieuzonering 2009” uitgegeven. Hierin zijn
richtafstanden opgenomen.

In tabel 1 worden de relevante bedrijven in de omgeving opgenomen met de daarbij te han-
teren richtafstanden en werkelijke afstanden weergegeven.

Tabel 1 Overzicht bedrijven rond het plan

Naam Omschrij-
ving*

Adres SBI-
2008

Voorkeurs-
afstand (m)

Werkelijke
afstand (m)

Cate-
gorie

Agrarisch
bedrijf

Fokken en
houden
van rund-
vee

Kerkweg 4 0141,
0142

Geur: 100 102 3.2
Stof: 30
Geluid: 30
Gevaar: 0

Agrarisch
bedrijf

Fokken en
houden
van var-
kens

Meursstraat
12

0146 Geur: 200 155 4.1
Stof: 30
Geluid: 50
Gevaar: 0

Tennisver-
eniging De
Broekhoek

Tennisba-
nen (met
verlich-
ting)

Kerkweg 18 931 Geur: 0 215 3.1
Stof: 0
Geluid: 50
Gevaar: 0

In figuur 2 (volgende pagina) is een tekening opgenomen waarin de geplande woningen (wit)
en de omliggende bedrijven (bedrijven) is weergegeven, en de afstanden tussen de inrich-
tingsgrenzen van de bedrijven en de gevels van de geplande woningen.

Zoals uit tabel 1 en de figuur 2 blijkt, ligt er één nabijgelegen agrarisch bedrijf niet op de in de
VNG-richtlijnen opgenomen voorkeursafstand. Het bedrijf aan de Meursstraat 12 valt op ba-
sis van de VNG-richtlijnen onder categorie 4.1. Dit bedrijf zou mogelijk geurhinder kunnen
veroorzaken ter plaatse van de te realiseren woningen. Voor de overige milieuaspecten vol-
doen de bedrijven wel aan de voorkeursafstanden.
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Figuur 2. Afstanden vanaf omliggende b

5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

De geplande woningen aan de Mgr. va
de VNG bundel “Bedrijven en milieuzo
liggende bedrijven. Omdat één van de
het bouwplan ligt om aan de VNG-rich
richtlijnen te specificeren voor de bedr
Geadviseerd wordt om een verdiepings
specifieke milieugegevens van het bed
de geplande woningen een aanvaardb
dan niet met maatregelen).

Schoonderbeek en Partners Advies BV

ing. E. Roelofsen
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Gemeente Bernheze 
T.a.v. de heer T. Donkers 
Postbus 19 
5384 ZG  HEESCH  
 
 
 
 
Vorstenbosch, 31 mei 2010 
 
 
 
 
Betreft : Uitgevoerde onderzoeken woningbouw Mgr. van den Hurklaan 
Ref. nr. : 4440/GK 
Cont. pers. : Gerrit Kersten 
 
 
 
Geachte heer Donkers, 
 
In mei 2009 hebben wij namens de heer Van de Wetering een principeverzoek 
ingediend bij de gemeente Bernheze. In dit principeverzoek hebben wij de 
gemeente Bernheze verzocht zich uit te spreken over de mogelijkheden van 
woningbouw aan de Mgr. Van den Hurklaan in Heesch.  
 
Op 1 april 2010 ontvingen wij van u een reactie op het principeverzoek. Hierin 
vermeld u dat de gemeente Bernheze medewerking wil verlenen aan ons 
verzoek en bereid is om de ontwikkeling op te nemen in het bestemmingsplan 
‘De kommen van Bernheze’. Daarvoor worden echter een aantal 
randvoorwaarden gegeven. In een landschappelijke inpassing moet 
opgenomen worden hoe de woningen onderdeel worden van het karakteristieke 
straatbeeld van de Mgr. van den Hurklaan. Uit haalbaarheidsonderzoeken moet 
blijken dat er op planologisch relevante aspecten geen bezwaren zijn tegen de 
ontwikkeling.  
 
In de bijlagen van deze brief zijn de landschappelijke inpassing en vereiste 
aanvullende onderzoeken opgenomen. In deze brief wordt volstaan met de 
conclusies uit de betreffende rapporten. 
 
