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Luchtfoto plangebied met aangegeven het plangebied. 
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Topografische kaart Milheeze met daarop aangegeven het plangebied. 
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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding en doel 

De gemeente Gemert-Bakel heeft het voornemen om %■ grondgebonden woningen te bouwen 

aan de zuidrand van het dorp Milheeze als onderdeel van Milheeze-Zuid, fase 4. Het beeld van 

de zuidkant van Milheeze had een stedelijk karakter dat niet aansloot op het karakter van het 

dorp. Er was geen vloeiende overgang naar het omliggende landelijk gebied met open karakter. 

Het bouwen van woningen aan de zuidkant bood de mogelijkheid hier een afrondende 

dorpsrand van te maken, passend bij het dorpskarakter en aansluitend bij de cultuurhistorische 

omgeving; een meer geleidelijke overgang naar het buitengebied. 

In 2004 heeft de gemeente reeds een aanvang gemaakt met het ontwikkelen van een deel van 

de zuidrand middels het wijzigingsplan "Milheeze Zuidrand". Dit wijzigingsplan omvat een 

groot deel van de gronden waarvoor een wijzigingsbevoegdheid geldt zoals opgenomen in het 

moederplan "Bakel, Milheeze en de Rips". Naar aanleiding van dit wijzigingsplan zijn de 

toegestane woningen en infrastructuur ontwikkeld. Begin 2009 is voor het oostelijke deel, 

waarvoor een wijzigingsbevoegdheid uit het moederplan geldt, eveneens een wijzigingsplan 

opgesteld en vastgesteld. Op deze gronden zijn inmiddels eveneens woningen gerealiseerd. Het 

uiterst oostelijk gelegen gedeelte van de zuidrand van Milheeze is echter buiten het plangebied 

van het bestemmingsplan "Bakel, Milheeze en de Rips" gelegen; voor dit gebied is derhalve 

geen wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Het onderhavige plangebied valt binnen de grenzen 

van het moederplan "Gemert-Bakel Buitengebied 2010". Met een afwijkingsbesluit ex. artikel 

2.1 eerste lid onder c. (Wabo) wordt voorsorterend op de ontwikkeling van het laatste deel van 

de zuidrand van Milheeze de planologische medewerking mogelijk gemaakt voor de bouw van 

L woningen. 

1.2 Leeswijzer 

In de navolgende hoofdstukken zal in hoofdstuk 2 eerst worden ingegaan op de 

gebiedskenmerken. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 een planbeschrijving gegeven. In 

hoofdstuk 4 wordt het reeds bestaande nationale, provinciale en gemeentelijke beleid voor het 

plangebied beschreven. Hoofdstuk 5 behandelt de planologisch relevante uitvoeringsaspecten 

en in hoofdstuk 6 worden de financieel-economische uitvoeringsaspecten nader bekeken. Het 

laatste hoofdstuk geeft de conclusie en afweging weer. 
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GEBIEDSBESCHRiJVING 

2.1 Gemeente Gemert-Bakel 

De gemeente Gemert-Bakel ligt aan de westrand van de Brabantse Peel. Het is een uitgestrekte 

plattelandsgemeente en is met een oppervlakte van circa 12.362 hectare één van de grootste 

gemeenten in de regio Eindhoven. De gemeente bestaat uit de kernen Gemert, Bakel, 

Elsendorp, Handel, Milheeze, De Mortel en De Rips en heeft ruim 29.000 inwoners (1 april 

2011, CBS). 

Het landschap wordt in hoofdzaak bepaald door twee geologische verschijnselen: de 

Peelrandbreuk en de Midden-Brabantse dekzandrug. De Peelrandbreuk is een nog actieve 

storing in de ondergrond, die vanuit Deurne tussen Milheeze en Bakel naar de kern Gemert 

richting Esdonk loopt. Aan de oostzijde bevindt zich de langzaam omhoogstuwende Peelhorst, 

aan de westzijde ligt de zakkende Centrale Slenk. De Peelrandbreuk gaat vergezeld met een 

zeer gevarieerd landschap. De oude route van Bakel naar Erp loopt parallel aan de 

Peelrandbreuk en de Centrale Slenk. De bebouwde kom van Milheeze is een kraal in het snoer 

van occupatiegebieden op de Peelrandbreuk: Milheeze, Bakel, De Mortel, Gemert en Handel. 

