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1. INLEIDING

1.1 Aanleiding

Borrenbergs bouwbedrijf is voornemens op het grondgebied van Groenrijk aan de
Provincialeweg 47 woningbouw te realiseren en op het achterliggende terrein na-
tuur te ontwikkelen. De bebouwing van het tuinbedrijf Groenrijk wordt ge-
amoveerd en maakt plaats voor in totaal 10 woningen. Het plangebied bevindt zich
binnen het bestemmingsplan ‘Buitengebied Bergeijk 2010’. Binnen de vigerende
bestemmingen is de realisatie van de woningen niet toegestaan. Het BIO beleid /
ruimte-voor-ruimte verbreed vormt  echter de basis om de woningen te realiseren.

In overleg met de gemeente Bergeijk is het onderhavige ontwerp tot stand geko-
men. Door middel van de onderhavige partiële herziening van het bestemmingsplan
wordt de bestemming ten behoeve van het realiseren van de woningen gewijzigd.

1.2 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 geeft de planopzet weer die in gaat op de situering van het plange-
bied, het plan en de bestemmingen. In hoofdstuk 3 wordt het plan getoets aan het
rijks-, provinciaal- en gemeentelijke beleid. Hoofdstuk 4 vormt de verantwoording
van het plan. Hierin wordt het plan getoets aan de milieuhygiënische aspecten en de
waarden van het gebied. Hoofdstuk 5 geeft  een beschrijving van de juridische plan-
opzet.



Hoofdstuk 14

Figuur 1: situering plangebied

A

A
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2. PLANBESCHRIJVING

2.1 Situering plangebied

Het plangebied bevindt zich de Provincialeweg 47, in het buitengebied van de ge-
meente Bergeijk direct tegen de zuidzijde van de woonkern Westerhoven en wordt
uitsluitend door de Provincialeweg gescheiden van de woonkern (zie  figuur). Het
plangebied bestaat uit drie separate delen (zie figuur 1).

Deel 1
Aan de noordzijde wordt het plangebied begrensd door de Provincialeweg met aan
de overzijde het medisch centrum van Westerhoven, een kantoor en woningbouw.
Aan de oostzijde grenst het plangebied aan agrarisch gebied in de vorm van gras-
land. De beek ‘De Keersop’ vormt aan de zuidzijde de grens en aan de west zijde
vormt de Boellebusseweg met aan de overzijde een autoschade bedrijf de grens.

Delen 2 & 3
Ten zuiden van het deel 1 bevinden zich twee kleinere delen. Deze terreinen wor-
den van elkaar gescheiden door ‘De Keersop’ en de Boellebusseweg. Deze gebieden
worden omringd door agrarisch gebied en de beek ‘De Keersop’.

2.2 Planopzet

Huidige situatie
In de huidige situatie is in het plangebied tuincentrum Groenrijk gevestigd. Ten be-
hoeve van dit bedrijf bevindt zich een bedrijfspand, grotendeels in de vorm van kas-
sen, van ruim 5000m² op het terrein en een bedrijfswoning met bijgebouwen. Aan
de zijde van de Provincialeweg bevindt zich een verhard parkeerterrein van circa
3000m² en aan de achterzijde van het tuincentrum bevindt zich verhard oppervlak
dat dienst doet als opslag terrein. In de noordwestzijde van het plangebied bevindt
zich grasland met een oppervlak van circa 2500m². Behorend bij de bedrijfswoning
bevindt zich een tuin met grasveld, struiken en volwassen bomen. Aan de zijden van
het plangebied bevinden zich greppels.
Het plangebied overlapt in het noordoostelijk deel en in het zuidelijk deel natuur-
gebied.

Ten zuiden van de bedrijfskavel van Groenrijk bevindt zich de beek ‘De Keersop’. De
terreinen erom heen bestaan in de huidige situatie uit grasland en een kleine bos-
schage.
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Toekomstige situatie
Het tuinbedrijf Groenrijk wordt beëindigd. Alle gebouwen en verhardingen van het
tuincentrum worden verwijderd. De bestaande bedrijfwoning blijft behouden. Te-
vens wordt een deel van de bijgebouwen gesloopt.

In het plangebied bevinden zich in de toekomst 11 woningen waarvan 10 nieuwe en
de bestaande woning. Aan de Provincialeweg worden vier vrijstaande woningen

Figuur: foto’s huidige situatie
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gerealiseerd met een kavelomvang van circa 850m² tot 1.100m² en een frontbreedte
van minimaal 20 meter. De bestaande woning krijgt een kavel van circa 1.600m².
Aan de Boellebusseweg worden 6 woningen gerealiseerd waarvan twee-onder-
eenkap woningen, 1 vrijstaande en een rij van 3 woningen bestaande uit 2 hoekwo-
ningen en een tussenwoning. Het uitgeefbare terrein is circa 8.680m² (zie figuur 3,
‘Landschappelijke inpassing’).

De woningen aan de Boellebusseweg worden op circa 50 meter afstand vanaf het
autoschadebedrijf aan de overzijde van de Boellebusseweg geplaatst. De woningen
zijn te bereiken door middel van een hofje. Het gebied tussen de woning en de weg
krijgt een groene inrichting en wordt deels bestemd als ‘Natuur’.

Figuur 2: situering van het plangebied deel in de ecologische hoofdstructuur

Toekomstige woonbestemming
Overlapping stedelijke functie met natuur
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Figuur 3: Landschapsplan / natuurcompensatieplan Westerhoven
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Natuur
De te realiseren woningen overlappen deels het in het plangebied gelegen natuur-
gebied. Het betreffen de meest oostelijk gelegen woning aan de Provincialeweg en
de meest zuidelijk gelegen woning aan de Boellebusseweg. Deze natuur wordt con-
form de ‘Beleidsregels Natuurcompensatie’ gecompenseerd.

Ten behoeve van deze compensatieplicht is een natuurcompensatieplan opgesteld
(Zie voor een nadere toelichting paragraaf 4.1 ‘Flora en fauna’). Ter compensatie van
het verloren gaan van de strook natuur is het plangebied aan de zuidzijde vergroot
en zijn de twee zuidelijk gelegen separate delen aan de plangebied toegevoegd.
Deze delen verkrijgen een natuurbestemming. Tevens wordt tussen de Boellebusse-
weg en de woningen een strook bestemd als ‘Natuur’.

Direct achter de woonkavels wordt het plangebied ingericht als natuur. Tot aan de
Keersop wordt 23.392m² bloemrijk grasland gerealiseerd met boomgroepen en
beemdplanten. Vanaf de Provincialeweg wordt naar de Boellebusseweg een 300
meter lang struinpad aangelegd. De strook grenzend aan de Keersop (circa 3.000m²)
wordt ingericht als ruigteveld met een ecologische oever. Aan de overzijde van de
Keersop wordt het grasland (1.323m²) ingericht als beekdalbegeleidend bos. Het
grasland (5.619m²) aan de westzijde van de Boellebusseweg wordt ingericht als
kruiden en faunarijk grasland en biedt tevens plaats voor hermeandering van de
Keersop.
De strook natuur aan de voorzijde van de Boellebusseweg (1.222m²) wordt ingericht
als bloemrijk grasland met bomen.

Beeldkwaliteit
Om een eenduidige landelijke uitstraling en beeldkwaliteit van de nieuwe woningen
te kunnen waarborgen dienen de woningen gerealiseerd te worden conform de
Kempische bouwstijl die zich kenmerkt door soberheid. Woningen met strakke, mo-
derne uitstraling zijn niet wenselijk op deze landelijk locatie. Sobere woningen met
een donkere kleur (geen antraciet) en een gebakken pan kenmerkt deze stijl.

Parkeren
Per woning dienen in het plangebied 2 parkeerplaatsen te worden gerealiseerd. In
totaal zijn dit voor het onderhavige plan 22 parkeerplaatsen. Aan de Provincialeweg
wordt geheel op eigen terrein geparkeerd. Aan de Boellebusseweg wordt bij de
hoekwoningen, de tweekappers en de vrijstaande woning 1 parkeerplaats op de
kavel gerealiseerd. De overige 7 parkeerplaatsen worden gerealiseerd in de openba-
re ruimte door middel van insteekparkeerplaatsen.
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2.3 Bestemmingen

Het plangebied heeft in het vigerende bestemmingsplan ‘buitengebied Bergeijk
2010’ de bestemmingen ‘Bedrijf’ en ‘Agrarisch met waarden – Natuur- en land-
schapswaarden’ en ‘Natuur’. Tevens bevinden zich in het plangebied de dubbelbe-
stemmingen ‘Waarde - archeologische verwachtingswaarde’ en ‘waterstaat – Atten-
tiegebied EHS’. De ontwikkelingen vinden plaats in de eerste twee bestemmingen.

Figuur 4: uitsnede verbeelding ‘bestemmingsplan Bergeijk 2010’
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Bij deze bestemmingen behoren de volgende relevante voorschriften.

De voor ‘Agrarisch met waarden – Natuur- en Landschapswaarden -2’ aangewezen
gronden zijn bestemd voor:
a. agrarisch gebruik, in de vorm van agrarische bodemexploitatie met bijbehoren-

de voorzieningen;
b. grondgebonden agrarische bedrijven;
c. bestaande bedrijfswoningen;
d. aan-huis-verbonden beroepen of bedrijven;
e. een zoekgebied ecologische verbindingszone ter plaatse van de aanduiding

‘ecologische verbindingszone’;
f. een paardenbak ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch

met waarden – paardenbak’;
g. een schuilhut ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch met

waarden – schuilhut’;
h. groenvoorzieningen in de vorm van erfbeplanting;
i. (onverharde) paden, wegen en parkeervoorzieningen;
j. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
k. extensief recreatief medegebruik;
l. behoud, herstel en bescherming van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing

en monumenten ter plaatse van de aanduiding ‘karakteristiek’;
m. behoud, herstel en ontwikkeling van de landschapswaarden in het algemeen en

in het bijzonder voor:
• cultuurhistorisch waardevolle akkers, ter plaatse van de aanduiding ‘speci-

fieke vorm van agrarisch met waarden – cultuurhistorisch waardevolle ak-
ker’;

• cultuurhistorische waardevolle gebieden ter plaatse van de aanduiding ‘spe-
cifieke vorm van agrarisch met waarden – cultuurhistorisch waardevol ge-
bied’;

n.  behoud, herstel en ontwikkeling van natuurwaarden.

Voor het bouwen van bedrijfswoningen en bijgebouwen bij bedrijfswoningen gel-
den de volgende (relevante) voorwaarden:
a.  Het bouwen van nieuwe bedrijfswoningen is niet toegestaan.

Artikel 9: bedrijf

De voor ‘Bedrijf’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. bedrijven met bijbehorende voorzieningen, zoals opgenomen in de ‘Tabel Be-

drijven’;
b. bedrijfswoningen zoals aangegeven in de ‘Tabel bedrijven’;
c. aan-huis-verbonden bedrijven of beroepen;
d. groenvoorzieningen in de vorm van erfbeplanting;
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e. (onverharde) paden, wegen en parkeervoorzieningen;
f. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;

Voor het bouwen van bedrijfswoningen en bijgebouwen bij bedrijfswoningen gel-
den de volgende voorwaarden:
a. Het aantal bedrijfswoningen mag niet meer bedragen dan is aangegeven in de

‘Tabel Bedrijven’ (1 woning voor het onderhavige plangebied);
b. Het bouwen van nieuwe bedrijfswoningen is niet toegestaan.

Conclusie
Binnen de bestemmingen ‘Agrarisch met waarden’ en ‘Bedrijf’ andere woningen
mogelijk dan bedrijfswoningen. Burgerwoningen zijn dus automatische niet moge-
lijk in het plangebied. De bestemming dient gewijzigd te worden naar een woon
bestemming.
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3. BESTAAND BELEID

3.1 Rijksbeleid

In de Nota Ruimte1 wordt het nationaal ruimtelijk beleid vastgelegd tot 2020, waar-
bij de periode 2020-2030 geldt als doorkijk naar de lange termijn. Hoofddoel van het
nationaal ruimtelijk beleid is ruimte te scheppen voor de verschillende ruimtevra-
gende functies op het beperkte oppervlak dat in Nederland beschikbaar is. Meer
specifiek richt het kabinet zich hierbij op vier doelen:
• versterking van de internationale concurrentiepositie van Nederland;
• bevordering van krachtige steden en vitaal platteland;
• borging en ontwikkeling van belangrijke (inter)nationale ruimtelijke waarden;
• borging van de veiligheid.

Deze vier doelen worden in onderlinge samenhang nagestreefd, met tegen de ach-
tergrond de algemene wens om de economische, ecologische en sociaal-culturele
waarden van de ruimte te versterken en duurzaam te ontwikkelen. Van duurzame
ruimtelijke ontwikkeling is in de ogen van het Rijk sprake als aan elk van deze waar-
den gelijkwaardig en in onderlinge samenhang recht wordt gedaan en daarmee de
aantrekkelijkheid van de ruimte voor bewoners, bezoekers en ondernemers toe-
neemt.

Met het rijksbeleid legt het kabinet een grotere verantwoordelijkheid bij decentrale
overheden. De uitvoering van het beleid ligt primair bij de gemeenten, terwijl voor
de provincies een belangrijke kaderstellende, coördinerende en controlerende taak
is weggelegd.

Doorwerking
Het onderhavige plan bevindt zich niet in de nationale hoofdstructuur en omvat
geen ontwikkelingen van landsbelang. Het beleid betreffende het realiseren van
één woning en het omzetten van een horeca bestemming naar een burgerwoning
wordt dan ook neergelegd bij de decentrale overheden.

3.2 Provinciaal beleid

De provincie vernieuwt momenteel de provinciale ruimtelijke beleiddocumenten.
Tot 1 juni 2010 was al het ruimtelijke beleid van de provincie verwoord in de inte-
rimstructuurvisie en de paraplunota (inclusief onderliggende beleidsdocumenten als
de reconstructieplannen en uitwerkingsplannen, echter uitgezonderd de beleidsre-
                                                     
1 De Nota Ruimte is formeel op 27 februari 2006 in werking getreden.
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gels ‘Ruimte-voor-ruimte’ en ‘natuurcompensatie’). De paraplunota, met de onder-
liggende beleidsdocumenten, is vanaf 1 juni 2010 komen te vervallen en is deels
vervangen door de ‘Verordening ruimte fase 1’. Fase 2 zal in de nabije toekomst
inwerkingtreding. De structuurvisie is op 1 oktober 2010 door de provinciale staten
vastgesteld en treedt per 1 januari 2011 in werking.

Formeel vigeert momenteel uitsluitend de (nieuwe) ‘Verordening ruimte fase 1’ en
de (oude) interimstructuurvisie. Omdat ‘fase 2’ van de ‘Verordening ruimte’ nog niet
inwerking is getreden en de paraplunota in zijn geheel is komen te vervallen ‘ont-
breekt’ een deel van het toetsingskader. Ondanks het ontbreken van een sluitend
vigerend toetsingskader dienen ruimtelijke ontwikkelingen getoetst te worden aan
het vigerende beleid aangevuld met fase 2 van de ‘Verordening ruimte’ en de reeds
vastgestelde maar op 1 januari 2011 inwerking tredende structuurvisie.

Interimstructuurvisie
De Interimstructuurvisie beschrijft de hoofdlijnen van het provinciaal ruimtelijk be-
leid. Ook is hierin opgenomen hoe op hoofdlijnen het beleid wordt uitgevoerd. De
uitwerking van het beleid is opgenomen in de Paraplunota ruimtelijke ordening. De
structuurvisie bevat de visie op het provinciaal ruimtelijk beleid, geeft een overzicht
met provinciale belangen en benoemt de hoofdlijnen van beleid. Het bestaande
Streekplan 2002 vormt hiervoor de basis. Beleidsinhoudelijke wijzigingen ten opzich-
te van het huidige streekplan vloeien voort uit nieuwe wetgeving en bestuurlijke
besluitvorming.

Het ruimtelijk beleid van de provincie Noord-Brabant heeft als hoofddoel: ‘zorgvul-
diger omgaan met de Brabantse ruimte’. De provincie streeft ernaar om de economi-
sche, ecologische en sociaal-culturele kwaliteiten meer met elkaar in balans te bren-
gen, zodat het voor iedereen prettig wonen, werken en recreëren is in Noord-
Brabant. Om het hoofddoel te kunnen bereiken, heeft de provincie Noord-Brabant
vijf leidende principes geformuleerd voor het ruimtelijk beleid voor de periode tot
2020:
1. meer aandacht voor de onderste lagen: het watersysteem, de bodemtypologie

en de geomorfologie en de infrastructuur;
2. zuinig ruimtegebruik;
3. concentratie van verstedelijking: inbreiden, herstructureren en intensiveren;
4. zonering van het buitengebied;
5. grensoverschrijdend denken en handelen.

In de structuurvisie wordt het buitengebied onderverdeeld in een Groene Hoofd-
structuur en Agrarische Hoofdstructuur. De groene hoofdstructuur (GHS) is weer
verdeeld in GHS-natuur en GHS-landbouw en de agrarische hoofdstructuur (AHS) in
de AHS-landschap en AHS-landbouw. Het onderhavige plangebied bevindt zich op
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de rand van de ‘groene hoofdstructuur - natuur’ en ‘bestaand stedelijk gebied’ (zie
figuur).

GHS-natuur omvat de ecologische hoofdstructuren en de verbindingszones. Binnen
gebieden die zijn aangewezen als natuur zijn in principe geen nieuwe stedelijke
ontwikkelingen mogelijk.

Structuurvisie
In de structuurvisie RO benoemt de provincie haar provinciale ruimtelijke belangen
en de wijze waarop zij deze behartigt. De structuurvisie is opgebouwd uit een ‘Deel
A Visie en sturing’, waarin de ruimtelijke visie, de belangen en de sturingsfilosofie is
opgenomen. De ruimtelijke visie is uitgewerkt in dertien provinciale ruimtelijke be-
langen.
1. Regionale contrasten;
2. Een multifunctioneel landelijk gebied;
3. Een robuust en veerkrachtig water- en natuursysteem;
4. Een betere waterveiligheid door preventie;

Figuur: uitsnede kaart ruimtelijke hoofdstructuur ‘Interimstructuurvisie’
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5. Koppeling van waterberging en droogtebestrijding;
6. Ruimte voor duurzame energie;
7. Concentratie van verstedelijking;
8. Sterk stedelijk netwerk: BrabantStad;
9. Groene geledingszones tussen steden;
10. Goed bereikbare recreatieve voorzieningen;
11. Economische kennisclusters;
12. (inter)nationale bereikbaarheid;
13. Beleefbaarheid stad en land vanaf de hoofdinfrastructuur.

De wijze waarop de provincie deze ruimtelijke belangen behartigt is uitgewerkt in
vier manieren van sturen: regionaal samenwerken, ontwikkelen, beschermen en
stimuleren.

In ‘Deel B Structuren en beleid’ staat op welke wijze de provincie stuurt op de func-
ties in Noord-Brabant. Daarvoor zijn vier ruimtelijke structuren opgesteld: de groen-
blauwe structuur, het landelijk gebied, de stedelijke structuur en de infrastructuur.
Het plangebied bevindt zich in een zone dat is aangewezen als ‘kerngebied groen-
blauw’ (zie bovenstaande figuur).

Figuur: uitsnede structurenkaart ‘structuurvisie ruimtelijke ordening’
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Natuur
Het kerngebied groenblauw bestaat uit de ecologische hoofdstructuur inclusief de
(robuuste) ecologische verbindingszones en waterstructuren. Deze waterstructuren
zijn nagenoeg geheel gebaseerd op de Kaderrichtlijn Water en de waterlopen met
de functie Waternatuur uit het Provinciaal Waterplan 2010-2015.
De ecologische hoofdstructuur (EHS) bestaat uit het samenhangende netwerk van
bestaande en te ontwikkelen bossen en natuurgebieden in Noord-Brabant. Deze
gebieden hebben de hoofdfunctie natuur. Rondom EHS-gebieden waar de natuur-
waarden afhankelijk zijn van de hydrologische situatie, liggen de attentiegebieden
EHS. Dit zijn beschermingszones die er op gericht zijn ingrepen met een negatief
effect op het hydrologische systeem te weren.

Het ruimtelijke beleid is gericht op behoud, herstel en ontwikkeling van de natuur-
lijke en landschappelijke kwaliteiten. Er is geen ruimte voor (grootschalige of inten-
sieve) ontwikkelingen die niet passen binnen de doelstellingen voor de EHS.