Landschappelijke inpassing bouwkavels 
De bouwkavels worden op een landschappelijke manier ingepast in het 
straatbeeld van de Mgr. van den Hurklaan en er wordt aangesloten op het 
gemeentelijk beleid. Daarbij worden bestaande bomen en lantaarnpalen 
gerespecteerd. De laanbeplanting langs de Mgr. van den Hurklaan wordt 
versterkt.  
 
Luchtkwaliteitsonderzoek 
Op basis van het uitgevoerde onderzoek kan worden geconcludeerd dat er 
vanuit het oogpunt van luchtkwaliteit geen belemmering bestaat voor de 
voorgenomen ontwikkeling. 



Onderzoek Flora en fauna 
Op basis van een Quickscan Flora en Fauna is geconcludeerd dat de 
ontwikkeling geen negatieve effecten heeft op de natuurwaarden, die 
momenteel aan het perceel worden toegekend. 
 
Bodemonderzoek 
Op basis van een bodemonderzoek wordt geconcludeerd dat er geen 
belemmering bestaat voor de ontwikkeling van bouwkavels op de betreffende 
locatie. Bij het afvoeren van grond gelden de regels, die zijn vastgelegd in het 
Besluit Bodemkwaliteit.  
 
Archeologisch onderzoek 
De verwachting is dat binnen het plangebied geen archeologische resten meer 
in situ aanwezig zijn, waardoor ook geen archeologische resten worden 
bedreigd door de voorgenomen ontwikkeling van het gebied. Op grond van de 
resultaten van het onderzoek, een verstoorde bodem en het gebruik van het 
plangebied nu en in het verleden, wordt voor het plangebied geen 
vervolgonderzoek geadviseerd. 
 
Watertoets 
De watertoets heeft geen belemmering voor de ontwikkeling opgeleverd. Er zijn 
wel randvoorwaarden van toepassing op de toekomstige omgang met water. 
 
Onderzoek externe veiligheid 
Op basis van de uitgevoerde Quickscan externe veiligheid wordt het volgende 
geconcludeerd: 
 
1. Het plaatsgebonden risico en het groepsrisico vormen geen belemmering 

voor de planontwikkeling; 
2. Het groepsrisico moet formeel gezien verantwoord worden, aangezien er 

door het plan sprake is van een lichte toename van de personendichtheid 
binnen de invloedssfeer van de A59; 

3. Gelet op de resultaten van de toetsing aan de vuistregel wat betreft het 
transport van gevaarlijke stoffen kan op een soepele wijze worden 
omgegaan met de verantwoording voor het groepsrisico; 

4. De verantwoording van het groepsrisico kan beperkt blijven tot het nemen 
van maatregelen in de sfeer van zelfredzaamheid en hulpverlening, die in 
overleg met de plaatselijke brandweer zijn vast te stellen; 

5. Op basis van de Quickscan moet de gemeente formeel advies inwinnen bij 
de regionale brandweer over het groepsrisico. 

 
Planschaderisicoanalyse 
Bewoners van omliggende woningen hebben recht op planschade. In de 
planschaderisicoanalyse is opgenomen om welke bewoners en welke bedragen 
het gaat.  
 
Geurhinderonderzoek  
Eén van de nabijgelegen agrarische bedrijven ligt niet op voldoende afstand 
van het bouwplan. In het uitgevoerde onderzoek wordt geadviseerd om een 
verdiepingsonderzoek uit te voeren aan de hand van de specifieke 
milieugegevens van het bedrijf. Onlangs zijn ook aan de Kerkweg een aantal 
bouwkavels ontwikkeld. Omdat de afstand van deze bouwkavels tot het 
nabijgelegen bedrijf even groot is, gaan wij er vooralsnog vanuit dat de 



geurhinder van het agrarisch bedrijf geen belemmering zal opleveren voor het 
realiseren van de bouwkavels aan de Mgr. van den Hurklaan. In overleg met de 
gemeente Bernheze zal de noodzaak van dit aanvullende onderzoek worden 
vastgesteld.  
 