2.2 Milheeze en omgeving 

Korte historie 

Milheeze bevindt zich ten oosten van de kern Bakel. De oorsprong van Milheeze kan worden 

herleid naar een oude wegenbundel uit de prehistorie. Deze wegenbundel lag op een 

dekzandrug en bestond uit meerdere oost-west routes: 

• (huidige) Hoberg - Kerkeind - (historische) Peeldijk; 

« (huidige) Schutsboom - Hoevense Klamp - (historische) Peeldijk; 

« een route tussen Hoeven en Achter de Hoeven. 
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Historische kaart Milheeze 
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Milheeze is ontstaan uit enkele middeleeuwse hoeven, die zich langs de noordelijk tak van de 
wegenbundel bevonden. De eerste bebouwing was zuidelijker gelegen dan het huidige 
Milheeze, op het hoogste punt van de dekzandrug. Rond 1250 zijn de nederzettingen 
verplaatst en ontstond de huidige bewoningskern van Milheeze. 

Door opsplitsing van de hoeven ontstonden clusters van 2 a 3 boerderijen ('buurtschappen') 
met een T-vormig wegenpatroon. Later zijn deze wegen verlengd en uitgegroeid tot veedriften. 
Deze buurtschappen werden veelal op plekken gesitueerd waar de landschappelijke condities 
gunstig waren. De verschillende buurtschappen bevatten een rijke geschiedenis. Elk buurtschap 
heeft een eigen naam, die vaak gerelateerd is aan oude landschappelijke kenmerken. Langs de 
hoofdstraat zijn de buurtschappen in de loop der tijd samengegroeid tot het huidige dorp 
Milheeze met zijn aaneengesloten lintbebouwing. 

Voor de ingrijpende veranderingen in de landbouw, die aan het einde van de 19e eeuw zouden 
plaatsvinden, bestond Milheeze uit ruim 1100 ha bouwland, 900 ha grasland en 5500 ha 
woeste gronden: heideveen en stuifzand. De toepassing van kunstmest en het beschikbaar 
komen van goedkoop veevoer had tot gevolg dat het potstalsysteem in onbruik geraakte. Het 
accent in de landbouw werd verlegd in de richting van de veehouderij. 

Na de Tweede Wereldoorlog speelt vooral de schaalvergroting in de landbouw een belangrijke 
rol voor de ontwikkeling van het gebied. Voorbeelden hiervan zijn de ontmenging van het 
gemengde bedrijf, specialisatie in melkveehouderij, kippen- en varkensfokkerij en vergroting van 
de bedrijven. Traditionele landbouwgewassen verdwenen en werden vervangen door 'nieuwe' 
producten zoals maïs. Hierdoor vervaagden de visueel ruimtelijke verschillen tussen de oude 
bouwlanden op de akkercomplexen en het grasland. Op de open esgronden aan de zuidzijde 
van Milheeze vonden ook uitbreidingen plaats. Al met al ging het typische dorpse karakter met 
zijn organische gegroeide structuur verloren en maakte plaats voor een meer planmatige 
ontwikkeling. 

Huidige karakteristiek 
Zoals vrijwel overal in Nederland is ook het buitengebied van de kern Milheeze door de 
hierboven omschreven ontwikkelingen ingrijpend veranderd. Het oorspronkelijke landschap 
met open bolliggende akkers, veldwegen en karakteristieke landschapselementen (bermen, 
hagen, boomgaarden, houtwallen, bosjes en vrijstaande bomen) is goeddeels verdwenen. 

Aan de noordzijde van Milheeze bevinden zich nog wel verschillende buurtschappen, maar 
deze zijn nauwelijks nog als zodanig herkenbaar. Door de moderne industriële vorm van 
veehouderij, de bio-industrie, is de moderne landbouw een eigen orde gaan leven. 
Grootschalige stallencomplexen bevinden zich los verspreid en onafhankelijk in het landschap. 
Bovendien is het ommeland van de buurtschappen bij elkaar gevoegd tot grote percelen land 
met monoculturen, zoals maïs. De oude landschappelijke netwerken tussen de verschillende 
buurtschappen zijn hierdoor weggevallen. Om de oude karakteristieke elementen van de 
verschillende buurtschappen te herstellen is het project Milheeze-Noord in ontwikkeling. Het 
betreft hier de beëindiging van enkele veehouderijcomplexen, waarvoor in ruil woningen 
worden toegevoegd aan buurtschappen en landschappen in oude oorsprong worden hersteld. 