Verordening ruimte
In de verordening staan onderwerpen uit de provinciale structuurvisie, waarbij is
aangegeven welke belangen de provincie wil behartigen en hoe ze dat wil doen.
Deze verordening bestaat uit kaartmateriaal en regels waarmee gemeenten reke-
ning moeten houden bij het opstellen van ruimtelijke plannen. De Verordening fase
1 bevat regels voor:
• Regionaal perspectief voor wonen en werken;
• Ruimte-voor-ruimteregeling;
• GHS-natuur/EHS;
• Bescherming tegen wateroverlast en overstromingen;
• Grond- en oppervlaktewatersysteem;
• Land- en tuinbouw (integrale zonering, glas, TOV).

De verordening wijst het gebied waarin het plangebied zich bevindt aan als ‘lande-
lijke regio’, ‘extensiveringsgebied’, ‘reserveringsgebied waterberging en attentiege-
bied EHS maar buiten de ‘ecologische hoofdstructuur’.

Ten aanzien van de bescherming van het attentiegebied EHS voorziet dit plan in een
dubbelbestemming ten behoeve van de het behoud, herstel en/of ontwikkeling van
de hydrologische waarden.
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Figuur: uitsnede kaart ‘verordening ruimte fase 1’
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Figuur: uitsnede kaart ‘verordening ruimte fase 1’



Hoofdstuk 320

Landelijke regio
De landelijke regio is het gebied gelegen buiten de stedelijke regio. In de fase 1 van
de verordening betekend dat de landelijke regio niet is aangewezen voor groot-
schalige stedelijke uitbreidingen in het landelijk gebied.

Extensiveringsgebied
Gebieden die zijn aangewezen als ‘extensiveringsgebied’ zijn gebieden die door de
ligging voor natuurwaarden niet geschikt zijn voor de intensieve veehouderij. Inten-
sieve veehouderijen krijgen hier geen vestigings- of uitbreidingmogelijkheden.

Attentiegebied EHS
Een bestemmingsplan dat is gelegen in een attentiegebied ehs wijst geen bestem-
mingen aan of stelt geen regels vast die fysieke ingrepen mogelijk maken met een
negatief effect op de waterhuishouding van de hierbinnen gelegen ecologische
hoofdstructuur.

Reserveringgebied waterberging
Een bestemmingsplan dat is gelegen in een reserveringsgebied waterberging strekt
mede tot behoud van het waterbergend vermogen van dat gebied.

Buitengebied in ontwikkeling
De provincie heeft door middel van de beleidsnota “Buitengebied in ontwikkeling”
de eerste stap gezet in het verruimen van de ontwikkelingsmogelijkheden in het
buitengebied (bebouwingsconcentraties en kernrandzones). Deze verruiming is na-
drukkelijk gekoppeld aan het principe “ruimtelijke kwaliteit”. Wanneer de gemeen-
te voor een nader begrensde kernrandzone, bebouwingscluster of –lint de mogelijk-
heid ziet een verbetering in de ruimtelijke kwaliteit te bewerkstelligen kunnen hier-
voor mogelijkheden geboden worden. De gemeente dienen deze ontwikkelingsmo-
gelijkheden te beargumenteren en vast te leggen beleidsvisie ‘buitengebied in ont-
wikkeling’.

Inhoudelijk gezien geeft de beleidsnota “Buitengebied in ontwikkeling” gemeenten
een aanzienlijke vrijheid in de keuze welke ontwikkelingsmogelijkheden. Zo worden
voor veel functies geen maximale bebouwingsoppervlakten voorgeschreven en kun-
nen gemeenten zelf bebouwingsconcentraties aanwijzen waarin de verruimde her-
gebruiksmogelijkheden van toepassing zijn.

Het voornaamste verschil tussen het VAB-beleid van het Streekplan en het VAB-
beleid van de beleidsnota “Buitengebied in ontwikkeling” is gelegen in het feit dat
meer maatwerk geboden kan worden ten aanzien van de maximaal toegestane be-
bouwingsoppervlakten voor verschillende functies. Dit in ruil voor het bereiken van
extra ruimtelijke kwaliteit in nader te omschrijven bebouwingsconcentraties.
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Wat betekent dit voor het plangebied?
In principe is het realiseren van woningen in het buitengebied niet mogelijk. Uitslui-
tend door middel van ruimte-voor-ruimte en door buitengebied in ontwikkeling
kunnen stedelijke ontwikkelingen plaats vinden in de daarvoor aangewezen gebie-
den. Het plangebied bevindt zich direct tegen de kern van Westerhoven op een per-
ceel met een fors oppervlak bebouwd gebied en verhardingen (in totaal circa
10.000m² verhard oppervlak en bebouwing). Het tuincentrum wordt verwijderd
waardoor een groot areaal aan landschapsontsierend bebouwd oppervlak verdwijnt.
De realisatie van het onderhavige plan voldoet hiermee aan de ontsteningsopgave
van het landelijk gebied. Tevens wordt een bestaand verstedelijkt gebied aange-
wend en niet nieuw landelijk gebied. De natuurzijde van het plangebied krijgt in
het onderhavige plan een groene (natuurlijke) inrichting (Het inrichtingsplan hier-
voor zal gedurende de procedure worden opgesteld. De basis voor de ontwikkeling
van de natuur is de BIO-regeling). Het verstedelijkt gebied wordt op deze wijze op
een grotere afstand van de natuur gepositioneerd.
Al met al kan geconcludeerd worden dat het onderhavige plan een forse verbete-
ring met zich mee brengt van de ruimtelijke kwaliteit.

3.3 Gemeentelijk beleid

De gemeente Bergeijk beoogt met de actualisatie van de Structuurvisie meerdere
doelen
te bereiken:
• integrale visievorming voor de lange termijn;
• bijeenbrengen en afwegen van belangen (inhoudelijk en procesmatig);
• toetsings- en inspiratiekader voor ruimtelijke beslissingen;
• ‘bottom-up’ voor regionale en provinciale planvorming;
• ‘top-down’ voor ruimtelijke initiatieven;
• basis voor uitwerking in sectoraal beleid en in juridisch-planologische kaders

(zoals bestemmingsplannen);
• basis voor uitvoering: stellen locatie-eisen, verhalen bovenplanse kosten, vesti-

gen;
• voorkeursrecht.

De gemeente Bergeijk ambieert in algemene zin in de toekomst een gemeente te
willen
zijn die voortgaat op de veelal positief gewaardeerde elementen van het zelfbeeld,
waarbij het accent blijft liggen op wonen en buitengebied, concreet betekent dit:
• koesteren groene, rustige karakteristiek van het gebied voor de ambiance van

het wonen;
• versterken van natuur en landschap draagt daaraan bij. Dat biedt ook een goede

basis om recreatie en toerisme te versterken;
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• voor de te bereiken ‘rust’ is het afleiden van het doorgaande verkeer van belang;
• de bedrijvigheid moet zich mee kunnen ontwikkelen, onder andere door verbe-

tering van de landbouwstructuur.

De structuurvisie deelt het gebied van Bergeijk in zones met elk een eigen afwe-
gingskader. Het onderhavige plan bevindt zich in bestaand ‘woongebieden’ en
‘beekdal’.

Beekdal
De beekdalen vertegenwoordigen belangrijke waarden wanneer het gaat om na-
tuur, landschap en water, maar hebben ook betekenis voor landbouw en recreatie.
Deze functies zijn echter nevengeschikt aan de waarden uit de onderste lagen. In
het licht van de koers om meer aandacht te schenken aan waarden uit de onderste
lagen wordt in de beekdalen behoud en versterking van een robuust water- en bo-
demsysteem nagestreefd. Daarnaast zijn de beekdalen aangewezen als natuuront-
wikkelingsgebied. Ingrepen die bedoeld zijn om het profiel van de oevers een meer
natuurlijk verloop te geven of om de beek zijn oorspronkelijke meanderende karak-
ter terug te geven (beekherstel) zijn toegestaan.
Ruimtelijke ingrepen die natuurontwikkeling in de toekomst kunnen frustreren
moeten achterwege blijven. De beekdalen laten wat dat betreft alleen extensieve
vormen van landbouw en recreatie toe.

Figuur: structuurvisiekaart
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De koers voor de functie wonen draait om de verdere ontwikkeling van de verstede-
lijking binnen de gemeente via inbreiding, intensivering, herstructurering en uit-
breiding. Ontwikkelingen moeten passen bij de aard en schaal van de gemeente. De
gemeente wil haar identiteit en imago van landelijke, groene, rustige plattelands-
gemeente koesteren. De gemeente Bergeijk streeft naar een verantwoorde, opti-
male benutting van de mogelijkheden voor inbreiding binnen de dorpskernen. In-
breiden mag alleen worden nagestreefd indien er daardoor op de betreffende loca-
tie een kwaliteitsverbetering optreedt en mag niet zonder meer ten koste gaan van
groene kwaliteiten. Het groen binnen de kernen is karakteristiek voor Bergeijkse
dorpen en dient daarom in voldoende mate aanwezig te blijven.

Wat betekent dit voor het plangebied?
Het plangebied an sich is aangewezen als stedelijk gebied maar bevindt zich tevens
in het beekdal. Echter bij beide zones vormt de ontwikkeling een vooruitgang. De
woningen worden geplaatst binnen bestaand stedelijk gebied, er wordt geherstruc-
tureerd. Tevens wordt een groot areaal aan bebouwd oppervlak verwijderd. Een
minder groot areaal bebouwd oppervlak wordt gerealiseerd, verhard oppervlak
wordt verwijderd en het deel van het plangebied dat aan de natuurzijde is gesitu-
eerd krijgt een groene inrichting. Gesteld kan worden dat het onderhavige plan
voldoet aan het gemeentelijk beleid.
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4. MILIEUHYGIENISCHE EN PLANOLOGISCHE ASPECTEN

4.1 Flora en fauna

Bij ruimtelijke planvorming is een toetsing aan de natuurwetgeving verplicht. Door
middel van een verkennend flora- en faunaonderzoek (op basis van bronnenonder-
zoek en verkennend veldbezoek) is een beoordeling gemaakt van de effecten die
het plan zal hebben op beschermde natuurwaarden. Hierdoor wordt duidelijk of het
plan in overeenstemming is met de natuurwetgeving. In voorliggende notitie wordt
hiervan verslag gedaan.

Methode
Om een beeld te krijgen van de natuurwaarden is op 30 november 2010 een verken-
nend veldbezoek gebracht aan het gebied. Het doel van dit verkennende terreinbe-
zoek was een beeld te krijgen van de gebiedskenmerken, het grondgebruik en de
mogelijke natuurwaarden binnen het plangebied. Mogelijke verblijfplaatsen en
sporen van dieren zijn onderzocht. Daarnaast is gebruik gemaakt van vrij beschikba-
re gegevensbronnen, zoals de provinciale natuurgegevens en algemene versprei-
dingsatlassen. Er zijn geen gegevens aangekocht bij Natuurloket omdat door het
veldbezoek en de vrij beschikbare gegevens reeds een duidelijk beeld is verkregen
van de aanwezige natuurwaarden.

Ecologische gebiedsbeschrijving
Het plangebied ligt in het buitengebied van de kern Westerhoven en op de rand van
een beekdal. De noord- en westzijde van het plangebied wordt begrensd door een
weg. Het bebouwde terrein rondom het plangebied bestaat voornamelijk uit kleine
vrijstaande woningen en een autobedrijf. De oost- en zuidzijde van het plangebied
zijn begrenst door graslanden en aan de zuidzijde staan nog een tiental bomen
naast de beek.

Het plangebied zelf bestaat grotendeels uit verhardingen, een aantal gekoppelde
kassen, een ingezaaid grasland en een ongebruikte weg met ruigtevegetatie. Er
staan twee bomen op het terrein die van het tuincentrum zijn en aan de zuidzijde
van het terrein staat een coniferen- en laurierkershaag. Er is een bestaand gebouw
dat afgebroken gaat worden.

Gebiedsbescherming
Het plangebied ligt buiten de invloedssfeer van door de Natuurbeschermingswet
beschermde gebieden. Het plangebied ligt op ongeveer 100 meter van “De Keers-
op”; een beek die aangewezen is als onderdeel van het wettelijke beschermde Natu-
ra 2000-gebied ‘Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux’. Mogelijk verstorende
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effecten van woningbouwplannen zijn: versnippering, verandering van de water-
huishouding, verstoring door licht, geluid, trillingen en menselijke activiteit etc.
Voor een bouwplan van 12 woningen zijn effecten op de beek over deze afstand
redelijkerwijs uit te sluiten. Vanuit het plan hoeft geen rekening gehouden te wor-
den met wettelijke gebiedsbescherming.

Het plangebied ligt voor een deel binnen een zone die door de verordening ruimte
fase 1 is aangewezen als ecologische hoofdstructuur (EHS). De kavel van de meest
zuidelijk gelegen woning aan de Boellebusseweg en de meest oostelijk gelegen wo-
ning aan de Provincialeweg bevinden zich in deze zone. Binnen deze zone dient het
gebied dat verloren gaat door de ontwikkeling van de stedelijke functies conform
de beleidsregel natuurcompensatie gecompenseerd te worden.

Beschermde soorten
Flora en vegetatie
De begroeiingen in het plangebied bestaan voornamelijk uit een ingezaaid grasveld
en verhardingen, waarin niet of nauwelijks wilde plantensoorten voorkomen. Aan
de zuidzijde van het terrein is een oude weg aanwezig met een kleine verbreding, er
kunnen hier mogelijk wilde plantensoorten voorkomen. Er is een coniferen- en lau-
rierkershaag aanwezig. In de greppel aan de westzijde van het plangebied zijn geen
noemenswaardige soorten aangetroffen. Op basis van deze gegevens en de resulta-
ten uit het veldbezoek is het voorkomen van beschermde of bedreigde soorten in
het plangebied redelijkerwijs uit te sluiten.

Zoogdieren
In het plangebied zijn tijdens het veldbezoek diverse molshopen waargenomen.
Behalve deze soort zullen nog enkele andere algemeen beschermde diersoorten van
beschermingsniveau 1 op enige wijze van het gebied gebruik kunnen maken, zoals
Egel, Veldmuis en Huisspitsmuis. Voor de genoemde soorten geldt een algemene
vrijstelling van de Flora- en faunawet bij ruimtelijke ontwikkelingen.

Geschikte verblijfplaatsen of sporen van strenger beschermde grondgebonden
zoogdiersoorten (bijvoorbeeld Eekhoorn) zijn tijdens het veldbezoek niet aangetrof-
fen in het plangebied of de nabije omgeving. In en rond het plangebied zijn geen
noemenswaardige biotopen aanwezig voor deze soort.

Tevens is gelet op de aanwezigheid van potentiële verblijfplaatsen van vleermuizen
(zoals holle bomen en gebouwen). In het plangebied zijn in het geheel geen holle
bomen aanwezig. Het gebouw dat volgens de plannen zal worden afgebroken is
van binnen geïnspecteerd op mogelijke schuilplaatsen. Daarnaast is de buitenzijde
van het gebouw geïnspecteerd op de aanwezigheid van geschikte invliegopeningen
of schuilplaatsen voor vleermuizen. Deze zijn niet aangetroffen, zodat de kans op
vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen in het pand klein wordt geacht.
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Daarnaast is het plangebied naar verwachting geen onderdeel van een foerageer-
gebied van vleermuizen. Wel kunnen de bomen langs de beek mogelijk deel uitma-
ken van een geschikte vaste vliegroute voor vleermuizen, maar deze structuur ligt
buiten het plangebied en blijft intact.

Vogels
In en rondom het plangebied zijn geen soorten met jaarrond beschermde nestplaat-
sen volgens de ‘Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten’ van het Ministe-
rie van LNV (2009) aangetroffen. Het plangebied heeft vanwege de verharde opper-
vlakte en het beperkte voorkomen van heggen geen waarde als broedgebied voor
dergelijke soorten. In de struikbegroeiing in het plangebied zullen algemene vogel-
soorten zoals Merel, Roodborst, Winterkoning of Heggenmus tot broeden kunnen
komen. Nesten van deze vogelsoorten zijn uitsluitend beschermd gedurende de pe-
riode dat deze nesten in gebruik zijn, dat wil zeggen de broed- en nestperiode. Er
zijn geen oude nesten waargenomen. Ook het gebouw dat volgens de plannen af-
gebroken zal worden is beoordeeld op de geschiktheid voor gebouwbewonende
vogelsoorten.

Het is in de praktijk niet mogelijk om een ontheffing te verkrijgen voor het verwij-
deren of verstoren van deze nesten in deze periode. Het is aan te bevelen om de
beplantingen waarin vogels kunnen broeden te verwijderen in de periode dat de
kans op broedende vogels het kleinst is. Dit is het geval in de periode van september
tot en met maart. Indien dit niet mogelijk is, is het nodig om voorafgaand aan de
werkzaamheden de beplanting te laten controleren op aanwezige broedvogels. Het
gaat in dit geval voornamelijk om de hagen aan de zuidzijde van het terrein. Wan-
neer dan geen vogels op het terrein nestelen, kan alsnog begonnen worden met de
ingreep. Een ontheffing voor vogels is in dit geval niet nodig.

Amfibieën, reptielen en vissen
Het voorkomen van amfibieën, reptielen en vissen in het plangebied is met zeker-
heid uit te sluiten vanwege het ontbreken van water. Als landbiotoop voor amfibie-
en en reptielen zal het plangebied slechts een marginale functie hebben, door de
geïsoleerde ligging ten opzichte van kernbiotopen. Alleen algemene amfibiesoorten
zoals Bruine kikker en Gewone pad, die in tuinvijvers of de beek in de omgeving
kunnen voorkomen, zullen redelijkerwijs in het plangebied aangetroffen kunnen
worden (bijvoorbeeld onder blad- en takkenhopen). Voor dergelijke soorten geldt
een algemene vrijstelling van de Flora- en faunawet bij ruimtelijke ontwikkelingen.

Ongewervelde diersoorten
De winter is een slechte periode om ongewervelde dieren waar te nemen. In het
plangebied is het voorkomen van ongewervelde soorten echter met voldoende ze-
kerheid uit te sluiten.
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Conclusies en advies
Voor de in het plangebied waargenomen algemeen beschermde zoogdiersoorten
geldt een algemene vrijstelling van de Flora- en faunawet bij ruimtelijke ontwikke-
lingen. Geschikte verblijfplaatsen of sporen van strenger beschermde grondgebon-
den zoogdiersoorten zijn tijdens het veldbezoek niet aangetroffen in het plange-
bied of de nabije omgeving.

In en rondom het plangebied zijn geen soorten met jaarrond beschermde nestplaat-
sen volgens de ‘Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten’ van het Ministe-
rie van LNV (2009) aangetroffen. Het is aan te bevelen om de beplantingen waarin
vogels kunnen broeden te verwijderen in de periode dat de kans op broedende vo-
gels het kleinst is. Dit is het geval in de periode van september tot en met maart.
Indien dit niet mogelijk is, is het nodig om voorafgaand aan de werkzaamheden de
beplanting te laten controleren op aanwezige broedvogels. Wanneer dan geen vo-
gels op het terrein nestelen, kan alsnog begonnen worden met de ingreep. Een ont-
heffing voor vogels is in dit geval niet nodig.

De ontwikkeling van de woningen valt voor een gedeelte binnen een zone die door
de verordening ruimte fase 1 is aangewezen als ecologische hoofdstructuur (EHS).
Voor ontwikkelingen in de EHS geldt het “nee, tenzij”-principe. Aangezien voor het
plan geen ‘groot maatschappelijk belang’ geldt, kan volgens de provinciale verorde-
ning toch ontwikkeling in de EHS plaatsvinden, wanneer netto sprake is van een
versterking van de EHS. Het gaat hierbij om een kleinschalige herbegrenzing van de
EHS.

Natuurcompensatieplan2

Voor het onderhavige plan is een natuurcompensatieplan opgesteld conform de
‘beleidsregel natuurcompensatie’. De beschrijving van deze inrichting bevindt zich in
het hoofdstuk ‘Planopzet’. De volledige rapportage is opgenomen in de bijlage.