Geluidsonderzoek 
Tot op heden zijn de verkeersgegevens ten behoeve van het geluidsonderzoek 
nog niet bekend. Deze dienen door de gemeente Bernheze en Rijkswaterstaat 
(A59) te worden aangeleverd. De gemeente Bernheze heeft aangegeven dat 
het geluidsonderzoek ook later aangeleverd kan worden. Na oplevering van de 
verkeersgegevens worden de resultaten van het geluidsonderzoek spoedig 
verstuurd naar de gemeente Bernheze. 
 
Op basis van de uitgevoerde onderzoeken, kan geconcludeerd worden dat een 
aanvullend geurhinderonderzoek uitgevoerd moet worden met behulp van de 
specifieke milieugegevens van het bedrijf. Met behulp van aan te leveren 
verkeersgegevens moet nog een geluidsonderzoek uitgevoerd worden. Als de 
resultaten van deze twee ontwikkelingen geen milieutechnische  
belemmeringen opleveren, kan de gemeente Bernheze de bouwkavels 
opnemen in het nieuwe bestemmingsplan ‘De kommen van Bernheze’ De 
resultaten van de overige onderzoeken leveren namelijk geen belemmering op 
voor de realisatie van de bouwkavels.  
 
Wij vertrouwen erop u met bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
Bij eventuele vragen hoor ik graag van u. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Eelerwoude BV 
 
 
 
Gerrit Kersten 
Adviseur 
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De gebroeders Van de Wetering zijn in bezit van een 
agrarisch perceel aan de Mgr. van den Hurklaan in 
Heesch. Zij hebben de gemeente verzocht om zich 
uit te spreken over de ontwikkeling van enkele 
bouwkavels op dit perceel. De gemeente Bernheze 
heeft zich in principe positief uitgesproken over dit 
verzoek (registratienummer v/2009/22929). Eén van 
de gestelde randvoorwaarde is, dat de kavels op een 
goede manier moeten aansluiten op de ruimtelijke 
karakteristieken van de directe omgeving.

Op basis van een landschapsanalyse en 
beleidsanalyse wordt daarvoor in dit rapport een 
voorstel gedaan. 

Perceel in gebruik als paardenwei

Zicht vanaf de Mgr. van den Hurklaan op projectlocatie

Inleiding
1 
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Geomorfologische kaart (bron: gebiedsvisie Heesch) Uitsnede historische topografische kaart 1900 met projectlocatie (bron: www.brabant.nl) 

Uitsnede historische topografische kaart 1870 
met projectlocatie (bron: www.brabant.nl)

Uitsnede historische topografische kaart 1940 
met projectlocatie (bron: www.brabant.nl)

Uitsnede topografische kaart 2005 met projectlocatie 
(bron: www.brabant.nl)
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Geen zicht vanaf de Mgr. van den Hurklaan op perceel 
door aanwezigheid laurierheg

Ondergrond
Heesch is onderdeel van de Brabantse stedenrij die 
strekt van Grave tot aan Breda. Deze stedenband 
ligt op een dekzandrug, op de grens van de hoge 
Brabantse zandgronden en het laag gelegen 
rivierengebied. De dekzandrug vormde eeuwenlang 
een gunstige vestigingsplaats.  

Het gebied kent een zeer lange 
bewoningsgeschiedenis. De voornaamste wegen 
in het gebied lagen bovenop de dekzandrug en 
vormden de verbinding tussen de kernen. Het 
oude wegenpatroon volgde de richting van de 
dekzandrug. 

historische ontwikkeling
Heesch is ontstaan als lintdorp langs de doorgaande 
weg tussen Grave en Den Bosch. Op de historische 
kaart uit 1900 is te zien dat er nog geen sprake 
was van een kern. Er was slechts zeer beperkt 
bebouwing aanwezig langs de doorgaande wegen. 
De Graafsebaan, de Bosschebaan en het Dorp 
zijn duidelijk zichtbaar op de kaart en vormden de 

doorgaande verbinding. Direct ten noorden hiervan 
is de Mgr. Van den Hurklaan al aanwezig. De 
bebouwing langs de Mgr. van den Hurklaan en de 
Broekhoek vormden het gehucht Beemd. Beemd is 
goed herkenbaar op de historische topografische 
kaart uit 1900, evenals de Broekhoek en de Mgr. 
van den Hurklaan. 