Gemeente Cemert-Bakel 



01100.047.01 n i l 

Rondom Milheeze wordt het landschap gekenmerkt door een relatief fijnmazig karakter en een 
gegroeide samenhang (oude esdekken). Boerderijenlinten, bosjes en een onregelmatig 
verkavelingspatroon wisselen elkaar af. In de regio komen voornamelijk langgevelboederijen 
voor waarbij het hoofdgebouw bijna altijd langs de weg is gebouwd. De kopse gevels zijn 
meestal gesloten gevels. De toegangen bevinden zich vrijwel altijd aan de lengtegevel. Aan de 
achterzijde bevindt zich het erf, dat vanaf de straat slechts gedeeltelijk te overzien is. Het 
boerenerf kent van oorsprong een netwerk van routes en beplantingen in het omliggende 
landschap. Veel van deze routes zijn verdwenen en getransformeerd tot een doorgaand 
wegensysteem. Tevens hadden veel van de karakteristieke beplantingen voor de boeren geen 
nut meer en zijn daardoor verdwenen. 

Op grotere afstand van het dorp is sprake van de relatief jonge ontginningsvlakten ten zuiden 
van natuurgebied de Stippelberg. Dit gebied is pas in het begin van de 20e eeuw ontgonnen 
en is relatief grootschalig en rationeel verkaveld. De landbouw tussen het natuurgebied en de 
kernen Bakel en Milheeze zal in de toekomst een minder prominente rol spelen. Nieuwe 
impulsen voor het gebied zijn noodzakelijk. In het reconstructieproject "Integraal Gebieds 
programma Bakel-Milheeze" (ICP)_ is bekeken hoe de veranderende rol van de landbouw kan 
worden aan gegrepen om door nieuwe ontwikkelingen en initiatieven een economische motor 
in het gebied terug te brengen en tevens een kwaliteitsimpuls te geven aan natuur- en 
landschapswaarden. Voor het gebied is een aantal ontwikkelingen mogelijk gemaakt in een 
integraal plan "Bakelse Plassen". In het plan zijn uitbreiding van de zandwinning ter plaatse van 
de Bakelse Plassen in combinatie met de ontwikkeling van een golfbaan en de omleiding van de 
Snelle Loop verwerkt. Daarnaast is de uitbreiding van camping "Landgoed Nederheide" 
mogelijk gemaakt in combinatie met de ontwikkeling van een recreatieve poort als toegang tot 
natuurgebied Stippelberg en de aanleg van een zandstrand. 

2.3 Plangebied Milheeze-Zuid 

Zoals blijkt uit de hierboven gekenschetste historische context is de huidige opzet van het dorp 
Milheeze redelijk strak, eenvormig en voorspelbaar. Het dorpse en het eigene van Milheeze is in 
grote delen niet meer aanwezig c.q. voelbaar. Heel sterk werd dit ervaren aan de zuidelijke rand 
van het dorp: er was geen geleidelijke, gevarieerde overgang naar het landelijk gebied zoals die 
er vanouds was. 

Ook in de typologie van de huidige bebouwing en de inrichting van de buitenruimte is weinig 
eigens meer te herkennen. Nu zich aan de zuidrand de gelegenheid voordoet om een nieuwe 
dorpsrand te realiseren, waar de onderhavige ontwikkeling deel van uit maakt, is door het 
gemeentebestuur besloten deze kans aan te grijpen om tot een plan te komen dat recht doet 
aan het eigene van het dorp in het algemeen en aan het eigene van de locatie in het bijzonder. 