4.2 Archeologie

De Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (R.A.C.M.)
spreekt op basis van gebieds- en bodemkenmerken haar verwachting uit over mo-
gelijke archeologische vondsten in de bodem. Wanneer de verwachting is dat er
archeologische resten gevonden kunnen worden dient het RACM ingelicht te wor-
den wanneer ingrepen gedaan kunnen worden, die deze vondsten zouden kunnen
aantasten.

                                                     
2 EHS natuurcompensatieplan Westerhoven, Bergeijk. Projectnr. 211x04709 28 maart 2011. BRO.
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Terreinen waar de archeologische waarden nog onbekend zijn (zoals in het plange-
bied), worden in drie categorieën ingedeeld: gebieden met een hoge, middelhoge
of lage indicatieve (verwachtings)waarde (IKAW). Dit zijn gebieden waar de kans
respectievelijk groot, middelgroot of klein is dat er archeologische waarden in de
grond zitten. Op de cultuurhistorische waarden kaart is de kans op het aantreffen
van archeologische resten aangegeven. Het plangebied ligt grotendeels in een zone
met een hoge trefkans op het vinden van archeologische resten. Een archeologisch
onderzoek is derhalve noodzakelijk. Voor het noordelijk deel van het plangebied
waar de woningen worden gerealiseerd heeft een archeologisch onderzoek plaats-
gevonden. De toelichting geeft uitsluitend de conclusie van dit onderzoek weer. De
rapportage is in de bijlage opgenomen.
Voor het overige deel waar geen onderzoek heeft plaatsgevonden wordt een dub-
belbestemming ‘Waarde – Archeologie’ opgenomen (zie verbeelding).

Conclusie archeologisch onderzoek3

Op basis van de resultaten van onderhavig onderzoek (lage archeologische verwach-
ting) wordt voor plangebied Provincialeweg te Westerhoven in het kader van de
voorgenomen bouwwerkzaamheden geen archeologisch vervolgonderzoek aanbe-
volen.

Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden onverwacht toch archeologische
resten worden aangetroffen, dan is conform artikels 53 en 54 van de Wet op de ar-
cheologische monumentenzorg 2007 aanmelding van de desbetreffende vondsten
bij de bevoegde overheid (gemeente Bergeijk) en bij de Minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap c.q. de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verplicht
(vondstmelding via ARCHIS).

4.3 Waterparagraaf

Per 1 november 2003 is het verplicht om bij ruimtelijke ingrepen de watertoets te
doorlopen. Hierin dient inzicht worden geboden in de effecten van het initiatief op
de waterhuishouding. In het kader van de watertoets dient de gemeente waterad-
vies in te winnen bij de waterbeheerder. De gemeente en het waterschap kunnen
praktische afspraken maken over de wijze waarop het aspect water in het ruimtelijk
plan is opgenomen.

Beleidskader
Relevante beleidsstukken op het gebied van water zijn het Provinciaal Waterplan
van Noord-Brabant, het Waterbeheersplan 2010-2015 van waterschap De Dommel,
het Nationaal Waterplan, het rapport Waterbeleid voor de 21ste eeuw, Nationaal

                                                     
3 Archeologisch onderzoek plangebied Provincialeweg, Westerhoven. RAAP Februari 2011.
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Bestuursakkoord Water en de Europese Kaderrichtlijn Water. Belangrijkste geza-
menlijke punt uit deze beleidsstukken is dat water een belangrijk sturend element is
in de ruimtelijke ordening.

De bekende drietrapsstrategieën zijn leidend:
• vasthouden-bergen-afvoeren (waterkwantiteit);
• voorkomen-scheiden-zuiveren (waterkwaliteit).

Daarnaast is de ‘Beleidsbrief regenwater en riolering’ nog relevant. Hierin staat hoe
het beste omgegaan kan worden met het hemelwater en het afkoppelen daarvan.

Waterschap De Dommel: Beleidsnota uitgangspunten Watertoets
Het bestemmingsplan biedt ruimte aan nieuwbouw. Op deze nieuwbouwplannen in
relatie tot duurzaam omgaan met water zijn de volgende beleidsuitgangspunten
van het waterschap De Dommel van toepassing:
• Gescheiden houden van vuil water en schoon hemelwater: het streven is het

schone regenwater af te koppelen. Hierbij wordt het vuile water via de riolering
afgevoerd en blijft het schone regenwater in het ideale geval binnen het pro-
jectgebied.

• Voor de afweging van de wijze waarop met het afgekoppelde schone hemelwa-
ter moet worden omgegaan gelden de volgende afwegingsstappen: hergebruik
– infiltratie – buffering - afvoer.

• Hydrologisch Neutraal bouwen: bij nieuwe ontwikkelingen dient de hydrologi-
sche situatie minimaal gelijk te blijven aan de uitgangssituatie. De Gemiddeld
Hoogste Grondwaterstang (GHG) mag niet verlaagd worden en het waterpeil
sluit aan bij optimale grondwaterstanden.

• Water als kans: de belevingswaarde van water kan bijvoorbeeld voor meerwaar-
de zorgen.

• Meervoudig ruimtegebruik: omdat de vierkante meters duur zijn, wordt aange-
raden naar meervoudig grondgebruik te kijken. Op deze manier kan het ‘verlies’
van vierkante meters door de ruimtevraag van water beperkt worden.

• Voorkomen van vervuiling: nieuwe bronnen van verontreiniging dienen zoveel
mogelijk voorkomen te worden.

• Wateroverlastvrij bestemmen: bij dit uitgangspunt wordt al voldaan aan extre-
me situaties (NBW-norm4). De voorkeur gaat uit naar het ontwikkelen op locaties
die als gevolg van hun ligging ‘hoog en droog genoeg’ zijn en daarmee voldoen
aan de NBW-norm voor de toekomstige functie, zodat ’wateroverlastvrij be-
stemd’ wordt. Indien dit niet mogelijk of wenselijk is zal gezocht moeten wor-
den naar compenserende of mitigerende maatregelen die het gewenste be-
schermingsniveau tegen wateroverlast helpen realiseren.

                                                     
4 Het Nationaal Bestuursakkoord Water (2003): door het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW)

vastgestelde werknormen voor het bepalen aan welke bui het type grondgebruik getoetst wordt vol-
gens de normen.
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Huidige waterhuishoudkundige situatie
Ligging en gebruik
Het plangebied is gelegen op de grens van stedelijk en landelijk gebied van de kern
Westerhoven en maakt min of meer maakt onderdeel uit van een bebouwingslint.
De omgeving is landelijk. Het plangebied zelf is nu voorzien van glasopstanden en
deels verhard.

Bodem en grondwater
Qua bodemtype ligt het plangebied op de grens van  eerdgronden en beekdalgron-
den. Het noordelijk deel van het plangebied zijn eerdgronden en het zuidelijk deel
beekdalgronden. De grondwaterstanden zijn voor het plangebied globaal als volgt:
• Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand 80 – 140 cm-mv5

• Gemiddelde Voorjaagsgrondwaterstand 120 – 160 cm-mv
• Gemiddeld Laagste Grondwaterstand > 160 cm-mv
• Grondwatertrap VII

Op basis van bodemgesteldheid en grondwaterstanden kan worden geconcludeerd
dat de locatie geschikt is voor de ontwikkeling. De ontwateringsdiepte (afstand
maaiveld tot de grondwaterspiegel) is groter dan de aanbevolen 0,7 meter.

Grondwaterbescherming
Het plangebied is niet gelegen in een waterwingebied, grondwaterbeschermingsge-
bied of een boringsvrije zone, zoals deze zijn vastgelegd in de Provinciale Milieuver-
ordening (PMV) van de provincie Noord-Brabant.

Hydrologisch beschermde gebieden
Het te bebouwen deel van het plangebied is grotendeels gelegen in een attentiege-
bied en voor een klein gedeelte in een Keurbeschermingsgebied (zie navolgende
figuur). Het attentiegebied vormt een buffer van circa 500 meter rondom een hy-
drologisch beschermd gebied (keurbeschermingsgebied). In beide gebieden gelden
beperkingen op basis van de Keur. Ten zuiden van de huidige kas (en dus ook ten
zuiden van de beoogde woningen) ligt een keurbeschermingsgebied. Hier gelden
strengere voorwaarden voor ontwikkelingen dan in het attentiegebied.

                                                     
5 Grondwaterstanden zijn weergegeven in centimeters ten opzichte van het maaiveld (cm – mv)
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Oppervlaktewater
In het plangebied is geen oppervlaktewater aanwezig. De agrarische gronden
rondom de projectlocatie worden omgeven door (droogvallende) kavelsloten of
greppels. Aan de zuidzijde van het plangebied ligt een beek, te weten de Keersop

Op de westgrens van het plangebied is (conform de bovenstaande Keurkaart) sprake
van een tertiaire watergang (KS39). Deze watergang blijft behouden.

Uitsnede keurkaart 2009 waterschap de Dommel
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Riolering
De bestaande opstallen zijn voor wat betreft de vuilwaterafvoer aangesloten op de
bestaande riolering (drukriolering) van de gemeente. Hemelwater wordt in de hui-
dige situatie niet afgevoerd naar de riolering, maar ter plaatse geïnfiltreerd.

Water in relatie tot de beoogde ontwikkeling
Hydrologisch Neutraal ontwikkelen
In het kader van ruimtelijke ontwikkelingen is een watertoets verplicht. Ruimtelijke
ontwikkelingen dienen zodanig te worden vormgegeven dat er geen negatieve ge-
volgen ontstaan voor de plaatselijke waterhuishouding en de waterhuishouding in
de omgeving. Zo mag een ruimtelijk plan niet tot een structurele verandering van de
grondwaterspiegel leiden of tot een structurele toename van het afvloeiend hemel-
water naar het omliggende watersysteem leiden. Ook mag de kwaliteit van grond-
en oppervlaktewater niet worden aangetast. Kort gezegd dient een ruimtelijke
ontwikkeling zoveel mogelijk ‘hydrologisch neutraal’ te geschieden.

Toename verhard oppervlak
De ontwikkeling is een transformatie van deels bebouwd terrein naar 10 woonper-
celen. De bedrijfsopstallen worden hiervoor verwijderd. Hiervoor in de plaats komen
woningen, met ontsluiting en terreinverhardingen. Met deze ontwikkeling is geen
toename van het verharde oppervlak gemoeid. Er zal zelfs sprake zijn van een flinke
afname van verharde oppervlakken, zoals weergegeven in tabel 1: Dit is hydrolo-
gisch positief aangezien hemelwater meer ‘kans krijgt’ om op natuurlijke wijze weg
te zakken in de bodem (infiltreren). De in dit plan opgenomen regeling verzekert
deze verhardingsafname.

Tabel 1: Huidig en toekomstig verhard oppervlak
Huidige situatie * Beoogde situatie (woningen)**

Dakoppervlak Circa 6000 m² (10 x 150 m²)= 1500 m²
Erfverhardingen Circa 5000 m² (10 x 200 m²)=  2000 m²
Totaal Circa 11000 m²                          3500 m²

* schatting o.b.v. luchtfoto’s

** ruime schatting (maximaal te verwachten oppervlakken in de beoogde situatie

Wateropgave
Op basis van de HNO-rekentool van het waterschap is de wateropgave per uitgeef-
baar perceel bepaald. Uitgangspunt is namelijk dat op ieder perceel het hemelwater,
dat valt op eigen terrein, verwerkt. Strikt genomen dient bij het reken met de HNO-
rekentool te worden gerekend met de toename van verharde oppervlakken. Uit
bovenstaande tabel blijkt dat een toename van verharde oppervlakken niet aan de
orde is. Voor het bepalen van de hemelwateropgave per perceel is daarom het hui-
dige verharde oppervlak op nul gesteld.
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Bij het doorrekenen met de HNO-tool zijn de volgende invoergegevens gehanteerd:
• nieuw verhard oppervlak 350 m²
• maaiveldhoogte 26,5 m +NAP
• GHG 25,5 m +NAP
• k-waarde 0,5 m/dag (behoudende schatting)
• afvoercoëfficiënt 0,87 l/s/h

Na doorrekenen kan de volgende wateropgave per perceel worden bepaald:
• T=10 +10% 16 m³
• T=100 +10% 21 m³.

Via infiltratiekratten zal op elk perceel worden voldaan aan de wateropgave. De
afstand tussen grondwaterspiegel en maaiveld is ter plaatse van de te realiseren
percelen ruimschoots voldoende voor het realiseren van dergelijke voorzieningen.

Hemelwaterbehandeling
Aangezien het initiatief geen toename van verharde oppervlakken tot gevolg heeft,
is er geen noodzak tot het realiseren van compenserende maatregelen. Hemelwater
zal, net als in de huidige situatie, infiltreren in het omringende terrein en/of worden
geleid naar omliggende sloten greppels. Aangezien de planlocatie in een infiltratie-
gebied ligt, met voldoende diepe grondwaterstanden is infiltratie van hemelwater
in de ondergrond zeer goed mogelijk.

Hemelwater mag niet worden afgevoerd via de riolering. Hemelwater dient te wor-
den verwerkt op eigen terrein. Gezien de bodemgesteldheid en grondwaterstanden
is hiervoor geen enkele belemmering. De perceelseigenaar is zelf verantwoordelijk
voor de verwerking van het hemelwater. Hemelwater wordt volledig behandeld op
eigen perceel. Aangezien er sprake is van een teruggang van het verhard oppervlak
is er geen verplichting tot compenserende maatregelen.

Vuilwaterafvoer
De vuilwaterafvoer van de bestaande woning en nieuwe bedrijfsgebouwen zal in de
beoogde situatie geschieden op het gemeentelijk rioleringsstelsel. De  nieuwe wo-
ningen dienen te worden aangesloten op de riolering langs de hoofdweg. Vuilwater
dient daarvoor op de perceelsgrens te worden aangeboden.

Met de ontwikkeling is geen toename van de vuilwaterafvoer gemoeid. Er zijn ech-
ter geen capaciteitsproblemen te verwachten op dit vlak. De huidige riolering is van
voldoende omvang om de toename van de vuilwaterafvoer aan te kunnen.

Waterkwaliteit
Zoals in buitengebieden gebruikelijk, zal afvloeiend hemelwater niet worden afge-
voerd via de riolering. Hemelwater van daken zal ter plaatse in het milieu worden
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gebracht. Voor het waarborgen van een goede grond- en/of oppervlaktewaterkwali-
teit is het van groot belang dat oppervlakken waarvan water afstroomt niet worden
vervaardigd van uitlogende bouwmaterialen (zoals koper, lood en zink), zonder dat
daarbij gebruik wordt gemaakt van een coating.

Bouwpeil / ontwateringsdiepte
De afstand tussen maaiveld en grondwaterspiegel is voldoende groot om zonder
ophoging bebouwing te realiseren. De ontwateringdiepte vormt geen belemmering.

Vergunningplicht Keur
Een deel van de bebouwing is geprojecteerd is in een keurbeschermingsgebied,
waar een hydrologisch stand-still principe geldt. Daarnaast ligt het plangebied  voor
het merendeel in een attentiegebied, waar geen activiteiten mogen plaatsvinden
die de hydrologische situatie in de natte natuurparel verslechteren en waarvan de
activiteiten geen negatieve effecten hebben op het naastgelegen keurbescher-
mingsgebied. Binnen attentiegebied geldt een vergunningplicht voor het lozen van
water in of water afvoeren naar oppervlaktewaterlichamen. Aangezien hemelwater
van de nieuwe bebouwing op het perceel zelf wordt verwerkt via infiltratievoorzie-
ningen op de percelen is een watervergunning niet noodzakelijk.

Conclusie
Deze ontwikkeling heeft een afname van verharde oppervlakken tot gevolg, waar-
door ter plaatse van de projectlocatie mee ruimte is om hemelwater op een natuur-
lijke wijze te infiltreren in de ondergrond. In zekere zin is de ontwikkeling positief
voor de plaatselijke waterhuishouding.

4.4 Bodem

Bij de verkenning van de mogelijkheden om nieuwe functies in een gebied te reali-
seren dient de bodemkwaliteit te worden betrokken. Inzicht in eventuele beperkin-
gen aan het bodemgebruik (i.v.m. milieuhygiënische risico’s voor mens, plant en
dier) is noodzakelijk om de beoordelen of de grond geschikt is voor de beoogde
functie. Er mogen namelijk geen nieuwe gevoelige functies op een zodanig veront-
reinigd terrein worden gerealiseerd, dat schade is te verwachten voor de gezond-
heid van de gebruikers of het milieu. Derhalve is een bodemonderzoek conform de
NEN-5740 richtlijnen noodzakelijk. Voor het plangebied heeft een bodemonderzoek
plaatsgevonden. Deze toelichting geeft uitsluitend de conclusie weer van het bo-
demonderzoek. De gehele rapportage bevindt zich in de bijlage.

Conclusie bodemonderzoek6

                                                     
6 verkennend bodemonderzoek locatie Provincialeweg / Boellebusseweg te Westerhoven. Projectnr.

63905-B, 8 april. Lankelma.
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Aan de hand van het totaal aan resultaten bestaan er uit bodemkwaliteitsoogpunt
geen beperkingen ten aanzien van de geplande ontwikkelingen van deze locatie.

4.5 Bedrijven en milieuzonering

Bij de planontwikkeling dient rekening gehouden te worden met milieuzoneringen
van bestaande en toekomstige bedrijven om zodoende de kwaliteit van het leefmili-
eu te handhaven en te bevorderen. Bij de milieuzonering wordt gebruik gemaakt
van de door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) opgestelde Lijst van
Bedrijfsactiviteiten. Hierin wordt per bedrijfssoort aangegeven welke milieu-invloed
(in de vorm van geur, stof, geluid en gevaar) hiervan kan uitgaan en welke indica-
tieve afstand hierbij (minimaal) in acht genomen worden.

Twee omgevingstypen
De richtafstanden in de VNG-publicatie zijn afgestemd op de omgevingskwaliteit
zoals die wordt nagestreefd in een rustige woonwijk of een vergelijkbaar omge-
vingstype. Een rustige woonwijk is een woonwijk die is ingericht volgens het princi-
pe van functiescheiding. Afgezien van wijkgebonden voorzieningen komen vrijwel
geen andere functies (zoals bedrijven en kantoren) voor.
Binnen gemengde gebieden is er sprake van een matige tot sterke functiemenging.
Direct naast het plangebied bevindt zich de drukke Provincialeweg, van een rustig
woongebied is derhalve geen sprake. Tevens bevinden zich in de directe nabijheid
verscheidene functies als autosloopbedrijf, medisch centrum en een drukkerij(tje).
Het gebied kan hierdoor aangemerkt worden als gemengd gebied. De gegeven
richtafstanden uit de VNG-gids kunnen met één stap terug gebracht worden.

In de omgeving bevinden zich enkele bedrijven die mogelijk hinder kunnen veroor-
zaken. De volgende tabel geeft weer welke bedrijven dit zijn, welke afstand aange-
houden dient te worden en wat de werkelijke afstand tot het onderhavige plan is.

Bedrijf Sbi-2008 Richtafstand
(één stap
omlaag)

Werkelijke
afstand

Heijerstraat 1 (Kleine drukkerij) 18129 30 (10) 35
Heijerstraat 3 (vloeronderhoud-
systemen)

952 10 (0) 45

Heijerstraat 7 (Beukers auto-
schade)
• Spuitinrichting
• Autoplaatwerkeijen

45204 C (50, geur)
45204 A (100, geluid)

50 (30)
100 (50)

50

Provincialeweg 22 Medisch cen-
trum

8621 (10) 10 (0) 25
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Provincialeweg 30 (kantoor) 63 (10) 10 (0) 25

Bij de situering van de woningen is expliciet rekening gehouden met het aspcet ‘be-
drijven en milieuzonering)
Ten behoeve van Beukers autoschade worden de woningen die aan de Boellebusse-
makersweg gerealiseerd worden naar achteren geplaatst zodat de  woningen niet
binnen de bijbehorende richtafstand komen te staan. De overige bedrijven bevinden
zich op een grotere afstand dan de gegeven bijbehorende richtafstand. Het aspect
‘bedrijven & milieuzonering vormt geen belemmering voor de realisering van het
onderhavige plan.

4.6 Verkeer

Het ontwikkelen van het onderhavige plan heeft verkeersbewegingen tot gevolg.
De vraag is of de verkeersbewegingen effecten hebben op het geheel van verkeers-
bewegingen en parkeerbelasting in de omgeving van de locatie.