Door een explosieve groei van het aantal woningen 
is  de karakteristiek van Heesch drastisch veranderd. 
Bovendien is direct ten noorden van de kern de A59 
aangelegd. Te midden van alle nieuwe bebouwing 
zijn de oude bebouwingslinten echter nog goed 
herkenbaar.  Deze linten hebben een groen en ruim 
karakter en langs de wegen is nog veel historische 
bebouwing aanwezig. 

Ook de Mgr. van den Hurklaan is als oude verbinding 
nog goed herkenbaar in het landschap. Het is een 
groene straat, die is ingeklemd tussen dorpskern en  
de snelweg A59. 

Het perceel van de heer Van de Wetering is temidden 
van de oude bebouwing gesitueerd. Op het perceel 
van de heer Van de Wetering is geen bebouwing 

aanwezig. Het perceel is momenteel in gebruik als 
paardenwei. Door de aanwezigheid van een hoge en 
dichte laurierheg is er momenteel geen zicht vanaf 
de weg op het perceel mogelijk. Deze heg draagt 
niet bij aan de kwaliteiten die de Monseigneur van 
den Hurklaan heeft als aantrekkelijke, historische, 
woonstraat. 

Het perceel vormt een onbebouwde en 
onaantrekkelijke plek te midden van een bebouwd 
en aantrekkelijk bebouwingslint. 

Landschapsanalyse
2 
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Ontwikkelingsvisie noordrand Heesch met ligging projectlocatie

Groenstructuurplan met ligging projectlocatie
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Landschapsbeleid
3

Ontwikkelingsvisie noordrand heesch 
De gemeente Bernheze heeft voor de noordrand van 
Heesch een ontwikkelingsvisie opgesteld. Tussen 
het Amelseind en de Beellandstraat, ten zuiden van 
de Kerkweg, is het mogelijk de bebouwde kom uit te 
breiden tot aan de Kerkweg. 

De gronden van de heer Van de Wetering zijn 
gelegen in een zone die in de ontwikkelingsvisie 
is aangewezen als uitbreidingszone voor de kern 
Heesch. In deze zone is het mogelijk om aansluitend 
op het bestaande bebouwingspatroon nieuwe 
woningen te realisere n. In de landschappelijke 
inpassing van de bouwkavels zijn de woningen 
daarom opgenomen in het karakteristieke 
bebouwingslint langs de Mgr. van den Hurklaan. 

groenstructuurplan
In het groenstructuurplan zijn de karakteristieken van 
de huidige groenstructuur van Heesch opgenomen. 
Bovendien is aangegeven hoe deze groenstructuur 
versterkt kan worden. 

In het stedenbouwkundigeplan en groenstructuur 
plan van Heesch is de geschiedenis en ontwikkeling 
van Heesch te lezen. Heesch ligt op de overgang van 
de Peelhorst in het oosten, de jonge ontginningen in 
het zuiden en het dekzandlandschap in het noorden. 
De oudste agrarische bebouwing staat aan de 
noordrand van het dorp, welke een kleinschalig 
karakter heeft, met de Mgr. van den Hurklaan 
als centrale ontsluiting. Kenmerkend zijn ook de 
driehoekige aansluitingen op de andere wegen. 

De Mgr. van den Hurklaan is onderdeel van de 
groene hoofdstructuur van Heesch. Het is een 
oude agrarische weg met restanten van een zware 
lindenlaan. Als actiepunt in het groenstructuurplan is 
opgenomen dat de onderbrekingen in de lindenlaan 
ingeplant zouden moeten worden met lindes. 

De lindenlaan wordt ter hoogte van het agrarische 
perceel van de heer Van den Wetering onderbroken. 
In de landschappelijke inpassing is opgenomen hoe 
de lindenlaan hier wordt aangevuld met nieuwe 
aanplant. 

Bomenlijst
Op 3 juli 2008 heeft de gemeente Bernheze 
een bomenlijst vastgesteld. Bomen op deze lijst 
vertegenwoordigen een ruimtelijke, historische 
of ecologische waarde. Om die reden worden ze 
beschermd en dienen duurzaam in stand gehouden 
te worden. 