Er zijn daarom in het kader van de totale ontwikkeling van de zuidrand van Milheeze studies 
<~iedaan naar de historische structuur van het dorn en zijn omringend landschap en de 
specifieke opbouw van de karakteristieke langgevelboerderijen. Rekening houdend met het 
woningbouwprogramma is vervolgens een stedenbouwkundig plan opgezet dat sterk refereert 
aan deze gebiedseigen kenmerken: de woningen niet strak in het gelid maar informeel gevleid 
langs eveneens niet strakke ontsluitingswegen, telkens iets verspringend ten opzichte van 
elkaar. De lange lijnen van de ontsluitingswegen zijn onderbroken door kleine pleintjes: één met 
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een stenig karakter aan de dorpsrand en één met een groen karakter aan de buitenrand. Beiden 
hebben iets extra's gekregen door de verbinding rnet elkaar midden in het plangebied (enkel 
voor langzaam verkeer). Het onderhavige plangebied grenst aan één van deze pleintjes die zijn 
opgenomen in het stedenbouwkundige plan voor de zuidrand; aan het driehoekige pleintje aan 
de Antoniusstraat. 
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Stedenbouwkundig plan van het reeds gerealiseerde gedeelte van de zuidrand van Milheeze 

De grotere bouwblokken (referentie: langgevelboerderij) staan op geëigende markante plekken: 
bij het nieuwe driehoekige pleintje aan de Antoniusstraat, bij de van oorsprong aanwezige 
brinkachtige ruimte aan de zuidzijde en aan de lange zijde van het groene pleintje. Voor de 
bebouwing is een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Voor de inrichting van de buitenruimte geldt, 
dat deze sober en passend in het landelijke beeld moet zijn, ook hierin zal het voorbeeld van de 
boerderijclusters worden gevolgd: eenvoudige klinker- en keienbestrating, hagen als 
afscherming van tuinen en gebiedseigen bomen langs wegen en op de pleintjes. 

2.4 Plangebied Milheeze-Zuid, fase 4 

Het plangebied is momenteel geheel onbebouwd en zonder bomen. De onderhavige percelen 
kennen thans een agrarisch gebruik. Langs de noordrand van het plangebied is vrijstaande 
woonbebouwing gelegen die grenst aan de Antoniusstraat. Aan de westzijde van het 
plangebied ligt de Kapelakker, een woonstraat met een breed profiel en gestrekt karakter 
waarlangs een enigszins verscholen woonbebouwing aan de noordzijde ligt. Aan de zuidzijde 
van deze straat zijn reeds eerdere bouwfases van de dorpsrandontwikkeling gerealiseerd. Direct 
aan het plangebied ligt een driehoekig pleintje (brink) met relatief groot aangrenzend 
bouwblok in de stijl van een langgevelboerderij. Aan de oostzijde en zuidzijde grenst het 
plangebied aan het open agrarische buitengebied. 

Zoals op oude topografische kaarten te zien is, maakte het plangebied van oorsprong deel uit 
van kleinschalig landschap met een dicht stelsel van oude (vaak holle) wegen en bolle akkers. 
Op de kruispunten van dergelijke wegen ontstonden groepjes van boerderijen om een pleintje 
of brink. Deze cultuurhistorische achtergrond die de eigenheid van de streek typeert, is 
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bepalend geweest voor de opzet van het voorliggende plan voor een nieuwe dorpsrand: het 
herstel van grotendeels verloren gegaan gebiedseigen elementen die de dorpsrand weer 
interessant en herkenbaar maken. De te realiseren woonbebouwing sluit aan bij de oude 
landschapsvorm rondom een brink of pleintje gegroepeerde boerderijen. 

Ruimtelijke onderbouwing 'Milheeze-Zuid, fase 4' 
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3 PLANONTWIKKELING 

3.1 Verkavelingsopzet en bebouwing 

Het project Milheeze-Zuid, fase 4 vormt onderdeel van de gehele ontwikkeling van de zuidrand 

van Milheeze. Met onderhavig project wordt voorgesorteerd op de volledige afronding van de 

kern. Een eerste onderdeel van fase 4 omvat de bouw van % grondgebonden woningen in het 

oostelijke gedeelte van de zuidrand van Milheeze. De %. te realiseren woningen sluiten aan bij 

het bebouwingsbeeld dat wordt gecreëerd voor de totale zuidrand van Milheeze. De woningen 

worden verdeeld over drie bebouwingsblokken. Twee blokken met twee aaneen gebouwde 

woningen en één blok ten behoeve van een vrijstaande woning. 