CROW heeft een rekentool ontwikkeld die aan de hand van het type woning en de
ligging van de woningen de verkeersaantrekkende werking berekent. Een plan met
4 vrijstaande woningen met garage, 4 twee-onder-een kap met garage, 2 rijwonin-
gen met garage en 2 rij woningen zonder garage genereert 96 motorvoertuigen per
etmaal (weekgemiddelde).
De in- en uitritten monden uit op de Boellebusseweg en de Provincialeweg. Het me-
rendeel van het verkeer dat de Boellebusseweg opvangt vertrekt via de provinciale
weg. De provinciale weg is echter een weg met een grote verkeercapaciteit. Het
aantal extra motorvoertuigen dat het onderhavige plan genereert zal geen signifi-
cante invloed op de verkeersafwikkeling van de Provinciale weg hebben.

Het tuincentrum wordt echter beëindigd. De verkeergeneratie van het tuincentrum
wordt hierdoor beëindigd. De werkelijk verkeergeneratie zal hierdoor alleen maar
afnemen.

4.7 Luchtkwaliteit

Bij de start van een project moet onderzocht worden of het effect relevant is voor
de luchtkwaliteit. Hierbij moet aannemelijk gemaakt worden, dat luchtkwaliteit
‘niet in betekenende mate’ aangetast wordt. Daartoe is een algemene maatregel
van bestuur ‘Niet in betekenende mate’ (Besluit NIBM) en een ministeriële regeling
NIBM (Regeling NIBM) vastgesteld waarin de uitvoeringsregels vastgelegd zijn die
betrekking hebben op het begrip NIBM.
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Ten behoeve van een aantal ontwikkelingen is een lijst samengesteld met ontwikke-
lingen die altijd NIBM zijn. Voor deze ontwikkelingen is een nader onderzoek naar
luchtkwaliteit niet noodzakelijk.
Relevant categorieën voor het onderhavige plan die altijd NIBM zijn:
woningbouw:
• 1500 woningen (netto) bij minimaal 1 ontsluitingsweg;
• 3000 woningen (netto) bij minimaal 2 ontsluitingswegen met een gelijkmatige

verkeersverdeling.

Wat betekent dit voor het voor het plangebied?
Het onderhavige plan behoort tot de bovenstaande categorie. Het plan draagt hier-
door niet in betekende mate bij aan een verslechtering van de luchtkwaliteit. Het
aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de realisatie van het onderhavi-
ge plan.

4.8 Externe veiligheid

Het beleid voor externe veiligheid is gericht op het beperken en beheersen van risi-
co’s voor de omgeving vanwege handelingen met gevaarlijke stoffen. De handelin-
gen kunnen zowel betrekking hebben op het gebruik, de opslag en de productie, als
op het transport van gevaarlijke stoffen. Uit het Besluit externe veiligheid inrichtin-
gen (Bevi) en de richtlijnen voor vervoer gevaarlijke stoffen7 vloeit de verplichting
voort om in ruimtelijke plannen in te gaan op de risico’s in het plangebied ten ge-
volge van handelingen met gevaarlijke stoffen. De risico’s dienen te worden beoor-
deeld op 2 maatstaven, te weten het plaatsgebonden risico en het groepsrisico.

Plaatsgebonden risico
Het plaatsgebonden risico beschrijft de kans per jaar dat een onbeschermd individu
komt te overlijden door een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het plaatsgebonden
risico wordt uitgedrukt in risicocontouren rondom de risicobron (bedrijf, weg,
spoorlijn etc.), waarbij de 10-6 contour (kans van 1 op 1 miljoen op overlijden) de
maatgevende grenswaarde is.

Groepsrisico
Het groepsrisico beschrijft de kans dat een groep van 10 of meer personen gelijktij-
dig komt te overlijden ten gevolge van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het
groepsrisico geeft een indicatie van de maatschappelijke ontwrichting in geval van
een ramp. Het groepsrisico wordt uitgedrukt in een grafiek, waarin de kans op
overlijden van een bepaalde groep (bijvoorbeeld 10, 100 of 1000 personen) wordt

                                                     
7 Circulaire Risico Normering Vervoer Gevaarlijke Stoffen, Staatscourant d.d. 4 augustus 2004. Deze

Circulaire is gebaseerd op de Risico Normering Vervoer gevaarlijke stoffen en het Bevi en sluit zoveel
als mogelijk aan op het Bevi.
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afgezet tegen de kans daarop. Voor het groepsrisico geldt de oriëntatiewaarde als
ijkpunt in de verantwoording (géén norm).
Voor elke verandering van het groepsrisico (af- of toename) in het invloedsgebied
moet verantwoording worden afgelegd, over de wijze waarop de toelaatbaarheid
van deze verandering in de besluitvorming is betrokken. Samen met de hoogte van
groepsrisico moet andere kwalitatieve aspecten worden meegewogen in de beoor-
deling van het groepsrisico. Onder deze aspecten vallen zelfredzaamheid en be-
strijdbaarheid. Onderdeel van deze verantwoording is overleg met (advies vragen
aan) de regionale brandweer.

(Beperkt) kwetsbare objecten
Er moet getoetst worden aan het Bevi en de richtlijnen voor vervoer gevaarlijke stof-
fen wanneer bij een ontwikkeling (beperkt) kwetsbare objecten worden toegestaan.
(Beperkt) kwetsbare objecten zijn o.a. woningen, scholen, ziekenhuizen, hotels, res-
taurants8.

Risicovolle activiteiten
In het kader van het plan moet bekeken worden of er in of in de nabijheid van het
plan sprake is van risicovolle activiteiten (zoals Bevi-bedrijven, BRZO-bedrijven en
transportroutes) of dat risicovolle activiteiten worden toegestaan.

Het onderhavige plan maakt het leven in het plangebied mogelijk. Om deze reden
dient bekeken te worden of in de omgeving van het plangebied objecten aanwezig
zijn die mogelijk een gevaar vormen.

In de omgeving bevinden zich geen objecten die mogelijk een gevaar vormen. Der-
halve vormt het aspect externe veiligheid geen belemmering voor de realisatie van
het onderhavige plan.

                                                     
8 Zoals bedoeld in artikel 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen.
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In de omgeving bevinden zich geen objecten die mogelijk een gevaar vormen. Der-
halve vormt het aspect externe veiligheid geen belemmering voor de realisatie van
het onderhavige plan.

4.9 Akoestiek

Wegverkeer- en spoorweglawaai
In de Wet geluidhinder (WGH) is vastgesteld, indien in het plangebied geluidgevoe-
lige functies (zoals woningen) zijn voorzien binnen de invloedssfeer van
(weg)verkeerslawaai, akoestisch onderzoek uitgevoerd dient te worden. Dit geldt
voor alle straten en wegen, met uitzondering van:
• wegen die in een als ‘woonerf’ aangeduid gebied liggen;
• wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km/uur geldt.

Woningen zijn geluidsgevoelige objecten in de zin van de Wet geluidhinder. Het
plangebied bevindt zich binnen de zones waarbinnen een akoestisch onderzoek
verplicht is van wegen met een maximumsnelheid van meer dan 30 km/u (Provincia-
leweg en Boellebusseweg). Een akoestisch onderzoek heeft plaatsgevonden. Hier-

Figuur: uitsnede risicokaart
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onder worden enkel de conclusies weergegeven. De volledige rapportage is een
separate bijlage bij dit projectbesluit.

Conclusie9

De voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai bedraagt bij nieuwbouw van
woningen 48 dB. Verder is conform de Wet geluidhinder, afdeling 2 “maatregelen
met betrekking tot nieuwe situaties in zones” bij aanwezige wegen en nog niet
geprojecteerde woningen ( in binnenstedelijk gebied) onder bepaalde voorwaarden
een ontheffing tot maximaal 63 dB mogelijk.

Uit de berekeningresultaten blijkt dat ten gevolge van het wegverkeer op de Provin-
cialeweg de voorkeursgrenswaarde van 48 dB ter plaatse van de nieuwe woningen 1
t/m 6 wordt overschreden met maximaal 9 dB.
Maatregelen aan de bron en in de overdrachtsweg zijn niet reëel vanwege financi-
ele en stedenbouwkundige redenen. Daarom dient een hogere grenswaarde te
worden aangevraagd bij de gemeente Bergeijk.

Aan de hand van de geluidsbelasting zonder aftrek volgens artikel 3.6 RMG (maxi-
maal 62 dB) kan ten tijde van de bouwaanvraag de gevelwering worden bepaald.

Geconcludeerd wordt dat de bouw van de woningen niet wordt belemmerd uit
akoestisch oogpunt, mits hogere grenswaarden wordt aangevraagd bij de gemeente
Bergeijk.

                                                     
9 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Provincialeweg Westerhoven. 211-WPr-wl-vl 11 februari

2011.
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5. DE BESTEMMINGEN

5.1 Inleiding

Onderhavig bestemmingsplan biedt de juridische basis voor de bouw en aanleg van
zeven woningen ten zuiden van de kern Westerhoven. Het plangebied voor de ont-
wikkeling Groenrijk in Westerhoven is opgenomen in een bestemmingsplan met een
redelijk gedetailleerd kaartbeeld. Hiermee is zowel op de verbeelding als in de re-
gels aangegeven waar de bebouwing mag worden gebouwd. Deze wijze van be-
stemmen geeft veel inzicht in de eindsituatie van de ontwikkeling. Er is gekozen
voor strakke bouwvlakken, waardoor het eindbeeld voor wat betreft de perceelsin-
deling en woningtypologieën.

5.2 Plansystematiek

Voor iedere bestemming is een toegesneden bebouwingsregeling opgenomen. Uit-
gangspunt is een objectieve begrenzing van de bebouwingsmogelijkheden. De
hoofdbebouwing in de vorm van woningen wordt allen binnen de bestemming
‘Wonen’ mogelijk gemaakt en mag in beginsel uitsluitend worden opgericht binnen
het bouwvlak. De bouw van bijgebouwen en aan- en uitbouwen is gerelateerd aan
de omvang van het bouwperceel. Om enige flexibiliteit in het plan te houden zijn
diverse afwijkingsmogelijkheden opgenomen.
Bij het opstellen van het onderhavige bestemmingsplan is aansluiting gezocht bij de
in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet ruimtelijke ordening en
het Besluit ruimtelijke ordening geformuleerde uitgangspunten. Gestreefd is hierbij
naar uniformering en standaardisering van bestemmingen en regels. Voor de inhoud
van de bestemmingen is aangesloten bij recentelijk vastgestelde bestemmingsplan-
nen van de gemeente Bergeijk. Waar mogelijk is voor het gehele plangebied een
direct bouwrecht opgenomen.
Ondergeschikte afwijkingen zijn in dit bestemmingsplan geregeld door middel van
een afwijkingsbevoegdheid als bedoeld in artikel 2.12 lid 1 sub a onder 1 Wabo.

5.3 Bestemmingen

Groen
De voor ‘Groen’ aangewezen gronden zijn onder andere bestemd voor groenvoor-
zieningen, bermen en beplantingen, speelvoorzieningen, water en waterhuishoud-
kundige voorzieningen, voorzieningen voor langzaam verkeer en tot slot nutsvoor-
zieningen.
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Op deze gronden mogen alleen gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen
worden gebouwd. In de regels zijn nadere bouwregels gegeven.

Natuur
De voor ‘Natuur’ aangewezen gronden zijn onder andere bestemd voor behoud,
herstel en/of ontwikkeling van de natuurwaarden, behoud, herstel en/of ontwikke-
ling van de landschappelijke waarden, water en waterhuishoudkundige voorzienin-
gen en extensief recreatief medegebruik.
Op deze gronden mogen alleen bouwwerken ten behoeve van natuurbeheer wor-
den gebouwd. In de regels zijn nadere bouwregels gegeven.

Tuin
De voortuinen bij woningen in de bestemming ‘Wonen’ zijn opgenomen binnen de
bestemming ‘Tuin’. Deze gronden mogen worden gebruikt als tuin bij de woningen,
maar mogen niet worden bebouwd met bijgebouwen, zoals op de gronden binnen
de bestemming ‘Wonen’ wel mag.
Bebouwing mag uitsluitend worden opgericht in de vorm van erfafscheidingen
(maximaal 1 meter hoog), vlaggenmasten (maximaal 6 meter hoog) en erkers, por-
talen en luifels (onder voorwaarden) ten behoeve van de aangrenzende hoofdge-
bouwen (woningen).

Wonen
De tot ‘Wonen’ bestemde gronden zijn onder andere bedoeld voor wonen in de
vorm van vrijstaande, twee-aaneen woningen en aaneengebouwde woningen. Op
de verbeelding zijn bouwvlakken aangegeven, waarbinnen de hoofdgebouwen
worden gerealiseerd. Tevens zijn de maximale goothoogte en bouwhoogte aange-
geven. In de regels zijn nadere bouwregels gegeven voor de bouw van woningen
met bijbehorende bijgebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
Onder stringente voorwaarden zijn aan huis verbonden beroepen als ondergeschikte
activiteit bij de woonfunctie rechtstreeks toegestaan. Binnen de bestemming zijn
verschillende afwijkingsmogelijkheden opgenomen om in geringe mate af te wijken
van de gegeven bouw- en gebruiksregels.

5.4 Bestemming

In het plan zijn de dubbelbestemmingen ‘Waarde – Archeologie’ en  ‘Waterstaat –
Attentiegebied EHS’  opgenomen. De dubbelbestemming ’Waarde – Archeologie’ is
opgenomen ten behoeve van de bescherming aanwezige archeologische waarden.
De dubbelbestemming ‘Waterstaat – EHS’ is opgenomen ten behoeve van het be-
houd, herstel en/of ontwikkeling van de hydrologische waarden. Naast de betref-
fende dubbelbestemmingen hebben de betrokken gronden altijd nog een hoofdbe-
stemming, zoals bijvoorbeeld ‘Wonen’. De bepalingen van de hoofdbestemming en
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de dubbelbestemming zijn dan beide van toepassing. Bij strijd tussen deze bepalin-
gen prevaleren de bepalingen van de dubbelbestemming. De reden hiervoor is dat
de belangen van de dubbelbestemming zwaarder wegen dan die van de hoofdbe-
stemming.

Voor de bescherming van te beschermen belangen is een omgevingsvergunning
voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden opge-
nomen voor het verrichten van werkzaamheden.
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6. FINANCIELE HAALBAARHEID

De uitvoering van de in dit bestemmingsplan rechtstreeks mogelijk gemaakte ont-
wikkeling is in handen van een particulier. Met deze partij heeft de gemeente een
anterieure overeenkomst gesloten. Daarmee is verzekerd dat alle projectgebonden
kosten worden verhaald op de initiatiefnemer.

Op grond van artikel 6.12, lid 2, sub a t/m c van de Wet ruimtelijke ordening behoeft
voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan te worden vastgesteld indien de
gemeentelijke kosten anderszins zijn verzekerd, namelijk middels de anterieure
overeenkomst tussen gemeente en initiatiefnemer.

De planologische ontwikkeling leidt tot een waardevermeerdering van de grond. De
kosten die initiatiefnemer maakt zijn een investering teneinde de waardevermeer-
dering te kunnen realiseren. De financieel-economische haalbaarheid is hiermee in
voldoende mate aangetoond.
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Samenvatting 

 

In opdracht van Borrenbergs Bouwbedrijf B.V. heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in 

februari 2011 een bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek) uit-

gevoerd aan de Provincialeweg in Westerhoven, gemeente Bergeijk. Het onderzoek diende te 

worden uitgevoerd omdat realisatie van de plannen (woningbouw) zou kunnen leiden tot 

aantasting of vernietiging van mogelijk aanwezige archeologische resten. Doel van het 

bureauonderzoek was het verwerven van informatie over bekende en verwachte archeologische 

waarden teneinde een gespecificeerde verwachting op te stellen. Doel van het veldonderzoek 

was het toetsen van die archeologische verwachting en, indien mogelijk, een eerste indruk geven 

van de gaafheid van eventueel te verwachten archeologische resten. 

 

Op basis van het bureauonderzoek is gebleken dat er een hoge archeologische verwachting is 

voor het aantreffen van vindplaatsen van jager-verzamelaars, vanwege de landschappelijke 

ligging van het plangebied in een zogenaamde gradiëntzone. Voor vindplaatsen van landbouwers 

heeft het plangebied eerder daardoor een middelhoge archeologische verwachting.  

 

Het veldwerk toonde aan dat het plangebied natter is dan verwacht. Binnen het plangebied is de 

bodem circa 70 à 120 cm opgehoogd (lage enkeerdgronden). Onder deze ophoging bevindt zich 

doorgaans een moerige podzol. Een moerige podzol is een podzol met een dunne veenlaag. 

Veen ontstaat alleen onder natte omstandigheden, zodat het plangebied voor de aanwezigheid 

van het ophogingsdek ongeschikt was voor bewoning. Omdat het plangebied eerder aansluit bij 

het beekdal van de Keersop, zouden echter wel beekdalspecifieke resten (zoals voorden, 

bruggen, dumps, watermolens etc) kunnen worden verwacht. Concrete aanwijzingen hiervoor zijn 

echter niet aangetroffen (o.b.v. historische kaarten en bekende archeologische vindplaatsen). 

 

Op basis van de resultaten van onderhavig onderzoek (lage archeologische verwachting) wordt 

voor plangebied Provincialeweg te Westerhoven in het kader van de geplande woningbouw geen 

archeologisch vervolgonderzoek aanbevolen. Het gebied kan dus voor ontwikkeling worden 

vrijgegeven. 
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1 Inleiding 

Algemeen 

• opdrachtgever: Bouwbedrijf Borrenbergs B.V.; 

• aanleiding onderzoek: nieuwbouw. Langs de Provincialeweg en Boellebusseweg zullen 

woningen gebouwd worden. De verstoringsdiepte is nog onbekend, maar de woningen worden 

in principe niet onderkelderd. Het zuidoostelijk deel van het plangebied blijft onbebouwd 

(weiland); 

• datum uitvoering veldwerk: 2 februari 2011. 

 

Locatiegegevens 

• plangebied: Provincialeweg te Westerhoven; 

• toponiem: Provincialeweg. Het plangebied is gelegen op de hoek van de Provincialeweg en de 

Boellebusseweg (figuur 1). Binnen het plangebied was een tuinbouwcentrum (Groenrijk 

Westerhoven BV) gevestigd (Provincialeweg 47); 

• kadastrale gegevens: Kadastrale gemeente Westerhoven, sectie C, perceelnummers 730, 731, 

733, 734, 756 en 757; 

• plaats: Westerhoven; 

• gemeente: Bergeijk; 

• provincie: Noord-Brabant; 

• kaartblad topografische kaart Nederland 1:25.000: 57B; 

• plangebied in gebruik als: het noordwestelijk perceel is in gebruik als weiland. De rest van het 

plangebied is grotendeels verhard vanwege de aanwezigheid van een parkeerplaats, 

tuinbouwcentrum (kas) en woonhuis met erf. Het grondgebruik is (bij benadering) aangegeven 

op figuur 6;  

• oppervlakte plan-/onderzoeksgebied: circa 1,8 ha; 

• centrumcoördinaten (X/Y): 155560 / 371115. 

 

Onderzoeksdoel 

Het doel van het bureauonderzoek was het opstellen van een gespecificeerde archeologische 

verwachting. Het doel van het verkennend inventariserend onderzoek was het toetsen van die 

verwachting en een inschatting te geven van de gaafheid van eventueel aanwezige 

archeologische resten. 

 

Onderzoeksvragen 

• Welke gegevens met betrekking tot archeologische waarden zijn reeds over het plangebied 

bekend?  

• Hoe ziet de geo(morfo)logische en/of bodemkundige opbouw van het plangebied eruit? 

• Op welke diepte bevinden zich de archeologisch interessante lagen/resten? 
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• Is de bodemopbouw in (delen van) het plangebied zodanig intact dat archeologisch 

vervolgonderzoek zinvol is? 

• Wat is de gespecificeerde verwachting ten aanzien van nog onbekende archeologische 

waarden in het gebied?  

• Is in het plangebied vervolgonderzoek noodzakelijk en welke methoden zouden hierbij kunnen 

worden ingezet?  