De Mgr. van den Hurklaan is een oud bebouwingslint, 
dat van een oorsprong een sterke laanbeplanting 
kent. Langs de laan zijn daarom diverse bomen 
en bomenrijen aanwezig die op de gemeentelijke 
bomenlijst staan. Ook de lindes die ter hoogte van 
de projectlocatie langs de Mgr. van den hurklaan 
staan zijn opgenomen op de bomenlijst. 
 
In de landschappelijke inpassing is te zien dat 
deze bomen duurzaam behouden blijven. Met de 
aanplant van nieuwe lindes wordt de laanbeplanting 
bovendien aangevuld. 
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N

N

N

N

N

N

N

N

Bestaande bebouwing

Nieuwbouw bebouwing

Bestaande bomen (opgenomen op 
gemeentelijke bomenlijst)

Nieuwe lindes als onderdeel van 
laanbeplanting

Bestaande wilg

Aanwezige lantaarnpalen

Kavelnummer

legenda

Impressie inpassing bouwkavels en bebouwing

1

1

2
3
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Op basis van de landschapsanalyse, het gemeentelijk 
beleid en de huidige karakteristiek van de Mgr. van 
den Hurklaan is een voorstel gemaakt voor omvang, 
positionering en inpassing van de bouwkavels. 

De bebouwing langs de Mgr. Van den Hurklaan bestaat 
uit grote bebouwing, veelal langgevelboerderijen. 
Voorstel is om op deze karakteristiek aan te 
sluiten. Daarom wordt gekozen voor drie ruime 
bouwvlakken te midden van een groene setting. Op 
de oostelijke kavel (kavel 3) wordt een vrijstaande 
woning gerealiseerd. Vorm en omvang van deze 
woning wordt nader ingevuld. Op de overige twee 
kavels (kavel 1 en 2) wordt een grote twee-onder-
één-kap woning gerealiseerd. Bij voorkeur in de 
vorm en met de omvang van een oorspronkelijke 
langgevelboerderij. De woningen worden 
levensloopbestendig en grondgebonden. Op elk 
kavel wordt ruimte geboden aan 2 parkeerplaatsen. 

De omvang van kavel 3 is gebaseerd op de bestaande 
kadastrale eigendomsgrens. De omvang van kavels 
1 en 2 is gebaseerd op gangbare kavelmaten.  

De bebouwing wordt niet parallel aan de Mgr. 
van den Hurklaan gerealiseerd. In plaats daarvan 
is de bebouwing iets gedraaid en verspringt de 
gevelrooilijn. Dit garandeert een organisch beeld en 
sluit aan op de huidige karakteristiek van de straat. 
Bij het positioneren van de inritten van de kavels 
zal rekening gehouden worden met de bestaande 
beplanting langs de straat. Deze zal net als de 
aanwezige lichtmasten worden gerespecteerd. 
De locatie van de inritten is afhankelijk van het 
uiteindelijke ontwerp van de woningen. 

Langs de Mgr. van den Hurklaan, ter hoogte 
van de projectlocatie is een gat in de aanwezige 
laanbeplanting ontstaan. De laanbeplanting wordt 
aangevuld met gewone lindes, die aansluiten op het 
plantverband van de aanwezige laanbeplanting. 

Door de woningen op enige afstand van de weg te 
positioneren wordt gegarandeerd dat een groene en 
ruime setting ontstaat. De toekomstige bewoners 
zijn vrij de tuin naar eigen smaak in te richten.  Op 
de volgende pagina is opgenomen wat de omvang 
van de kavels en bouwblokken wordt.

4
Landschappelijke inpassing
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Naam project
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Projectnr.:

Datum:

werktek./acad
Kleurt het landelijk gebied

-

Toekomstige bouwkavels met impressie van positionering en vorm bebouwing.
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De heer J.W.A. van de Wetering
Kerkweg 1
5384 NL HEESCH

Schijndel, 21 mei 2010
Betreft: toets luchtkwaliteit bouwplan Mgr. van den Hurklaan ong. te Heesch
Projectnummer: 20101361
Bijlagen: -

Geachte heer Van de Wetering,

Ten behoeve van het realiseren van de door u voorgenomen ontwikkelingsplannen ter
plaatse van de Mgr. van den Hurklaan ong. te Heesch dient te worden onderzocht of het
aspect luchtkwaliteit relevant is. Ter plaatse bent u voornemens woningbouw te
realiseren overeenkomstig onderstaande bouwschets. De onderzoeken richten zich op het
zuidelijke deel van de locatie met een oppervlakte van circa 2.500 m2. Hier wordt
woningbouw gerealiseerd, het noordelijke deel met de loods blijft ongewijzigd.

