




















































































 

 

Rapportage QuickscanRapportage QuickscanRapportage QuickscanRapportage Quickscan    

 

 

Administratieve gegevensAdministratieve gegevensAdministratieve gegevensAdministratieve gegevens    

Datum aanvraag : 1 april 2010  

Datum rapportage : 6 april 2010  

Gemeente  : Bernheze  

Plaats   : Heeswijk-Dinter 

Toponiem  : tussen Raadhuisstraat 3a en 5   

Coördinaten  : 161.616 / 406.541 

Kadastrale gegevens    : kadastrale gemeente Heeswijk-Dinter, sectie C, perceelnummer 5339 

Kaartblad                     : 45 oost 

Authorisatie                 : Dr. E. Lohof 

  

GebiedsgegevensGebiedsgegevensGebiedsgegevensGebiedsgegevens    

Oppervlakte  : ca. 500 m
2
  

Bodemopbouw  : Hoge zwarte enkeerdgronden met leemarm en zwak lemig fijn zand 

(zEZ21-VII) of Laarpodzolgronden met leemarm en zwak lemig fijn zand (cHn21-V/VI)  

Geomorfologie  : Gekarteerd als bebouwd, maar gezien de landschappelijke ligging van het 

plangebied waarschijnlijk dekzandrug (3K14)  

Geologische context : Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden (Bx6)  

Geplande ingreep : nieuwbouw woning.  

 

OpmerkingenOpmerkingenOpmerkingenOpmerkingen    

Binnen het plangebied zijn volgens de bodemkundige kaart hoge zwarte enkeerdgronden 

aanwezig. Eerdgronden zijn gekenmerkt door een minerale eerdlaag. De term duidt op een laag 

die bestaat uit donkere, min of meer rulle grond, waarin organische en minerale bestandsdelen 

voorkomen. Enkeerdgronden (esdekken) worden gevormd als gevolg van de bemesting met 

heideplaggen (zie kadertekst).
1
 Esdekken zijn vaak aanwezig op de hoger gelegen delen van het 

landschap. Dit manifesteert zich binnen het plangebied geomorfologisch gezien als 

dekzandruggen. 

 

Volgens diverse historische kaarten is het plangebied in ieder geval vanaf het begin van de 19
e
 

eeuw onbebouwd en in gebruik als bouwland. Momenteel is het plangebied braakliggend. 

 

Volgens de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) bevindt het plangebied zich in 

bebouwd gebied en heeft een onbekende archeologische waarde. Op basis van beelden van het 

Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is het plangebied relatief hoog gelegen en kan het op 

basis van het omringend gebied gekenmerkt worden als dekzandrug. Dit soort gebieden hebben 

een hoge indicatieve archeologische waarde. In de directe omgeving van het plangebied zijn 

waarnemingen vanaf het Neolithicum tot en met de Nieuwe Tijd bekend. Dit betreffen allen losse 

vondsten. 
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 Berendsen, H.J.A., 1997: Landschap in delen; overzicht van de geofactoren. Van Gorcum, Assen 

 

ArcheoProjecten



 

 
 

AAAArcheologische verwachtingrcheologische verwachtingrcheologische verwachtingrcheologische verwachting    

In het plangebied kunnen archeologische resten voorkomen vanaf het Laat-Paleolithicum tot de 

Nieuwe Tijd. Het vondstniveau wordt verwacht onderin het esdek en in de top van de 

oorspronkelijke C-horizont; hier wordt ook wel van ‘cultuurlaag’ gesproken: een doorwerkte oude 

bodem tussen het esdek en de ongeroerde ondergrond met kleine fragmenten aardewerk, 

natuursteen, vuursteen of houtskool.
2
 Archeologische sporen zullen zich naar verwachting 

bevinden tot ongeveer 25 cm in de top van de C-horizont. Organische resten (zoals bot, hout, 

leder en textiel) zullen door de relatief droge en zure bodemomstandigheden slecht zijn 

geconserveerd. De beperkte beschikbare gegevens laten niet toe, het complextype en de omvang 

van de verwachte resten nader te specificeren.  

 

Uit archeologisch onderzoek is gebleken dat op de hoger gelegen dekzandruggen in het verleden 

veelvuldig is gewoond. Hoewel volgens de IKAW het plangebied een onbekende verwachting 

heeft, wordt de verwachting mede op basis van de landschappelijke ligging hoog geacht. 

 

                                                 
2
 Groenewoudt, B.J., 1994: Prospectie, waardering en selectie van archeologische vindplaatsen: een beleidsgerichte 

verkenning van middelen en mogelijkheden. Amersfoort (Nederlandse Archeologische Rapporten, 17). 
 



 

Toevoeging gemeente Bernheze:
3
 

Het op voorhand uitvoeren van een archeologisch onderzoek (veld-onderzoek) is in dit geval niet 

nodig. Het plangebied ligt in een bebouwde omgeving (woonwijk) en heeft een geringe omvang. 

De geplande bouwingreep heeft een beperkte oppervlakte. Deze omstandigheden rechtvaardigen 

het niet om op voorhand een archeologisch onderzoek te (laten) uitvoeren. De mogelijkheid tot 

aanwezigheid van archeologische waarden kan echter niet worden uitgesloten. Mochten tijden de 

uitvoeringswerkzaamheden (mogelijke) archeologische resten worden aangetroffen, dan dient dit 

conform de Monumentenwet bij het bevoegd gezag worden gemeld. 

 

 

Bijlage 1 Het plangebied geprojecteerd op de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden  

 

 
                                                 
3
 Selectiebesluit drs. Anne-Marie Visser (bevoegd gezag Archeologie gemeente Bernheze) 
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Raadhuisstraat ong. 
 
Het luchtkwaliteitsonderzoek is niet uitgevoerd, omdat het hier de realisatie van één 
woning gaat. Conform het Besluit NIBM valt een dergelijke ontwikkeling onder de uit-
sluiting voor een volledig onderzoek (minder dan 500 woningen). 
  
Ook het onderzoek voor milieuhinder van (agrarische) bedrijven is niet uitgevoerd, 
omdat er geen bedrijven in de onmiddellijke nabijheid van het perceel aanwezig zijn. 
Dit betekent dat de bouw van de woning geen belemmering is voor bedrijven en an-
derzijds dat deze bedrijven geen belemmering vormen voor de nieuwe bestemming. 
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