 

Richtlijnen 

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de normen van de archeologische beroepsgroep (zie artikel 

24 van het Besluit archeologische monumentenzorg). De minimumeisen van de Provincie Noord-

Brabant (Provincie Noord-Brabant 2007) en de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, 

versie 3.2), beheerd door de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB; 

www.sikb.nl), gelden in de praktijk als richtsnoer. RAAP beschikt over een 

opgravingsvergunning, verleend door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

 

Zie tabel 1 voor de dateringen van de in deze notitie genoemde archeologische perioden.  
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2 Bureauonderzoek 

Methoden 

Een goed inzicht in zowel de landschappelijke ligging als de historische ontwikkeling van het 

plangebied is van groot belang om te kunnen komen tot een gegronde archeologische 

verwachting. Daarom zijn door middel van een bureauonderzoek gegevens verzameld over de 

aardkunde, het huidig en historisch grondgebruik en zijn reeds bekende archeologische waarden 

geïnventariseerd. Voor de geraadpleegde bronnen wordt verwezen naar de literatuurlijst achter 

in dit rapport. 

 

Geologie en geomorfologie 

 

Pleistoceen: ca. 2,2 miljoen - 10.000 jaar geleden 

Het onderzoeksgebied ligt in het Brabantse dekzandlandschap, op de Kempische horst. Dit is een 

tektonisch opheffingsgebied, in het noordoosten begrensd door de Feldbissbreuk die de overgang 

markeert naar de Centrale Slenk, een tektonisch dalingsgebied. Deze breuk is gelegen tussen 

Westerhoven en Valkenswaard (Stiboka 1968, 24).  

In de ondergrond liggen grofzandige rivierafzettingen met plaatselijk grind- en kleilagen (Formatie 

van Sterksel), afgezet in het Midden Pleistoceen (circa 850.000 tot 128.000 jaar geleden) door de 

voorlopers van Rijn en Maas. Ter plaatse van het plangebied bevinden deze afzettingen zich nabij 

het maaiveld (Stiboka 1968, grof zand begint tussen 40 en 120 cm diepte).  

 

In grote delen van Noord-Brabant is het huidige landschap gedurende de laatste fase van het 

Laat-Pleistoceen (het Weichselien: ca. 120.000-10.000 jaar geleden) gevormd. Tijdens het 

Pleniglaciaal (ca. 27.000-13.000 jaar geleden) was de bodem permanent bevroren. Tijdens 

perioden van dooi werd door sneeuwsmelt- en regenwater veel sediment verspoeld en werden 

dalen gevormd. De afzettingen die hierbij zijn gevormd, zijn fluvioperiglaciale afzettingen die tot de 

Formatie van Boxtel gerekend worden (Berendsen 2004, 189).  

In de koudste en droogste perioden van het Weichselien, met name in het Laat-Pleniglaciaal en 

Laat Glaciaal (circa 13.000-10.000 jaar geleden), was de vegetatie vrijwel verdwenen, waardoor 

op grote schaal verstuiving kon optreden (Berendsen 2004, 190). Toen is een dun pakket eolisch 

sediment afgezet op bovengenoemde rivierafzettingen en fluvioperiglaciale afzettingen; dit 

dekzandpakket maskeert het oudere landschap (dekzand: Formatie van Boxtel, Laagpakket van 

Wierden; Staring Centrum, 1990). Dit pakket dekzand is ter plaatse van de Kempische horst (en 

het plangebied) dun. Ter plaatse van de Centrale slenk kan dit pakket enkele meters dik zijn. Dit 

dekzand bestaat uit zwak lemig tot  lemig fijn zand. Het reliëf van de dekzanden wordt gekenmerkt 

door vlakten, depressies en dekzandkopjes afgewisseld met langgerekte ruggen (Berendsen 

1998). 
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Holoceen: circa 10.000 jaar geleden tot heden 

In het Holoceen werd het klimaat warmer en vochtiger en vonden alleen nog plaatselijk natuur-

lijke wijzigingen van het laat pleistocene landschap plaats. Onder invloed van een belangrijke 

temperatuurstijging maakte de koudeminnende, open vegetatie plaats voor een gesloten 

berkenbos, gevolgd door een vegetatie van meer warmteminnende soorten. Door de toenemende 

vegetatie werd het dekzand vastgelegd en sneden beken zich in de eerder gevormde dalen in, 

waarbij beekdalen werden gevormd (beekafzettingen: Formatie van Boxtel, Laagpakket van 

Singraven). In de beekdalen groeide ook veen (Formatie van Nieuwkoop). Vanuit de beekdalen 

heeft het veen zich uitgebreid over de omgeving. Volgens Leenders (1996) kon veenvorming al 

vroeg in het Holoceen tot ontwikkeling komen in de vele verspreide laagten en beekdalen onder 

invloed van een stagnerende waterafvoer en stijgende grondwaterspiegel. Tegenwoordig zijn in 

het landschap nog maar weinig sporen van het veen zichtbaar, want het veen is door ontginning 

en langdurig gebruik van de bodem verdwenen.  

 

Het plangebied 

Het  noordwestelijk deel van het plangebied is geomorfologisch niet gekarteerd (vanwege ligging 

in bebouwde kom, zie figuur 2). Toch kan aangenomen worden dat dit, zoals het noordoostelijke 

deel, is gelegen in een golvend dekzandgebied (dekzandruggen; zie figuur 2, code 3L5). Het 

zuidelijk deel ligt in een vlakte van ten dele verspoelde dekzanden (zie figuur 2, code 2M9). Het 

plangebied grenst in het zuiden direct aan het beekdal van de Keersop (beekdalbodem met 

veen; zie figuur 2, code 2R4), die op circa 40 m van het plangebied stroomt. Het plangebied is 

dus gelegen op de flanken van het beekdal van de Keersop, waarbij het noordelijk deel relatief 

hoog gelegen is. Naar het zuiden toe loopt het terrein af en wordt de bodem natter.  

 

Bodem 

Binnen het plangebied komen volgens de bodemkaart hoofdzakelijk lage enkeerdgronden voor, 

bestaande uit lemig fijn zand (Stiboka 1968; zie figuur 3, code EZg23wg).  De achtervoegsels ‘-

w’ en ‘-g’ in de legendaeenheid geven respectievelijk aan dat er een 15 à 40 cm dik pakket 

moerig materiaal aanwezig is vanaf een diepte tussen de 40 en 80 cm beneden maaiveld, en dat 

de grofzandige rivierafzettingen van (Formatie van Sterksel) voorkomen op een diepte beginnend 

tussen de 40 en 120 cm beneden maaiveld. De grondwatertrap bedraagt hier III, dat wilt zeggen 

dat de gemiddelde hoogste grondwaterstand op minder dan 40 cm beneden maaiveld wordt 

aangetroffen en de gemiddeld laagste grondwaterstand zich 80-120 cm beneden maaiveld 

bevindt. In het noorden van het plangebied bevinden zich hoge zwarte enkeerdgronden (Stiboka 

1968; zie figuur 3, code zEZ21g). De grondwatertrap bedraagt hier VI, dat wilt zeggen dat de 

gemiddelde hoogste grondwaterstand op 40-80 cm beneden maaiveld wordt aangetroffen en de 

gemiddeld laagste grondwaterstand zich dieper dan 120 cm beneden maaiveld bevindt.   

 

Enkeerdgronden worden getypeerd door een antropogene, humeuze bovenlaag van meer dan 50 

cm dik. Het verschil tussen enerzijds een lage enkeerdgrond en anderzijds een hoge 

enkeerdgrond is de situering in het landschap.  
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Hoge enkeerdgronden hebben in het algemeen een hoge landschappelijke ligging en liggen in 

gebieden met van nature relatief vruchtbare bodems. Ze zijn gewoonlijk ontstaan door 

eeuwenlange bemesting van landbouwgronden met potstalmest (vaak vanaf de Late 

Middeleeuwen). De potstalmest bestond uit een mengsel van stalmest, huisafval, bosstrooisel, 

heideplaggen en zand. Door de minerale component ontstond na verloop van tijd een dik humeus 

dek. Enkeerdgronden worden ook wel aangeduid met de term ‘es’ of ‘esdek’. Zij vormen de 

oudste kernen van akkercomplexen. Onder de antropogene ophoging bevindt zich het natuurlijke 

bodemprofiel, vaak een podzolbodem. 

Lage enkeerdgronden daarentegen komen vooral voor in de lager gelegen beekdalen. Vaak zijn 

deze niet ontstaan door langdurige bemesting, maar door grondverbetering van de natuurlijke 

natte bodems. De beekdalen werden ook vanaf de Late Middeleeuwen ontgonnen. Waarschijnlijk 

werd vanaf die periode ook het ophogingsdek aangebracht. Onder de antropogene ophoging 

bevindt zich vaak nog de oorspronkelijke bodem: een (moerige) beekeerd- of gooreerdgrond.  

 

Archeologie  

Binnen het plangebied en in de directe omgeving van het plangebied (binnen straal van 250 m) 

zijn geen archeologische vondstmeldingen, waarnemingen of monumenten bekend (zie figuur 4).  

 

De dichtstbijzijnde waarneming bevindt zich op een afstand van circa 270 m ten noordoosten van 

het plangebied (ARCHIS waarnemingsnr. 32511). Het betreft de vindplaats van niet nader 

gespecificeerd vroeg middeleeuws aardewerk. Op circa 550 m ten noordoosten van het 

plangebied, in het centrum van Westerhoven, werden in 2005 door het Amsterdams 

Archeologisch Centrum sporen uit de Late-Middeleeuwen en Nieuwe Tijd aangetroffen 

(onderzoeksmelding 15074).  Het betreft greppels, een waterput en andere bewoningssporen. Op 

het aangrenzende terrein werd door Synthegra in 2005 een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd 

(onderzoeksmeldingen 13063 en 14454; ARCHIS waarnemingsnrs 403489 en 405311). 

Behoudenswaardige resten werden niet aangetroffen. Bovengenoemde vindplaatsen zijn 

aangetroffen op hoger gelegen en beter ontwaterde locaties in vergelijking met onderhavig 

plangebied. 

 

Ter plaatse van het beekdal van de Keersop zijn op enkele locaties archeologische 

begeleidingen uitgevoerd. Op circa 360 m ten zuiden van het plangebied bevindt zich plangebied 

Molenbeemden, waar geen behoudenwaardige archeologische vindplaatsen werden aangetroffen 

(onderzoeksmeldingen 25392 en 30876; ARCHIS waarnemingsnummer 419912). Ter plaatse van 

plangebied Valentinushoek, op circa 1 km ten oosten van het plangebied, werden door 

Synthegra mogelijk behoudenswaardige resten van een Laat-Paleolithisch jachtkampje 

aangetroffen (onderzoeksmeldingen 25538 en 30877; ARCHIS waarnemingsnummer 419956). 

De aangetroffen resten bestaan uit 3 mogelijke haardkuiltjes met fragmentarische 

houtskoolresten die gedateerd werden op een ouderdom van 29.430 jaar BP (before present). 

Vervolgonderzoek door het ADC leverde echter een jongere datering op waardoor de uniciteit 
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van de vermoedelijke vindplaats vervalt (waarnemingsnummer 425047). Vermoed wordt dat het 

om natuurlijke sporen gaat.  

 

Verder werden in de omgeving van het plangebied op 3 locaties neolithische bijlen aangetroffen 

(ARCHIS waarnemingsnr. 14021, 350 m ten zuidoosten;  ARCHIS waarnemingsnr. 30452, 1 km 

ten zuidoosten; ARCHIS waarnemingsnr. 30453, 500 m ten westen). Deze vondsten kunnen als 

losse vondsten beschouwd worden. Op circa 600 m ten zuiden van het plangebied en de 

Keersop, staan 2 meldingen van een Merovingisch grafveld geregistreerd (ARCHIS 

waarnemingsnrs 34178 en 34179). Tot slot werden op circa  1 km ten zuidwesten van het 

plangebied vuurstenen artefacten uit het Mesolithicum gevonden (ARCHIS waarnemingnr. 

30445). 

 

Cultuurhistorie 

Op historische kaarten uit de periode 1836-1857 (Uitgeverij Nieuwland, 2008: kaartblad 190D - 

zie figuur 5; Wolters-Noordhoff Atlasproducties, 1990: kaartblad 99) blijkt dat het plangebied in 

gebruik is als weiland en bestaat uit lange smalle percelen die gericht zijn op de Keersop. Het 

plangebied maakt deel uit van de beemden van het Keersopbeekdal. Binnen het plangebied was 

geen bebouwing aanwezig. De bebouwing situeert zich ten westen (aan de Heijerstraat) en ten 

noordoosten (historisch centrum Westerhoven) van het plangebied. Deze twee ‘kernen’ staan op 

de Cultuurhistorische Waardenkaart aangegeven met een (redelijk) hoge waarde voor historische 

stedenbouw. Op de Bonnekaart uit circa 1898 (Uitgeverij Robas Producties, 1989: kaartblad 707; 

zie figuur 5) zijn geen grote veranderingen te zien. Het plangebied behoort tot de zogenaamde 

“Molenbeemden”. Dit toponiem wijst op de aanwezigheid van een watermolen (de westerhovense 

watermolen), die gelegen was (circa 200 m) ten oosten van het plangebied 

(www.molendatabase.org; Roelofs s.d.) Op de Cultuurhistorische Waardenkaart van de Provincie 

Noord-Brabant staat een MIP geregistreerd. Het gaat om een hoeve die gebouwd is in 1941 

(KL124-000463) en ook thans nog in het plangebied aanwezig is (Provincialeweg 47).  

 

Archeologische verwachting 

Zowel op de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW; zie figuur 4) als op de 

Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie Noord-Brabant kent het plangebied een 

(middel)hoge archeologische verwachting. Deze indicatieve (middel)hoge archeologische 

verwachting hangt vermoedelijk samen met het voorkomen van enkeerdgronden. Deze gronden 

worden gekenmerkt door een bovenlaag die dikker is dan 50 cm, zodat eventueel onderliggende 

archeologische resten en sporen beschermd worden tegen negatieve invloeden van buitenaf 

(bijv. ploegen). De kans om nog archeologische resten in situ aan te treffen, is dan ook relatief 

groot. Daarnaast hangt de archeologische indicatieve verwachting ook samen met de 

geomorfologische situatie. Het plangebied bevindt zich op de overgang van een nat en laag 

gelegen beekdal naar droge en hoger gelegen bodems (golvende dekzandvlakte): de 

zogenaamde gradiëntzone. Voor de gespecificeerde archeologische verwachting kan vervolgens 
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onderscheid gemaakt worden tussen vindplaatsen van jager-verzamelaars enerzijds en 

landbouwers anderzijds. 

 

Jager-verzamelaars (Paleolithicum - Neolithicum) 

In de oudere fasen van de Steentijd (Paleo-, Meso- en - begin van - Neolithicum) leefde de mens 

van jagen, verzamelen en vissen. Deze zogenaamde jager-verzamelaars trokken door het 

landschap en verbleven alleen tijdelijk op een verblijfplaats. Het blijkt dat hun verblijfplaatsen in 

vrijwel alle gevallen voorkomen in de omgeving van zogenaamde gradiëntzones. Hier is namelijk 

op korte afstand een grote verscheidenheid aan voedselbronnen voorhanden en is (drink)water 

bereikbaar. De kampementen bevonden zich daarbij meestal op de beter ontwaterde 

terreindelen.  

 

Vanwege de ligging in een zogenaamde gradiëntzone (overgang beekdal naar dekzandruggen) 

geldt voor het plangebied een hoge archeologische verwachting voor vindplaatsen 

(jachtkampementen) van jager-verzamelaars. Deze bestaan uit vuursteenconcentraties en komen 

doorgaans voor in de top van de natuurlijke bodem (onder de antropogene ophoging). 

Voorwaarde voor het voorkomen van nog goed geconserveerde vindplaatsen is dus een goed 

geconserveerde bodem. In het geval van een natuurlijk podzolprofiel betekent dit dat deze zich 

in de E- of B-horizont bevinden.  

 

Landbouwers (Neolithicum t/m Nieuwe tijd) 

Met de introductie van de landbouw in de Late Steentijd (Neolithicum) werd de mate waarin 

gronden geschikt waren om te beakkeren een steeds belangrijkere factor in de locatiekeuze van 

de mens. De eerste akkergronden werden op de van nature vruchtbaarste gronden aangelegd. 

Bovendien moesten de gronden goed ontwaterd zijn. Gezien de ligging van het plangebied op de 

rand van het natte beekdal van de Keersop, dat tot in de 19e eeuw tot de beemden langs de 

Keersop behoorde, waren de landbouwkundige kenmerken van het gebied niet ideaal. Het 

gebied was waarschijnlijk te vochtig om door de eerste landbouwers in gebruik te worden 

genomen.  

 

Van een aantal archeologische perioden is wel bekend dat ook de lagere landschapszones in de 

buurt van beekdalen uitgekozen werden voor bewoning (bijv. IJzertijd en Late Middeleeuwen). In 

het plangebied kan de aanwezigheid van nederzettingen uit die perioden daarom niet uitgesloten 

worden. Voor het plangebied geldt derhalve een middelhoge archeologische verwachting voor 

vindplaatsen (nederzettingen) van landbouwers. Archeologische resten van landbouwers bestaan 

over het algemeen uit sporen (afvalkuilen, paalkuilen, waterputten, etc) die (dieper) in de 

oorspronkelijke bodem zijn ingegraven. Sporen vanaf de Late Middeleeuwen (afhankelijk van de 

ouderdom van de opgebrachte bodem), zouden ook nog hoger in het profiel kunnen voorkomen 

omdat het esdek van laat middeleeuwse ouderdom kan zijn. 
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3 Veldonderzoek 

Booronderzoek: methode 

Tijdens het veldonderzoek zijn 11 boringen verricht. Uitgangspunt voor de plaatsing van deze 

boringen was een verspringend boorgrid van 40 bij 50 m waarbij de afstand tussen de raaien 40 m 

bedraagt, en de afstand tussen de boringen in één raai 50 m. Vanwege de aanwezigheid van 

verharding en gebouwen werden een aantal boringen zo weinig als mogelijk verplaatst ten 

opzichte van het ideale boorgrid (zie figuur 6). De boringen zijn geplaatst met een Edelmanboor 

(diameter 7 cm) tot op een diepte tussen 120 cm en 180 cm -Mv. De boringen zijn lithologisch 

conform NEN 5104 (Nederlands Normalisatie-instituut, 1989) beschreven (zie bijlage 1) en met 

meetlinten ingemeten (x- en y- waarden).  

 

Booronderzoek: resultaten 

 

Bodem 

Binnen het plangebied werden zoals verwacht lage enkeerdgronden aangetroffen. In alle 

boringen is een moerige podzolbodem aangetroffen met kenmerken die erop wijzen dat deze aan 

het oppervlakte heeft gelegen. Daarboven bevond zich een zandig ophoogpakket, dat 

waarschijnlijk ten behoeve van grondverbetering is opgebracht.  

 

Het opgebrachte pakket bestaat in alle boringen uit een donkerbruingrijze bouwvoor (Aap-

horizont). Hieronder bevindt zich een gevlekte (donker)grijze Aa-horizont die de basis van het 

opgebrachte pakket vormt. Deze laag is doorgaans roestig en bevat onderin soms veenbrokken. 

Alhoewel hierin geen concreet dateerbaar materiaal is aangetroffen (zoals scherven) dat een 

indicatie van ouderdom kan geven voor dit opgebracht pakket, wordt verondersteld dat dit pakket 

is opgebracht vanaf de Late Middeleeuwen of Nieuwe Tijd (zie ook hoofdstuk 2). Onder de Aa-

horizont bevindt zich vaak nog een donkerbruingrijze menglaag, waarbij materiaal van de Aa-

horizont is gemengd met onderliggend moerig materiaal van de oorspronkelijke bodem. 

Bovengenoemde lagen (Aap, Aa en menglaag) bestaan over het algemeen uit matig fijn zand. 

De boringen ter plaatse van de parkeerplaats, opslag en kas (boringen 4 t/m 11) zijn recent nog 

opgehoogd met een stabiliseringslaag van geel zand ten behoeve van de klinkerverharding. Het 

totale ophoogpakket heeft een variërende gemiddelde dikte van circa 70 cm (ter plaatse van 

boringen 1 t/m 3, weiland) tot circa 120 cm (overige delen plangebied). Op figuur 6 is de dikte 

van het ophoogpakket bij de boringen aangegeven. Bij de interpretatie van de ophoogdikte (150 

cm) ter plaatse van boring 6 dient rekening gehouden te worden dat deze is geplaatst in een met 

zand gevulde plantenbak.  