De nokrichting van de bouwblokken verloopt nagenoeg evenwijdig met de woonstraat en het 

pleintje. De woningen zijn met de representatieve gevel gericht op deze woonstraat en het 

pleintje. De gekozen woningtypologieën refereren door hun landelijke karakter aan de 

cultuurhistorie van het gebied en passen in het nieuwe straatbeeld dat door de totale 

uitbreiding van de zuidrand van Milheeze is gecreëerd. De bebouwing past zodoende ook bij 

de aan de overzijde van de Millekens en Kapelakker gelegen vrijstaande woningen. 

Ten behoeve van een dorpse uitstraling zal de voorgevelrooilijn aan de Millekens c.q. 

Antoniusstraat licht verspringen. Voortuinen variëren bij de bouwblokken tussen de 4 en 8 

meter. De achtertuinen zijn afgewend van het openbare gebied. 
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Stedenbouwkundige plan Milheeze-Zuid fase 4. Het besluitgebied voor de n voningen is rood 

omlijnd. 
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3.2 Landschappelijke inpassing 

De landschapskarakteristiek 

De afronding van de zuidrand van Milheeze wordt gerealiseerd op een dekzandrug met een 

bouwlanddek. Oostelijk ligt een oude akker met oud bouwlanddek van minstens 80 cm dik. De 

oostelijke rand van het nieuwbouwplan valt bijna samen met de rand van deze oude akker. 

Milheeze ligt op een dekzandrug die tamelijk ver naar het oosten het Peelgebied inloopt. De 

dekzandrug sluit bovendien aan bij een oude maasterrasrand. Al in de prehistorie was er een 

route van Bakel naar Venray door de peel (via de Hazenhut). De route liep ten zuiden van 

Milheeze en volgde het hoogste gedeelte van de dekzandrug. De zuidelijk rand van het 

plangebied valt samen met deze prehistorische route. Vanaf Hoeven volgde de weg de oude 

maasterrasrand, die ter hoogte van de Buitweg naar het noordoosten afboog om uiteindelijk via 

de Korenhorst de Hazenhut te bereiken, waar de route aansloot bij een weg vanuit Gemert naar 

Venray. In onderstaande figuur is deze route de meest zuidelijke en oostelijke rode lijn. 
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IVeergove historische routes in en nabij Milheeze. 

De prehistorische route volgde de rand van het voormalig Maasterras. Dat tracé is ten 

noordwesten van de Peeldijk nog grotendeels aanwezig in de vorm van een fietspad en een 

zandweg. De meest zuidelijke is de Hoefweg, die het Maasterras volgt. 

De landschappelijke inpassing. 

In verband met het provinciaal beleid, zoals opgenomen in de Verordening ruimte artikel 2.1, is 

het noodzakelijk dat de ruimtelijke kwaliteit van het plan wordt gewaarborgd door de 

ontwikkeling landschappelijk in te passen. De landschappelijke inpassing van onderhavig 

plangebied wordt gerealiseerd door het herstel van een deel van de prehistorische route Bakel -

Venray die ten zuiden van Milheeze loopt, direct grenzend aan het plangebied Milheeze-Zuid. 

De route wordt vormgegeven als een grazige wegberm met bomen als verwijzing naar een 

voormalig zandpad. De realisatie van deze route wordt mogelijk gemaakt door een financiële 

bijdrage uit het gemeentelijk landschapsfonds. 
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De financiering 
De realisatie van de prehistorische route wordt mogelijk gemaakt uit de financiering van een 
landschapsfonds en leidt tot de volgende berekening in het kader van de rood-met-groen 
regeling uit de structuurvisie van de provincie: 

Totaal uitgeefbare grond plangebied Milheeze-Zuid: 4761 m2 
De landschappelijke inpassing bedraagt circa 500m2 

Uitgifteprijs: € 275,-/m2 dus in totaal € 1.309.275. 

Een investering van € 13.093,- (1%) is de minimale vereiste. 