Schets bouwplannen

MILON experts inbodem, ruimte en milieu

Huygensweg 24
5482 16 Schijndel
Telefoon 073 - 547 72 53
E-mail infogmilonml
Internet www.milonml

Op 15 november 2007 zijn de AMvB Niet In Betekenende Mate (Besluit NIBM) en de
ministeriële regeling NIBM (Regeling NIBM) in werking getreden. Hierin zijn de
uitvoeringsregels vastgelegd die betrekking hebben op het begrip NIBM. Voor de periode
tussen het in werking treden van de Wet luchtkwaliteit en het in werking treden van het
NSL, is het begrip "niet in betekenende mate" gedefinieerd als 1% van de grenswaarde
voor NO2 en PM10. In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen
(inrichtingen, kantoor- en woningbouwlocaties) opgenomen die niet in betekende mate
bijdragen aan de luchtverontreiniging. Deze gevallen kunnen zonder toetsing aan de
grenswaarden voor het aspect luchtkwaliteit uitgevoerd worden.

1 van 2
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Voor bovengenoemd plan geldt dat er drie woningen worden gerealiseerd. Dit aantal valt
(ruim) binnen het criterium voor de categorie woningbouwlocaties (de grens ligt op 500
woningen, bij één ontsluitingsweg). Met andere woorden, het plan draagt niet of
nauwelijks bij aan de luchtverontreiniging en is in dat opzicht niet in betekenende mate.
Daarom is een nader of aanvullend onderzoek naar de luchtkwaliteit en/of toetsing aan
de grenswaarden niet nodig.

Vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening is het ook van belang om af te
wegen, of het aanvaardbaar is om het (bouw)plan op de gewenste plek te realiseren.
Daarbij speelt de mate van blootstelling en de gevoeligheid van bepaalde groepen
mensen voor luchtverontreiniging een rol. Wat dat laatste betreft kan het Besluit
Gevoelige bestemmingen van belang zijn. Dit besluit hanteert vaste zones langs drukke
infrastructuur waarbinnen gevoelige bestemmingen zoals scholen, kinderdagverblijven
(incl. crèches), bejaarden-, verzorgings- en verpleegtehuizen niet gerealiseerd mogen
worden indien ter plekke sprake is van een overschrijding of dreigende overschrijding
van de grenswaarden voor fijn stof (PM10) of stikstofdioxide (NO2).

Daarnaast meende de Gezondheidsraad dat het aanbeveling verdient ook woningen als
gevoelige bestemming aan te merken. De reden hiervoor is dat woningen, ook al zijn die
niet specifiek bestemd voor gevoelige groepen, bij uitstek plekken zijn waar kinderen en
ouderen langdurig verblijven. Uiteraard is het juist dat gevoelige groepen zoals kinderen
en ouderen op verschillende plekken verblijven, en niet uitsluitend in gebouwen met een
specifieke, op die groep gerichte functie. Desondanks zijn woningen niet als gevoelige
bestemming opgenomen in dit besluit.

Met betrekking tot het voorgaande wordt geconcludeerd dat de bouwplannen niet
voorzien in het mogelijk maken van een gevoelige bestemming, zoals bedoeld in het
Besluit Gevoelige bestemmingen.

Op basis van bovenstaande kan worden geconcludeerd dat er vanuit het oogpunt van
luchtkwaliteit geen belemmering bestaat voor de voorgenomen ontwikkelingsplannen.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer Wilfred van der
Velden op telefoonnummer 073-5477253. Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben
geinformeerd, verblijven wij in afwachting van uw reactie.

Met vrierqielijke/groet,

. (
MI LON-f t
Ing. Patrick i rikels

MILON
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experts inbodem, ruimte en milieu

Huygensweg 24
5482 TG Schijndel
Telefoon 073 - 547 72 53
E-mail infogmilon.nl
Internet www.milon.nl
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