 

Onder het ophoogpakket bevindt zich in bijna alle boringen een (donker)bruine veenlaag met 

plantenresten (Formatie van Nieuwkoop). Aangezien dit veenpakket grotendeels veraard is kan 

aangenomen worden dat het ooit aan het oppervlak heeft gelegen. Dit kan afgeleid worden van 
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de roodbruine schijn die wijst op oxidatie (blootstelling aan lucht/zuurstof). Dit veenpakket wordt 

dichter bij de Keersop dikker (de dikte variëert van 5 tot 35 cm). Onder dit moerig en venig 

materiaal bevindt zich soms nog een natte moerige podzol (B-horizont) of C-horizont die bestaat 

uit grover slecht gesorteerd rivierzand van de Formatie van Sterksel. 

 

Uit de resultaten van het booronderzoek valt dus af te leiden dat de oorspronkelijke bodem 

vanwege de aanwezigheid van een dik opgebracht pakket nog intact is.  

  

Archeologie 

Op basis van het bureauonderzoek is gebleken dat er een hoge archeologische verwachting was 

voor het aantreffen van vindplaatsen van jager-verzamelaars, vanwege de landschappelijke 

ligging van het plangebied in een zogenaamde gradiëntzone. Voor vindplaatsen van landbouwers 

heeft het plangebied eerder daardoor een middelhoge archeologische verwachting. 

 

Op basis van de resultaten van het veldwerk, met name de natte bodems en de aanwezigheid 

van een veenlaag, kan worden gesteld dat het plangebied nog natter is dan werd verwacht en 

dat bewoning – zowel van jager-verzamelaars als van landbouwers – niet in het plangebied 

wordt verwacht. Vanwege de natte omstandigheden is de conservering van eventueel aanwezige 

organische resten (voorwerpen in vergankelijk materiaal, pollen en macroresten) vaak echter 

uitstekend.  

 

Omdat het plangebied zo nat is en lijkt aan te sluiten bij het beekdal van de Keersop, dient 

rekening gehouden te worden met beekdalspecifieke resten (zoals voorden, bruggen, dumps, 

watermolens etc). Op circa 200 m ten oosten van het plangebied was een molen aanwezig waar 

dergelijke resten eerder te verwachten zijn. Concrete aanwijzingen voor beekdalspecifieke resten 

ter plaatse van het plangebied zijn echter niet aangetroffen op historische kaarten en 

vindplaatsen in de directe omgeving (binnen een straal van 250 m rondom het plangebied).
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4 Conclusies en aanbevelingen 

 

Conclusies 

Op basis van het bureauonderzoek is gebleken dat er een hoge archeologische verwachting is 

voor het aantreffen van vindplaatsen van jager-verzamelaars, vanwege de landschappelijke 

ligging van het plangebied in een zogenaamde gradiëntzone. Voor vindplaatsen van landbouwers 

heeft het plangebied eerder daardoor een middelhoge archeologische verwachting. Het veldwerk 

toonde aan dat de archeologische verwachting vanwege de oorspronkelijk natte bodem naar 

beneden kan worden bijgesteld. 

 

De onderzoeksvragen, gesteld in de inleiding, kunnen nu op basis van de resultaten van het 

verkennend booronderzoek als volgt beantwoord worden: 

 

• Welke gegevens met betrekking tot archeologische waarden zijn reeds over het plangebied 

bekend?  

Uit het bureauonderzoek bleek dat binnen het plangebied nog geen archeologische 

vindplaatsen bekend zijn. Ook in de directe omgeving van het plangebied (binnen straal van 

250 m rondom plangebied) zijn geen archeologische vindplaatsen binnen ARCHIS bekend. Op 

circa 200 m ten oosten van het plangebied bevond zich een watermolen en binnen het 

plangebied is een karakteristieke hoeve uit de ’40 van de 20
e
 eeuw bekend. 

  

• Hoe ziet de geo(morfo)logische en/of bodemkundige opbouw van het plangebied eruit? 

Het plangebied heeft een lage ligging en sluit aan bij het beekdal van de Keersop. Binnen het 

plangebied is de bodem circa 70 à 120 cm opgehoogd (lage enkeerdgronden). Onder de 

ophoging bevindt zich doorgaans een moerige podzol (d.i. een podzol met een dunne 

veenlaag). Deze is ontwikkeld in grof rivierzand (Formatie van Sterksel). 

 

• Op welke diepte bevinden zich de archeologisch interessante lagen/resten? 

De veenlaag is het archeologisch niveau waarin vindplaatsen aangetroffen kunnen worden 

omdat dit voor de ophoging het maaiveld vormde. Hoger in het profiel, in het ophogingspakket, 

zouden ook nog mogelijk jongere resten aangetroffen kunnen worden (vanaf Late 

Middeleeuwen).  

 

• Is de bodemopbouw in (delen van) het plangebied zodanig intact dat archeologisch 

vervolgonderzoek zinvol is? 

Vanwege de aanwezigheid van het dikke ophogingspakket is de oorspronkelijke bodem nog 

intact. Vervolgonderzoek is echter niet zinvol, vanwege de lage archeologische verwachting. 

 

• Wat is de gespecificeerde verwachting ten aanzien van nog onbekende archeologische 

waarden in het gebied?  

Op basis van de resultaten van het veldwerk, met name de natte bodem en de aanwezigheid 

van een veenlaag, kan worden gesteld dat het plangebied vóór de ophoging te nat was voor 
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bewoning. Omdat het plangebied eerder aansluit bij het beekdal van de Keersop, zouden 

echter wel beekdalspecifieke resten (zoals voorden, bruggen, dumps, watermolens etc) 

kunnen worden verwacht. Concrete aanwijzingen hiervoor zijn echter niet aangetroffen (o.b.v. 

historische kaarten en bekende archeologische vindplaatsen). 

 

• Is in het plangebied vervolgonderzoek noodzakelijk en welke methoden zouden hierbij kunnen 

worden ingezet?  

Vanwege de lage archeologische verwachting wordt archeologisch vervolgonderzoek niet 

noodzakelijk geacht. 

 

Aanbevelingen 

Op basis van de resultaten van onderhavig onderzoek (lage archeologische verwachting) wordt 

voor plangebied Provincialeweg te Westerhoven in het kader van de voorgenomen 

bouwwerkzaamheden geen archeologisch vervolgonderzoek aanbevolen. 

 

Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden onverwacht toch archeologische resten worden 

aangetroffen, dan is conform artikels 53 en 54 van de Wet op de archeologische 

monumentenzorg 2007 aanmelding van de desbetreffende vondsten bij de bevoegde overheid 

(gemeente Bergeijk) en bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap c.q. de Rijksdienst 

voor het Cultureel Erfgoed verplicht (vondstmelding via ARCHIS). 

 

Met betrekking tot de bevindingen van onderhavig onderzoek kan contact opgenomen worden 

met het bevoegd gezag: de gemeente Bergeijk (contactpersoon: mevr. Verdonschot). 
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Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN): www.ahn.nl  
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Cultuurhistorische Waardenkaart Noord-Brabant (CHW): http://brabant.esrinl.com/cw 

Molendatabase: www.molendatabase.org  

 

 

 

Overzicht van figuren, tabellen en bijlagen 

Figuur 1. Ligging plangebied (rode lijn); inzet: ligging in Nederland (ster). 

Figuur 2. Uitsnede van de geomorfologische kaart, geraadpleegd via ARCHIS. Het plangebied 

is aangegeven met het rode kader. 

Figuur 3. Uitsnede van de bodemkaart (Stiboka 1968). Het plangebied is globaal aangegeven 

met de rode ovaal. 

Figuur 4.  Combinatiekaart IKAW en ARCHIS-waarnemingen (geraadpleegd via ARCHIS). Het 

plangebied is aangegeven met het grijze kader. 

Figuur 5. Uitsnede van de Historische topografische Atlas van Noord-Brabant (Uitgeverij 

Nieuwland 2008). Het plangebied is globaal aangegeven met de rode ovaal. 

Figuur 6. Resultaten booronderzoek. 

 

Tabel 1. Geologische en archeologische tijdschaal. 

 

Bijlage 1.  Boorbeschrijvingen 
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Tabel 1. Geologische en archeologische tijdschaal.
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Figuur 1. Ligging plangebied (rode lijn); inzet: ligging in Nederland (ster).



Figuur 2. Uitsnede van de geomorfologische kaart, geraadpleegd via ARCHIS. Het plangebied is 
aangegeven met het rode kader.



Figuur 3. Uitsnede van de bodemkaart (Stiboka 1968). Het plangebied is globaal aangegeven met de 
rode ovaal.



Figuur 4. Combinatiekaart IKAW en ARCHIS-waarnemingen (geraadpleegd via ARCHIS). Het 
plangebied is aangegeven met het grijze kader.



Figuur 5. Uitsnede van de Historische topografische Atlas van Noord-Brabant (Uitgeverij Nieuwland 
2008). Het plangebied is globaal aangegeven met de rode ovaal.
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boring: WESPR-1  

Beschrijver: RE/ERO, datum: 2-2-2011, X: 155.481, Y: 371.138, precisie locatie: 10 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, 
kaartblad: 57B, hoogte: 0,00, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Bergeijk, plaatsnaam: Westerhoven, opdrachtgever: Borrenbergs 
Bouwbedrijf B.V., uitvoerder: RAAP Zuid 
 
0-35  Algemeen: kleur: donkerbruingrijs 
  Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, matig fijn 
  Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor 
35-65  Algemeen: kleur: donkergrijs 
  Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, matig fijn 
  Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, veel Fe-vlekken, interpretatie: opgebrachte grond 
  Archeologie: houtskool: enkele spikkel 
  Opmerking: gevlekt 
65-66  Algemeen: kleur: geel 
  Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn 
  Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, veel Fe-vlekken, interpretatie: opgebrachte grond 
  Opmerking: gevlekt 
66-80  Algemeen: kleur: bruin 
  Lithologie: zand, zwak siltig, matig grindig, matig grof 
  Bodemkundig: B-horizont 
80-110  Algemeen: kleur: lichtgeelbruin 
  Lithologie: zand, zwak siltig, matig grindig, matig grof 
  Bodemkundig: C-horizont 
 

boring: WESPR-2  

Beschrijver: RE/ERO, datum: 2-2-2011, X: 155.496, Y: 371.100, precisie locatie: 10 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, 
kaartblad: 57B, hoogte: 0,00, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Bergeijk, plaatsnaam: Westerhoven, opdrachtgever: Borrenbergs 
Bouwbedrijf B.V., uitvoerder: RAAP Zuid 
 
0-40  Algemeen: kleur: donkerbruingrijs 
  Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, matig fijn 
  Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor 
40-60  Algemeen: kleur: grijs 
  Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, matig fijn 
  Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, veel Fe-vlekken, interpretatie: opgebrachte grond 
  Archeologie: houtskool: enkele spikkel 
  Opmerking: geel gevlekt 
60-80  Algemeen: kleur: donkerbruingrijs 
  Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, matig fijn 
  Bodemkundig: veel Fe-vlekken, interpretatie: menglaag 
  Opmerking: overgangslaag 
80-85  Algemeen: kleur: bruin 
  Lithologie: veen, zwak zandig, veraard veen 
85-95  Algemeen: kleur: donkerbruin 
  Lithologie: veen, zwak zandig, veraard veen 
95-110  Algemeen: kleur: bruin 
  Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, enkele leemlagen, matig grof 
  Bodemkundig: B-horizont 
110-135  Algemeen: kleur: lichtgeelbruin 
  Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, matig grof 
  Bodemkundig: C-horizont 
 

boring: WESPR-3  

Beschrijver: RE/ERO, datum: 2-2-2011, X: 155.524, Y: 371.136, precisie locatie: 10 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, 
kaartblad: 57B, hoogte: 0,00, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Bergeijk, plaatsnaam: Westerhoven, opdrachtgever: Borrenbergs 
Bouwbedrijf B.V., uitvoerder: RAAP Zuid 
 
0-45  Algemeen: kleur: donkerbruingrijs 
  Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, matig fijn 
  Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor 
45-70  Algemeen: kleur: bruingrijs 
  Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, matig fijn 
  Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, enkele Fe-vlekken, interpretatie: opgebrachte 

grond 
  Archeologie: houtskool: enkele spikkel 
  Opmerking: gevlekt, nat 



70-95  Algemeen: kleur: donkerbruingrijs 
  Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, matig fijn 
  Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont 
95-110  Algemeen: kleur: bruin 
  Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, matig grof 
  Bodemkundig: B-horizont 
110-120  Algemeen: kleur: lichtbruingeel 
  Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, matig grof 
  Bodemkundig: BC-horizont 
 

boring: WESPR-4  

Beschrijver: RE/ERO, datum: 2-2-2011, X: 155.518, Y: 371.050, precisie locatie: 10 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, 
kaartblad: 57B, hoogte: 0,00, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: verhard, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Bergeijk, plaatsnaam: Westerhoven, opdrachtgever: Borrenbergs 
Bouwbedrijf B.V., uitvoerder: RAAP Zuid 
 
0-50  Algemeen: kleur: geelgrijs 
  Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn 
  Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond 
  Archeologie: bouwpuin onbepaald: veel fragmenten 
  Opmerking: geel gevlekt, net naast verharding geplaatst 
50-65  Algemeen: kleur: zwartgrijs 
  Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, matig fijn 
  Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont 
65-80  Algemeen: kleur: grijs 
  Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, matig fijn 
  Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, veel Fe-vlekken, interpretatie: opgebrachte grond 
  Archeologie: houtskool: enkele spikkel, bouwpuin onbepaald: enkel fragment 
80-110  Algemeen: kleur: donkerbruingrijs 
  Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, veenbrokken, matig fijn 
  Bodemkundig: veel Fe-vlekken, interpretatie: menglaag 
  Opmerking: overgangslaag 
110-145  Algemeen: kleur: donkerbruin 
  Lithologie: veen, zwak zandig, veraard veen 
145-160  Algemeen: kleur: lichtbruingrijs 
  Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, matig grof 
  Bodemkundig: C-horizont 
 

boring: WESPR-5  

Beschrijver: RE/ERO, datum: 2-2-2011, X: 155.561, Y: 371.051, precisie locatie: 10 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, 
kaartblad: 57B, hoogte: 0,00, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: verhard, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Bergeijk, plaatsnaam: Westerhoven, opdrachtgever: Borrenbergs 
Bouwbedrijf B.V., uitvoerder: RAAP Zuid 
 
0-30  Algemeen: kleur: donkerbruingrijs 
  Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, matig fijn 
  Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor 
  Opmerking: net naast verharding geplaatst 
30-65  Algemeen: kleur: bruingrijs 
  Lithologie: zand, zwak siltig, veenbrokken, matig fijn 
  Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: opgebrachte grond 
  Archeologie: houtskool: enkele spikkel, bouwpuin onbepaald: enkel fragment 
65-100  Algemeen: kleur: grijs 
  Lithologie: zand, sterk siltig, matig fijn 
  Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, veel Fe-vlekken, interpretatie: opgebrachte grond 
  Archeologie: houtskool: enkele spikkel, bouwpuin onbepaald: enkel fragment 
100-125  Algemeen: kleur: donkerbruin 
  Lithologie: veen, zwak zandig, veraard veen 
 

boring: WESPR-6  

Beschrijver: RE/ERO, datum: 2-2-2011, X: 155.595, Y: 371.075, precisie locatie: 10 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, 
kaartblad: 57B, hoogte: 0,00, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: verhard, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Bergeijk, plaatsnaam: Westerhoven, opdrachtgever: Borrenbergs 
Bouwbedrijf B.V., uitvoerder: RAAP Zuid 
 
0-55  Algemeen: kleur: grijs 
  Lithologie: zand, zwak siltig, matig grof 
  Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond 
  Opmerking: plantenbak 



55-85  Algemeen: kleur: lichtgrijs 
  Lithologie: zand, zwak siltig, matig grof 
  Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond 
85-110  Algemeen: kleur: donkerbruingrijs 
  Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, matig fijn 
  Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, interpretatie: bouwvoor 
  Archeologie: bouwpuin onbepaald: enkel fragment 
  Opmerking: gevlekt 
110-140  Algemeen: kleur: donkergrijs 
  Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, veenbrokken, matig fijn 
  Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, veel Fe-vlekken, interpretatie: opgebrachte grond 
  Archeologie: houtskool: enkele spikkel 
  Opmerking: geel gevlekt 
140-150  Algemeen: kleur: donkerbruingrijs 
  Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, matig fijn 
  Bodemkundig: veel Fe-vlekken, interpretatie: menglaag 
  Opmerking: overgangslaag 
150-155  Algemeen: kleur: donkerbruin 
  Lithologie: veen, zwak zandig, veraard veen 
155-165  Algemeen: kleur: bruin 
  Lithologie: veen, zwak zandig, veraard veen, veel wortelresten 
165-180  Algemeen: kleur: lichtgrijsgeel 
  Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, matig grof 
  Bodemkundig: C-horizont 
 

boring: WESPR-7  

Beschrijver: RE/ERO, datum: 2-2-2011, X: 155.637, Y: 371.076, precisie locatie: 10 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, 
kaartblad: 57B, hoogte: 0,00, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: verhard, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Bergeijk, plaatsnaam: Westerhoven, opdrachtgever: Borrenbergs 
Bouwbedrijf B.V., uitvoerder: RAAP Zuid 
 
0-45  Algemeen: kleur: donkerbruingrijs 
  Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, matig fijn 
  Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor 
  Archeologie: bouwpuin onbepaald: enkel fragment 
  Opmerking: gevlekt, nat 
45-85  Algemeen: kleur: grijs 
  Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, matig fijn 
  Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, veel Fe-vlekken, interpretatie: opgebrachte grond 
  Archeologie: houtskool: enkele spikkel 
85-100  Algemeen: kleur: bruingrijs 
  Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, veenbrokken, matig fijn 
  Bodemkundig: veel Fe-vlekken, interpretatie: menglaag 
  Opmerking: overgangslaag 
100-110  Algemeen: kleur: donkerbruin 
  Lithologie: veen, zwak zandig, veraard veen, veel wortelresten 
110-130  Algemeen: kleur: lichtgrijsgeel 
  Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, matig grof 
  Bodemkundig: C-horizont 
 

boring: WESPR-8  

Beschrijver: RE/ERO, datum: 2-2-2011, X: 155.628, Y: 371.128, precisie locatie: 10 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, 
kaartblad: 57B, hoogte: 0,00, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: verhard, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Bergeijk, plaatsnaam: Westerhoven, opdrachtgever: Borrenbergs 
Bouwbedrijf B.V., uitvoerder: RAAP Zuid 
 
0-10  Lithologie: niet benoemd, niet benoemd 
  Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond 
  Opmerking: klinker 
10-40  Algemeen: kleur: geel 
  Lithologie: zand, zwak siltig, matig grof 
  Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond 
  Opmerking: ophoogzand 
40-75  Algemeen: kleur: donkerbruingrijs 
  Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, matig fijn, weinig wortelresten 
  Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont 
75-105  Algemeen: kleur: grijs 
  Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, veenbrokken, matig fijn 
  Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, veel Fe-vlekken, interpretatie: opgebrachte grond 



  Archeologie: houtskool: enkele spikkel 
  Opmerking: gevlekt 
105-120  Algemeen: kleur: bruingrijs 
  Lithologie: zand, zwak siltig, veenbrokken, matig fijn 
  Bodemkundig: veel Fe-vlekken, interpretatie: menglaag 
  Opmerking: overgangslaag 
120-150  Algemeen: kleur: donkerbruin 
  Lithologie: veen, zwak zandig, veraard veen 
150-160  Algemeen: kleur: lichtgeelgrijs 
  Lithologie: zand, sterk siltig, matig grindig, matig grof 
  Bodemkundig: C-horizont 
 

boring: WESPR-9  

Beschrijver: RE/ERO, datum: 2-2-2011, X: 155.544, Y: 371.091, precisie locatie: 10 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, 
kaartblad: 57B, hoogte: 0,00, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: verhard, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Bergeijk, plaatsnaam: Westerhoven, opdrachtgever: Borrenbergs 
Bouwbedrijf B.V., uitvoerder: RAAP Zuid 
 
0-10  Lithologie: niet benoemd, niet benoemd 
  Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond 
  Opmerking: klinker 
10-20  Algemeen: kleur: geel 
  Lithologie: zand, zwak siltig, matig grof 
  Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond 
  Opmerking: ophoogzand 
20-45  Algemeen: kleur: donkerbruingrijs 
  Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, matig fijn 
  Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont 
45-85  Algemeen: kleur: grijs 
  Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, veenbrokken, matig fijn 
  Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, veel Fe-vlekken, interpretatie: opgebrachte grond 
  Archeologie: houtskool: enkele spikkel 
  Opmerking: gevlekt 
85-115  Algemeen: kleur: bruingrijs 
  Lithologie: zand, zwak siltig, veenbrokken, matig fijn 
  Bodemkundig: veel Fe-vlekken, interpretatie: menglaag 
  Opmerking: overgangslaag 
115-140  Algemeen: kleur: donkerbruin 
  Lithologie: veen, zwak zandig, veraard veen 
140-150  Algemeen: kleur: lichtgeelgrijs 
  Lithologie: zand, sterk siltig, matig grindig, matig grof 
  Bodemkundig: C-horizont 
 

boring: WESPR-10  
Beschrijver: RE/ERO, datum: 2-2-2011, X: 155.572, Y: 371.132, precisie locatie: 10 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, 
kaartblad: 57B, hoogte: 0,00, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: verhard, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Bergeijk, plaatsnaam: Westerhoven, opdrachtgever: Borrenbergs 
Bouwbedrijf B.V., uitvoerder: RAAP Zuid 
 
0-55  Algemeen: kleur: geel 
  Lithologie: zand, zwak siltig, matig grof 
  Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond 
  Opmerking: ophoogzand 
55-75  Algemeen: kleur: donkerbruingrijs 
  Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, matig fijn 
  Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont 
75-115  Algemeen: kleur: grijs 
  Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, veenbrokken, matig fijn 
  Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, veel Fe-vlekken, interpretatie: opgebrachte grond 
  Archeologie: houtskool: enkele spikkel, bouwpuin onbepaald: enkel fragment 
  Opmerking: gevlekt 
115-125  Algemeen: kleur: donkerbruingrijs 
  Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, veenbrokken, matig fijn 
  Bodemkundig: veel Fe-vlekken, interpretatie: menglaag 
  Opmerking: overgangslaag 
125-135  Algemeen: kleur: donkerbruin 
  Lithologie: veen, zwak zandig, veraard veen 
135-165  Algemeen: kleur: bruin 
  Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, matig grof 



  Bodemkundig: B-horizont 
 

boring: WESPR-11  
Beschrijver: RE/ERO, datum: 2-2-2011, X: 155.604, Y: 371.190, precisie locatie: 10 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, 
kaartblad: 57B, hoogte: 0,00, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: verhard, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Bergeijk, plaatsnaam: Westerhoven, opdrachtgever: Borrenbergs 
Bouwbedrijf B.V., uitvoerder: RAAP Zuid 
 
0-45  Algemeen: kleur: donkerbruingrijs 
  Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, matig fijn 
  Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor 
45-70  Algemeen: kleur: bruingrijs 
  Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, veenbrokken, matig fijn, veel plantenresten 
  Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, veel Fe-vlekken, interpretatie: opgebrachte grond 
  Archeologie: houtskool: enkele spikkel, bouwpuin onbepaald: enkel fragment 
  Opmerking: gevlekt 
70-85  Algemeen: kleur: donkerbruingrijs 
  Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, veenbrokken, matig fijn 
  Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: opgebrachte grond 
  Opmerking: gevlekt 
85-95  Algemeen: kleur: grijs 
  Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, matig fijn 
  Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: opgebrachte grond 
  Opmerking: gevlekt 
95-120  Algemeen: kleur: donkerbruingrijs 
  Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, matig fijn 
  Bodemkundig: interpretatie: menglaag 
  Opmerking: moerige laag, weinig grind 
120-145  Algemeen: kleur: donkerbruin 
  Lithologie: veen, zwak zandig, veraard veen 
145-165  Algemeen: kleur: lichtgrijs 
  Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, matig grof 
  Bodemkundig: C-horizont 
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Hoofdstuk 13

1. INLEIDING

1.1 Aanleiding voor het natuurcompensatieplan

Borrenbergs bouwbedrijf is voornemens op het grondgebied van Groenrijk aan de
Provincialeweg 47 woningbouw te realiseren. De bebouwing van het tuinbedrijf
Groenrijk wordt geamoveerd en maakt plaats voor in totaal 10 woningen. Het plan-
gebied bevindt zich binnen het bestemmingsplan ‘Buitengebied Bergeijk 2010’ en
heeft daarin de bestemming ‘Bedrijf’. Binnen deze bestemming is het realiseren van
de 10 burgerwoningen niet toegestaan. Het BIO beleid / ruimte-voor-ruimte ver-
breed vormt de basis om de woningen te realiseren. Het bestemmingsplan zal
‘Groenrijk’ de ruimtelijke ontwikkeling mogelijk maken.

De ontwikkeling van de woningen valt voor een gedeelte binnen een zone die door
de verordening ruimte fase 1 is aangewezen als Ecologische Hoofdstructuur (EHS).
Voor ontwikkelingen in de EHS geldt het ‘nee, tenzij’-principe. Aangezien voor het
plan geen ‘groot maatschappelijk belang’ geldt, kan volgens de provinciale verorde-
ning toch ontwikkeling in de EHS plaatsvinden, wanneer netto sprake is van een
versterking van de EHS. Het gaat bij deze ruimtelijke ontwikkeling om een klein-
schalige herbegrenzing van de EHS.

Herbegrenzing van de EHS is slechts onder strikte voorwaarden mogelijk. Een van de
voorwaarden is dat de natuurwaarden die verloren gaan worden gecompenseerd.
De voorwaarden voor compensatie van de EHS zijn gegeven in de bijlage van dit
rapport. In voorliggend natuurcompensatieplan wordt inzichtelijk gemaakt welke
natuurwaarden in het plangebied aanwezig zijn en welke natuurwaarden hiervan
door de geplande ontwikkeling verloren gaan. Het herbegrenzingsplan dient ge-
koppeld te worden aan het onderhavige bestemmingsplan waarin de compensatie
juridisch-planologisch vastgelegd dient te worden. De herbegrenzing van de EHS zal
in dit plan gekoppeld worden met een kwalitatieve en kwantitatieve versterking van
de EHS, zoals geformuleerd is in de Spelregels EHS (2007)1 en artikel 4.9 van de Ver-
ordening Ruimte van de Provincie Noord-Brabant.

1.2 Leeswijzer

In Hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van de huidige situatie. Eerst is kort
de situering van het plangebied gegeven. Daarna wordt kort ingegaan op het histo-

                                                     
1 Ministeries van LNV en VROM en de provincies. 2007. Spelregels EHS. Beleidskader voor compensa-

tiebeginsel, EHS-saldobenadering en herbegrenzen EHS. Een gezamenlijke uitwerking van Rijk en
provincies.



Hoofdstuk 1 4

rische gebruik van de betreffende grond en de abiotiek. Vervolgens worden de na-
tuurwaarden van het plangebied kort beschreven. In Hoofdstuk 3 wordt de toekom-
stige situatie beschreven en wordt inzichtelijk gemaakt welke natuurwaarden in het
plangebied door de geplande ontwikkeling verloren gaan. Tevens wordt aangege-
ven wat de omvang van de compensatie is (compensatievaststelling). Hoofdstuk 4
beschrijft op welke manier de compensatie van deze natuurwaarden en de verster-
king van de bestaande EHS wordt gerealiseerd. In Hoofdstuk 5 is tenslotte aangege-
ven hoe de compensatieplicht planologisch en privaatrechtelijk verankerd wordt.
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2. HUIDIGE SITUATIE

2.1 Situering plangebied

Het plangebied bevindt zich de Provincialeweg 47, in het buitengebied van de ge-
meente Bergeijk direct tegen de zuidzijde van de woonkern Westerhoven. Het plan-
gebied wordt uitsluitend door de Provincialeweg gescheiden van de woonkern (zie
figuur 1). Aan de noordzijde wordt het plangebied begrensd door de Provincialeweg
met aan de overzijde het medisch centrum van Westerhoven, een kantoor en wo-
ningbouw. De oost- en zuidzijde van het plangebied wordt begrensd door agrarisch
gebied in de vorm van grasland. De Boellebusseweg vormt aan de westzijde de
grens met aan de overzijde een autoschadebedrijf.

Figuur 1: situering van het plangebied.

In de huidige situatie is in het plangebied tuincentrum Groenrijk gevestigd. Ten be-
hoeve van dit bedrijf bevindt zich een bedrijfspand, grotendeels in de vorm van kas-
sen, van ruim 5000 m² op het terrein en een bedrijfswoning met bijgebouwen. Aan
de zijde van de Provincialeweg bevindt zich een verhard parkeerterrein van circa
3000 m² en aan de achterzijde van het tuincentrum bevindt zich verhard oppervlak
dat dienst doet als opslag terrein. In de noordwestzijde van het plangebied bevindt
zich grasland met een oppervlak van circa 2500 m². Behorend bij de bedrijfswoning
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bevindt zich een tuin met grasveld, struiken en volwassen bomen. Aan de zijden van
het plangebied bevinden zich greppels. Daarnaast maken het agrarische perceel
tussen het tuincentrum en de Keersop en een perceel ten zuiden van de Keersop
onderdeel uit van het plangebied.

2.2 Historisch gebruik

De oudste topografische kaarten laten zien dat het plangebied halverwege de ne-
gentiende eeuw reeds in agrarisch gebruik was (Figuur 2A en 2B). De topografische
kaart van 1830-1850 laat daarnaast zien dat het plangebied toen al deel uitmaakt
van een lintbebouwing van Westerhoven. De gronden rondom de beek ‘De Keersop’
waren toen al in agrarisch gebruik. Het plangebied is afgaande op historische kaar-
ten in de laatste 150 jaar qua gebruik niet veel veranderd. Ook het verloop van ‘De
Keersop’ is ten heden dagen niet veel veranderd.

Figuur 2A: historische kaart van 1830-1850, het plangebied is hierin globaal

aangegeven met een rode cirkel.

Figuur 2B: historische kaart van 1953, het plangebied is hierin globaal

aangegeven met een rode cirkel.



Hoofdstuk 27

2.3 Abiotiek

Bodem en natuurlijk reliëf
Het noordelijke deel van het plangebied is aangewezen als stedelijk gebied. Het
zuidelijke deel van het plangebied is in de verordening ruimte fase 1 is aangewezen
als EHS. Qua bodemtype ligt het plangebied op de grens van eerdgronden en beek-
dalgronden. Het noordelijk deel van het plangebied zijn eerdgronden bestaande uit
lage enkeerdgronden (Ezg23; lemig fijn zand). Het zuidelijk deel van het plangebied
zijn voor het grote deel ook lage enkeergronden met langs de Keersop beekeerd-
gronden (pZg21; leemarm en zwak lemig fijn zand). De ondergrond in het stroom-
gebied heeft een 1 à 2 meter dikke deklaag van lemig fijn zand en met leem- en
veenlagen in de stroombedding van de Keersop. Het natuurlijke reliëf van het ge-
hele plangebied is weergegeven in Figuur 3. De hoogte varieert tussen de 25,5 en de
27,75 meter +NAP.

Figuur 3: uitsnede hoogtekaart (Bron: Algemeen Hoogtebestand Nederland);

het plangebied (inclusief de te ontwikkelen EHS) is hierin zwart omlijnd.

Watersysteem
Het plangebied ligt volgens de bodemkaart van Nederland in een gebied met
grondwatertrap VII. Dit komt overeen met een gemiddeld hoogste grondwaterstand
(GHG) van 80-140 cm beneden maaiveld. De gemiddeld laagste grondwaterstand
(GLG) bevindt zich op meer dan 160 cm beneden maaiveld.



Hoofdstuk 2 8

2.4 Natuurwaarden

Tijdens een verkennende veldbezoek is beoordeeld of in het plangebied geschikte
groeiplaatsen aanwezig zijn voor beschermde of bedreigde plantensoorten en of
beschermde diersoorten voorkomen. Dit gedaan voor het noordelijke deel van het
plangebied waar de ruimtelijke ontwikkeling zal plaatsvinden2. De resultaten van dit
onderzoek zijn integraal opgenomen in het BRO rapport “Ontwerp Bestemmings-
plan Groenrijk”3. Naast dit onderzoek is een brononderzoek gedaan naar het voor-
komen van bijzondere en beschermde soorten. Hiervoor zijn o.a. de provinciale ge-
gevens geraadpleegd.

Het onderzoek en de vrij beschikbare gegevens laten zien dat er in het plangebied
waar de ruimtelijke ontwikkeling gepland is slechts algemene plant- en diersoorten
voorkomen. Dit deel van het plangebied heeft geen bijzondere natuurwaarden. De
begroeiingen in het plangebied bestaan voornamelijk uit een ingezaaid grasveld en
verhardingen, waarin niet of nauwelijks wilde plantensoorten voorkomen.

Het zuidelijke deel van het plangebied heeft echter een grotere natuurwaarde. Dit
deel van het plangebied is in de Ruimtelijke Verordening aangewezen als EHS. Op
de Kaart Natuurplan 2011 is op de Natuurtypekaart te zien dat het gaat om nog om
te vormen natuur (N00.01). In het plangebied komen volgens de provinciale gege-
vens o.a. soorten voor als Adderwortel, Waterzuring, Wijfjesvaren, waterranonkel en
zegges. De broedvogelinventarisaties die door de Provincie Noord-Brabant worden
uitgevoerd zijn zogenaamde territorium-karteringen. Vogels als Zanglijster, Zwart-
kop, Groenling, Kleine karekiet en de onder Flora- en Faunawet streng beschermde
Steenuil komen in de directe omgeving van het plangebied voor.

In het plangebied ligt tevens de beek Keersop. De Keersop is op zich een natuurlijk
afwaterende beek, maar al eeuwenlang is er ingegrepen ten behoeve van de land-
bouw en de watermolens. In en rondom de beek komen algemene amfibiesoorten
voor als Bruine kikker, Gewone pad, Bastaardkikker en de Kleine watersalamander.
Daarnaast komen enkele bijzonder vissensoorten in de Keersop voor. Het gaat hier-

                                                     
2 Om een beeld te krijgen van de natuurwaarden is op 30 november 2010 dit verkennend natuuron-

derzoek uitgevoerd. Het doel van het terreinbezoek was een beeld te krijgen van de gebiedsken-
merken, het grondgebruik en de mogelijke natuurwaarden binnen het plangebied.

3 De resultaten van dit onderzoek zijn opgenomen in de Flora en fauna paragraaf van het rapport
“Ontwerp Bestemmingsplan Groenrijk” met rapportnummer: 211x04709.062765_1
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bij o.a. om Beekprik, Bermpje, Serpeling en stekelbaarsjes. De Keersop in Nederland
behoort in haar geheel tot het Natura 2000-gebied ‘Leenderbos, Groote Heide & De
Plateaux’. Het is de enige plaats waar de Beekprik in Noord-Brabant voorkomt.
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3. TOEKOMSTIGE SITUATIE

3.1 Geplande ontwikkeling

Het tuinbedrijf Groenrijk wordt beëindigd. Alle gebouwen en verhardingen van het
tuincentrum worden verwijderd. De bestaande bedrijfwoning blijft behouden. Te-
vens wordt een deel van de bijgebouwen gesloopt. In het plangebied bevinden zich
in de toekomst 11 woningen waarvan 10 nieuwe en de bestaande woning (Figuur 4).

Figuur 4: verkaveling van het plangebied.

Aan de Provincialeweg worden vier vrijstaande woningen gerealiseerd met een ka-
velomvang van circa 850m² tot 1.100m² en een frontbreedte van minimaal 20 meter.
De bestaande woning krijgt een kavel van circa 1.600m².’ Aan de Boellebusseweg
worden 6 woningen gerealiseerd waarvan twee-ondereenkap woningen, 1 vrij-
staande en een rij van 3 woningen bestaande uit 2 hoekwoningen en een tussenwo-
ning. De woningen aan de Boellebusseweg worden op circa 50 meter afstand vanaf
het autoschadebedrijf aan de overzijde van de Boellebusseweg geplaatst. De wonin-
gen zijn te bereiken door middel van een hofje. Het gebied tussen de woning en de
weg krijgt een groene inrichting. Het totale plangebied is 17.525m² groot. Het uit-
geefbare terrein is 8.677 m² (49,5 % van het plangebied) groot.
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3.2 Effectbeoordeling

Voor alle soorten planten en dieren dient de Zorgplicht in acht genomen te worden,
of ze beschermd zijn of niet (artikel 2 Flora- en faunawet). Dit houdt in dat schade
aan flora en fauna zoveel mogelijk voorkomen dient te worden. Handelingen die
niet direct verband houden met het oorspronkelijke (ruimtelijk) plan en die nadelig
zijn voor flora en fauna moeten achterwege blijven.

Op basis van de provinciale gegevens en de resultaten uit het veldbezoek is het
voorkomen van beschermde of bedreigde soorten in het plangebied redelijkerwijs
uit te sluiten. Als gevolg van de ontwikkeling zijn negatieve effecten op beschermde
soorten redelijkerwijs uit te sluiten. Een ontheffing van Flora- en faunawet is niet
nodig. Om te voorkomen dat broedende vogels worden verstoord moeten de werk-
zaamheden in de uitbreidingslocatie plaatsvinden buiten het broedseizoen.

De ontwikkeling van de woningen valt voor een gedeelte binnen een zone die door
de verordening ruimte fase 1 is aangewezen als EHS (Figuur 5). Voor ontwikkelingen
in de EHS geldt het “nee, tenzij”-principe. Aangezien voor het plan geen ‘groot
maatschappelijk belang’ geldt, kan volgens de provinciale verordening toch ontwik-
keling in de EHS plaatsvinden volgens artikel 4.9 van de Verordening Ruimte, wan-
neer netto sprake is van een versterking van de EHS. Het gaat hierbij om een klein-
schalige herbegrenzing van de EHS. Deze herbegrenzing zal gekoppeld worden met
een kwalitatieve en kwantitatieve versterking van de bestaande EHS. Hierbij wordt
rekening gehouden met de ambitiekaart van Provincie Noord-Brabant.

Figuur 5: uitsnede kaart Verordening Ruimte – Fase 2 van de Provincie Noord-Brabant.
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3.3 Compensatievaststelling

De voorwaarden voor de wijziging van de begrenzing van de ecologische hoofd-
structuur op verzoek voor kleinschalige ingrepen, de regels voor het compensatie-
plan en de voorwaarden voor de compensatie zijn gegeven in de Artikel 4.9, 4.11 en
4.12 van de Verordening Ruimte van de Provincie (zie bijlage 1).

Het oppervlakteverlies dat ontstaat door de herbegrenzing van de bestaande EHS
wordt gevormd door twee kleine gebieden. De oppervlakte van het gebied dat het
meest noordelijk gelegen is bedraagt ongeveer 646 m², de oppervlakte van het ge-
bied dat zuidelijk gelegen is bedraagt ongeveer 312 m². De oppervlakte van de EHS
die door de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling verloren gaat bedraagt daarmee
ongeveer 958 m².

In het natuurbeheerplan van Provincie Noord-Brabant is het terrein aangewezen als
nieuwe natuur. De huidige natuur (en daarmee de kwaliteit van de EHS) die door de
voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling verloren gaat is echter marginaal, in deze
twee delen zijn tijdens het uitgevoerde verkennende veldbezoek aan de locatie
geen bijzondere of beschermde natuurwaarden aangetroffen. Beide gebieden be-
staan in de huidige situatie uit graasweide. Omdat de beoogde natuurwaarden op
de locatie nog niet ontwikkeld zijn, is een kwaliteitstoeslag niet nodig. De compen-
satie voor dit deel is daarom één op één. Door de ontwikkeling zullen de aangren-
zende natuurgebieden in zekere mate verstoord worden. Volgens de beleidsregel
natuurcompensatie is ook verstoring van natuurwaarden compensatie-plichtig. Een
toename van de verstoring op de langere termijn is echter niet aan de orde; een
ontwikkeling van een bedrijf tot woningen leidt zelfs tot minder intensief terrein-
gebruik. De woningen zijn daarnaast met de voorkant van de EHS af gesitueerd.

Voor dit plan is er echter het voornemen om niet alleen de compensatie te realise-
ren, maar netto een aantoonbare versterking van de EHS te bewerkstelligen. Hier-
voor is in het volgende hoofdstuk een voorstel uitgewerkt.
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4. VOORSTEL NATUURCOMPENSATIE

4.1 Herbegrenzing en natuurcompensatie EHS

In de onderstaande afbeelding (Figuur 6) is het plangebied voor de ruimtelijke ont-
wikkeling aangegeven. Daarnaast is aangegeven welke delen van het plangebied
overlappen met gebieden die in de Verordening Ruimte zijn aangewezen als EHS (de
groen omlijnde gebieden). Op deze locaties zal de EHS herbegrenst moeten worden.
De oppervlakte natuur die hierdoor verdwijnt (ongeveer 958 m²) zal gecompenseerd
moeten worden. Compensatie zal plaatsvinden binnen het plangebied door een deel
wat in het midden gelegen is (met een oranje stippellijn aangegeven) als ‘natuur’ te
bestemmen. De oppervlakte van dit deel bedraagt meer dan 3500 m².

Figuur 6: afbeelding van het plangebied, de overlapping van de stedelijke functie met natuur is hierin

groen omlijnd, het compensatiegebied is met een oranje stippellijn aangegeven.
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4.2 Versterking EHS

In het voorgenomen plan zal naast compensatie worden ingezet op versterking van
de bestaande EHS. Dit zal gedaan worden in het zuidelijke deel van het plangebied.
Dit deel bestaat nu uit de graasweides die gelegen zijn naast de Keersop. De beoog-
de natuurwaarden op de locatie zijn nog niet ontwikkeld. Door hier een kwalitatie-
ve invulling aan te geven zal de EHS op deze locatie versterkt worden. Om deze in-
vulling te kunnen doen is er gekeken naar de ambitiekaart van de Provincie Noord-
Brabant

4.3 Natuurdoeltypen

Op de ambitiekaart van Provincie Noord-Brabant is te zien welke natuurdoeltypen in
de EHS binnen het plangebied gewenst zijn (Figuur 7).

Figuur 7: uitsnede van de ambitiekaart van de Provincie Noord-Brabant; hierin staan de gewenste te

ontwikkelen natuurdoeltypes voor het plangebied aangegeven.

Op deze kaart is te zien dat het om te ontwikkeling natuurtypes Moeras (N05.01),
Vochtig hooiland (N10.02) en Rivier- en beekbegeleidend bos (N14.01) gaat. Onder-
staand wordt per natuurdoeltype de afbakening gegeven.
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Natuurdoeltype Moeras (N05.01)
• Het beheertype moeras omvat verlandingsvegetaties zoals riet- en biezenvege-

taties, natte ruigte en grote zeggenvegetaties.
• Moeras kan tot 20% uit open water bestaan en tot 10% uit struweel.
• De gemiddelde grondwaterstand in het najaar zakt maximaal tot 40 cm. onder

het maaiveld, behoudens eventuele periodieke droogteperioden.
• In de nattere delen varieert de grondwaterstand tussen 0 en – 20 cm.

Natuurdoeltype Vochtige hooiland (N10.02)
• Vochtig hooiland omvat hooilanden, al dan niet met nabeweiding.
• Vochtig hooiland wordt ofwel vrijwel jaarlijks overstroomd door oppervlakte-

water (o.a. langs de rivieren); staat onder invloed van uitredend kwelwater
(beekdalen) of is gelegen op een veenbodem met een gemiddeld waterpeil van
20-30 cm. onder maaiveld, waarbij het peil in de zomer alleen gedurende korte
tijd dieper kan wegzakken.

• Het beheertype wordt jaarlijks gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd.
• Er wordt geen bemesting toegepast, met uitzondering van ruige stalmest (max.

20 ton per ha per jaar) of bekalking.

Natuurdoeltype Rivier- en beekbegeleidend bos (N14.01)
• Rivier- en beekbegeleidend bos omvat bossen en struwelen die periodiek door

oppervlaktewater worden overstroomd bij hoge waterstanden in beek of rivier
en bossen die direct onder invloed staan van vrijwel permanent uittredend
grondwater.

• Rivier- en beekbegeleidend bos komt niet in de duinen voor
• Ook aangeplant populierenbos en doorgeschoten wilgengriend behoren tot dit

type voor zover ze periodiek overstromen.
• Bos op veengronden waar stagnerend water periodiek boven het maaiveld

komt worden tot Hoog- en laagveenbos gerekend.

4.4 Inrichting

De doelen en uitgangspunten van de landschappelijke inpassing zijn het vergroten
van de natuurwaarde van de projectlocatie door de variatie aan biotopen te vergro-
ten; het minimaliseren van de schade aan de EHS en aan het overige landschap. Het
landschapsplan houdt rekening met de ambitiekaart van de Provincie Noord-
Brabant, maar ook met het historische gebruik, de abiotiek en de bestaande na-
tuurwaarden. Het gekozen ontwerp voor de inrichting wijkt voor een klein deel af
van de ambitiekaart van de Provincie Noord-Brabant. Bij de inrichting van het ge-
bied is rekening gehouden met de realiseerbaarheid en de kosten van de gewenste
natuurdoeltypes.
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Dit heeft o.a. geleid tot het besluit om het natuurdoeltype Moeras in een mindere
mate te implementeren in het plan. In aanvulling op het natuurdoeltype Moeras is
er overeenkomstig met de beheer- en inrichtingsvisie voor de Keersop gekozen om
bloemrijke graslanden met bomen in het gebied te ontwikkelen.

Langs de Keersop bestaan de natuurdoeltypen namelijk voornamelijk uit droog en
vochtig schraalland, bloemrijk grasland, elzenbroekbos en verschillende typen al dan
niet vochtig eikenbos met berken of beuken. Een aantal karakteristieke soorten of
soortgroepen als Beekprik en beekvissen, amfibieën, vleermuizen, libellen, dagvlin-
ders, struweel- en bosvogels, maar ook plantensoorten als de Drijvende waterweeg-
bree, zullen daarvan profiteren. Het is gewenst om de middenloop van de Keersop
bij Westerhoven in te richten als een weidebeek met begeleidende beplanting, zo-
dat de beek duidelijk zichtbaar door het landschap slingert.

De natuurlijk meandering van de  beek zal worden terug gebracht. Het gaat dan
met name om het deel dat zich na het beekbegeleidende bos (N14.01) bevindt en
voor het bruggetje en het deel na het bruggetje. Langs de oevers van de beek is in
plaats van het natuurdoeltype Moeras (N05.01) gekozen voor het natuurdoeltype
Ruigteveld (N12.06) en in plaats van het natuurdoeltype Vochtig Hooiland (N10.02)
voor het natuurdoeltype Kruiden- en faunarijk grasland (N12.02). Dit is gedaan van-
uit de wensen van het waterschap en de opgestelde inrichtingsvisie voor de Keersop
en Beekloop. Onderstaand is van het natuurdoeltype Ruigteveld en natuurdoeltype
Kruiden- en faunarijk grasland de afbakening gegeven.

Natuurdoeltype Ruigteveld (N12.06)
• Het beheertype Ruigteveld omvat grootschalige droge ruigten met plaatselijk

struweel.
• Natte rietruigte valt onder het beheertype moeras.
• Kleinschalig voorkomende ruigte in afwisseling met andere beheertypen, zoals

Moeras, bostypen en graslandtypen worden als onderdeel van deze beheertypen
gerekend.

• Ruigten die onderdeel zijn van een eenheid die groot genoeg is om onderdeel
uit te maken van Grootschalige dynamische landschappen worden tot het daar-
onder vallende beheertype gerekend.

Natuurdoeltype Kruiden- en faunarijk grasland (N12.02)
• Het betreft grasland, de grasachtigen (monocotylen) zijn dominant, maar krui-

den (dicotylen) en mossen hebben een oppervlakteaandeel van tenminste.20%
• Er wordt geen bemesting toegepast, met uitzondering van ruige stalmest (max.

20 ton per ha per jaar) of bekalking.
• De graslanden zijn niet tot andere beheertypen te rekenen (zie afbakening an-

dere graslanden).
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• Vrijwel jaarlijks in winter en voorjaar langdurig overstroomde weilanden wor-
den niet tot dit beheertype maar tot Zilt- en overstromingsgrasland gerekend

De verbeelding van het landschapsplan is weergegeven in Figuur 8.

Figuur 8: verbeelding van het landschapsplan.
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5. ZEKERSTELLING EN REALISATIE

5.1 Planologische zekerstelling

De beleidsregel natuurcompensatie vereist dat de natuurcompensatie planologisch
zeker gesteld moet worden. In voorliggend plan betekent dit dat de percelen waar
natuurontwikkeling plaatsvindt als ‘natuur’ bestemd zullen worden in het bestem-
mingsplan (Figuur 6: mogelijk compensatie gebied).

5.2 Herbegrenzing EHS

Om de gewenste ontwikkeling mogelijk te maken, zal in de EHS-verordening de EHS
moeten worden herbegrensd. Het bestemmingsplan zal dienen als basis voor de
herbegrenzing van de bestaande EHS.

5.3 Realisatie

Volgens artikel 3 van de beleidsregel dient de initiatiefnemer van een compensatie-
plichtig bestemmingsplan, een overeenkomst te sluiten met de gemeente. Deze zal
gelijktijdig met het bestemmingsplan moeten worden goedgekeurd. In deze over-
eenkomst wordt vastgelegd dat de natuurcompensatie wordt gerealiseerd conform
het voorliggende compensatieplan. Tevens zal in de overeenkomst een boetebeding
worden opgenomen, waarin het bedrag vastgelegd wordt dat de initiatiefnemer
moet betalen bij het niet nakomen van zijn verplichtingen. Het boetebeding dient in
ieder geval alle met de compensatie samenhangende kosten te dekken.

Controle van de realisatie van de maatregelen zal uitgevoerd worden door de ge-
meente. De gemeente zal de provincie schriftelijk rapporteren over de voortgang
van de compensatie via de daarvoor bestemde voortgangsformulieren.
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BIJLAGEN





Bijlage 1:
Voorwaarden compensatie EHS





Voorwaarden voor compensatie van de EHS

Voor het plan is het nodig om een deel van de EHS te herbegrenzen. Herbegrenzing
van de EHS is slechts onder strikte voorwaarden mogelijk. Een van de voorwaarden is
dat de natuurwaarden die verloren gaan worden gecompenseerd. Onderstaand is
inzichtelijk gemaakt wat de voorwaarden voor compensatie van de EHS zijn.

Voorwaarden voor compensatie:

1. Door compensatie mag geen netto verlies ontstaan aan ecologische waarden en
kenmerken van het betreffende gebied in termen van areaal, kwaliteit en sa-
menhang.

2. In het vervangend areaal dient een basisinrichting te worden gerealiseerd,
waarbij de verloren gegane waarden weer kunnen worden ontwikkeld onder-
scheidenlijk zich kunnen ontwikkelen.

3. Fysieke compensatie vindt plaats:
a. aansluitend aan of nabij het aangetaste gebied, met dien verstande dat een

duurzame situatie ontstaat;
b. door realisering van kwalitatief gelijkwaardige waarden of fysieke compen-

satie op afstand van het gebied, indien fysieke compensatie aansluitend aan
of nabij het gebied niet mogelijk is.

4. Voor het kwaliteitsverlies van de bestaande te compenseren ecologische waar-
den en kenmerken wordt een toeslag op de fysieke compensatie berekend, zo-
wel in oppervlak, als in budget. Hiertoe worden vier categorieën onderscheiden: 
a. natuur met een ontwikkeltijd van 5 jaar of minder: geen toeslag;
b. tussen 5 en 25 jaar te ontwikkelen natuur: toeslag van 1/3 in oppervlak, plus

de gekapitaliseerde kosten van het ontwikkelingsbeheer;
c. tussen 25 en 100 jaar te ontwikkelen natuur: toeslag van 2/3 in oppervlak,

plus de gekapitaliseerde kosten van het ontwikkelingsbeheer;
d. bij een ontwikkelingsduur van meer dan 100 jaar: de toeslag in oppervlak en

de gekapitaliseerde kosten van het ontwikkelingsbeheer is maatwerk.

5. Fysieke compensatie binnen de begrenzing van de ecologische hoofdstructuur is
alleen toegestaan in de nog niet gerealiseerde ecologische hoofdstructuur tot-
dat de omvang van de voor Provincie Noord-Brabant te realiseren ecologische
hoofdstructuur is bereikt.



6. Indien fysieke compensatie aantoonbaar niet, of niet volledig mogelijk is, wordt
een financiële compensatie bepaald aan de hand van de volgende kostenele-
menten:
a. kosten van aanschaf van vervangende grond op dezelfde plaats;
b. kosten van basisinrichting;
c. kosten van ontwikkelingsbeheer gedurende de ontwikkelingstijd.

7. De financiële compensatie wordt gestort in de provinciale compensatievoorzie-
ning ter uitvoering van de in het compensatieplan geformuleerde compensatie-
taakstelling.



Bijlage 2:
Ruimtelijke plannen en natuurwetgeving





Ruimtelijke plannen en natuurwetgeving

De bescherming van de natuur is in Nederland vastgelegd in respectievelijk de Na-
tuurbeschermingswet van 1998 en 2005 en de Flora- en faunawet. Deze wetten
vormen een uitwerking van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Daarnaast
vindt aanvullend gebiedsbescherming plaats door middel van de ecologische hoofd-
structuur (EHS), die is geïntroduceerd in het ‘Natuurbeleidsplan’ (1990) van het Rijk.

Gebiedsbescherming
De Natuurbeschermingswet heeft betrekking op de gebiedsbescherming van de
Natura 2000-gebieden (Vogelrichtlijngebieden en Habitatrichtlijngebieden) en de
beschermde natuurmonumenten. Ruimtelijke ingrepen die in deze gebieden plaats-
vinden dan wel in de nabijheid van beschermde natuurgebieden, moeten worden
getoetst op hun effecten op deze gebieden.
De Ecologische Hoofdstructuur voorziet in het behoud, het herstel en de ontwikke-
ling van nationaal en internationaal belangrijke ecosystemen. De EHS bevat alle
gebieden waarop de inspanningen van het Rijk worden gericht om deze opgave te
verwezenlijken. Dit gebeurt door ruimtelijke veiligstelling en door inzet van subsi-
dieregelingen. Het EHS-beleid wordt op provinciaal niveau verder uitgewerkt. In
Utrecht vindt via het Streekplan 2005-2015 bescherming plaats van de provinciaal
uitgewerkte Ecologische Hoofdstructuur. In deze zone dient beleid gericht te zijn op
behoud en ontwikkeling van natuurwaarden. In de EHS wordt bij ruimtelijke ont-
wikkelingen het ‘nee, tenzij’- principe gehanteerd. Ruimtelijke ontwikkelingen die-
nen getoetst te worden op effecten op de natuurwaarden. Schadelijke effecten zijn
alleen toegestaan indien er zwaarwegende maatschappelijke belangen zijn en als
alternatieven ontbreken.

Soortbescherming
De soortenbescherming heeft betrekking op alle in Nederland in het wild voorko-
mende zoogdieren, (trek) vogels, reptielen en amfibieën, op een aantal vissen, li-
bellen en vlinders, op enkele bijzondere en min of meer zeldzame ongewervelde
diersoorten (uit de groepen kevers, mieren, schelp- en schaaldieren) en op een hon-
derdtal vaatplanten. Welke soorten planten en dieren wettelijke bescherming genie-
ten, is vastgelegd in een aantal bij de Flora- en faunawet behorende besluiten en
regelingen.



Sinds 22 februari 2005 is een nieuwe AMvB in werking getreden die voorziet in een
wijziging van het ‘Besluit beschermde dier- en plantensoorten’. Door deze AMvB is
sprake van vier categorieën beschermingsniveaus:
• niveau 1: een algemene vrijstelling van in Nederland algemeen voorkomende

soorten. Voor deze soorten is geen ontheffing van de artikelen 8 tot en met 12
van de Flora- en faunawet meer nodig;

• niveau 2: een algemene vrijstelling met gedragscode voor een aantal bescherm-
de soorten genoemd in tabel 2 van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en
plantensoorten, zoals b.v. Eekhoorn en Steenmarter. In een op te stellen ge-
dragscode4 moet worden aangegeven hoe bij nieuwe plannen en projecten om-
gegaan dient te worden met beschermde soorten. Onder deze voorwaarden,
vooraf goedgekeurd door de minister van LNV, kan gebruik worden gemaakt
van deze vrijstelling;
N.B.: op dit moment bestaat er nog geen algemeen toepasbare, goedgekeurde
gedragscode voor een werkwijze bij ‘ruimtelijke ontwikkelingen’. Hierdoor kan
nog geen gebruikt gemaakt worden van de mogelijke vrijstelling voor dier- en
plantensoorten welke vallen onder beschermingsniveau 2. Op dit moment moet
daardoor voor deze soorten nog altijd ontheffing worden aangevraagd, waarbij
de zogenaamde ‘lichte toets’ wordt gehanteerd. Dit houdt in dat de ruimtelijke
ingreep geen afbreuk mag doen aan de gunstige staat van instandhouding van
de soort.

• niveau 3: streng beschermde soorten. Dit zijn de soorten genoemd in bijlage 1
van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten en alle soorten
die zijn opgenomen in bijlage IV van de Habitatrichtlijn. Voor deze soorten kan
geen algemene vrijstelling worden gegeven en is voor ruimtelijke ontwikkelin-
gen en inrichting een ontheffingsaanvraag noodzakelijk. Een ontheffingsaan-
vraag voor deze soorten wordt getoetst aan drie criteria: 1) er is sprake van
dwingende redenen van openbaar belang, 2) er zijn geen alternatieven voor-
handen en 3) de ruimtelijke ingreep doet geen afbreuk aan de gunstige staat
van instandhouding van de soort. Voor een ontheffingsaanvraag moet aan alle
drie de criteria worden voldaan.

• vogels: alle inheemse vogelsoorten zijn vermeld in tabel 2 van het Besluit vrij-
stelling beschermde dier- en plantensoorten. Voor deze soorten geldt een vrij-
stelling wanneer gewerkt wordt conform een goedgekeurde gedragscode.
Wanneer geen gebruik gemaakt wordt van een goedgekeurde gedragscode is
voor ruimtelijke ontwikkelingen en inrichting een ontheffingsaanvraag noodza-
kelijk. Deze wordt getoetst volgens de ‘uitgebreide toets’ zoals genoemd bij ni-
veau 3.

                                                     
4 De gedragscode moet door de sector of ondernemer zelf opgesteld worden.



Zorgplicht
Artikel 2 van de Flora- en faunawet schrijft voor dat iedereen de algemene zorg-
plicht voor de in wild levende planten en dieren in acht moet nemen. Dit houdt in
dat handelingen die niet noodzakelijk verband houden met het beoogde doel, maar
nadelig zijn voor de flora en fauna achterwege moeten blijven.

Rode lijsten
In het kader van een mogelijke ontheffingsaanvraag dient bij de vaststelling van de
“gunstige staat van instandhouding” van een soort gelet te worden op de landelijke
en regionale verspreidingsgegevens van een betreffende soort. Het op 5 november
2004 gepubliceerde Besluit Rode lijsten flora en fauna is hiervoor een geschikt in-
strument. Rode lijsten hebben echter geen juridische status. Rode lijsten geven een
overzicht van soorten die uit een bepaald gebied zijn verdwenen en soorten die in
een gebied sterk zijn achteruitgegaan of zeldzaam zijn. De Conventie van Bern ver-
eist dat landen Rode lijsten uitbrengen. Op de Rode lijsten staan alleen soorten die
zich in Nederland voortplanten, dus geen trekvissen (zoals zalm en paling) en over-
winterende vogels. Er worden steeds acht categorieën onderscheiden:

1. uitgestorven op wereldschaal;
2. in het wild uitgestorven op wereldschaal;
3. verdwenen uit Nederland;
4. in het wild verdwenen uit Nederland;
5. ernstig bedreigd;
6. bedreigd;
7. kwetsbaar;
8. gevoelig.

De mate van zeldzaamheid van een beschermde soort zal dus bepalen of een ruim-
telijke ontwikkeling de “gunstige staat” van een soort zal beïnvloeden. Indien dit
het geval is, dan dienen compenserende en mitigerende maatregelen genomen te
worden voordat de ruimtelijke ontwikkelingen in gang worden gezet. Bij het toet-
sen van de effecten van ruimtelijke ontwikkelingen op beschermde soorten uit de
beschermingsniveaus 2 en 3, zal derhalve mede de status op de Rode lijst van die
soort meegenomen worden.
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Bijlage 3:

Bodemonderzoek









































































































































































































Bijlage 4:

Akoestisch onderzoek
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