Boekwaarde landschappelijke inpassing: € 500,-
Aanleg, inrichting en beheer: € 3000,-. Dus samen € 3.500,-

Dat betekent dat er € 9593,- in het nieuw te vormen landschapsfonds gestort moet worden. 
Met dit landschapsfonds kunnen de landschapsprojecten gerealiseerd worden die genoemd zijn 
in de structuurvisie+ van Gemert-Bakel, waar de prehistorische route deel van uit maakt. 

3.3 Verkeer en parkeren 

Verkeer 
Bij de verkeersontsluiting is rekening gehouden met de wens om het dorp een passende 
afronding te geven die bovendien refereert aan de cultuurhistorie van deze plek. Er is daarom 
gekozen voor een nieuwe ontsluitingsweg over het bestaande veldpad (een oude verbinding) 
van de Antoniusstraat naar de Rooiweg. Deze weg, de Millekens, kan en moet er zeer landelijk 
uitzien: een bescheiden profiel met een smalle rijbaan en een half-verharde berm niet bedoeld 
en niet geschikt voor het verkeer uit het dorp naar het sportpark aan de Rooiweg. De woningen 
in het plangebied worden of vanaf het pleintje op het kruispunt van de Kapelakker / 
Antoniusstraat / Millekens of vanaf de nieuwe ontsluitingsweg Millekens zelf ontsloten. 

Parkeren 
De parkeernorm voor het hele plan Milheeze-Zuid is door de gemeente gesteld op 2 
parkeerplaatsen per woning. Van deze norm dient in ieder geval één parkeerplaats op eigen 
terrein aanwezig te zijn, met uitzondering bij aaneen gebouwde woningen. De overige 
parkeerplaatsen kunnen in de openbare ruimte, al dan niet geclusterd, worden gerealiseerd. 
Wat betreft bestrating wordt geen onderscheid gemaakt tussen het rij- en parkeergedeelte om 
zo het informele karakter te garanderen. In het voorliggend plan wordt ruimschoots voldaan 
aan de parkeernorm op de gewenste wijze. 

Ruimtelijke onderbouwing 'Milheeze-Zuid, fase 4' 
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BELEIDSTOETSING 

4.1 Inleiding 

De gemeente Gemert-Bakel heeft te maken met de vigerende beleidskaders van de nationale en 
provinciale overheid. Deze kaders zijn van invloed op de inhoud van een ruimtelijke 
onderbouwing. Het gemeentelijke ruimtelijke beleid, zoals vastgelegd in deze ruimtelijke 
onderbouwing, dient zich te bewegen binnen de marges van deze beleidskaders. De voor het 
plan 'Milheeze-Zuid, fase 4' relevante beleidskaders worden hieronder kort beschreven. 

4.2 Rijksbeleid 

Nota Ruimte, 2006 
De Nota Ruimte bevat het nationaal ruimtelijk beleid tot 2020, waarbij de periode 2020-2030 
geldt als doorkijk naar de lange termijn. De Nota Ruimte (PKB deel 4) is op 27 februari 2006 
formeel van kracht geworden. De strategische Nota Ruimte stelt 'ruimte voor ontwikkeling' 
centraal en gaat uit van het motto 'decentraal wat kan, centraal wat moet'. De nota 
ondersteunt gebiedsgerichte, integrale ontwikkeling en verschuift het accent van 
'toelatingsplanologie' naar 'ontwikkelingsplanologie'. Met de Nota Ruimte worden waarborgen 
gecreëerd voor ruimtelijke waarden van nationaal belang om die te kunnen behouden en 
ontwikkelen. Bovendien wordt voor heel Nederland een beperkt aantal generieke regels 
gehanteerd onder de noemer 'basiskwaliteit'. 

Het hoofddoel van het nationaal ruimtelijk beleid in de Nota Ruimte is ruimte scheppen voor 
verschillende ruimtevragende functies op het beperkte oppervlak, dat Nederland ter 
beschikking staat. Het ruimtelijk beleid zal worden gericht op vier algemene doelen: 
1. de versterking van de internationale concurrentiepositie; 
2. het bevorderen van krachtige steden en een vitaal platteland; 
3. het borgen en ontwikkelen van belangrijke (inter)nationale ruimtelijke waarden; 
4. het borgen van de veiligheid. 
Ruimtelijke plannen zullen aan de uitvoering van dit beleid zoveel mogelijk een bijdrage moeten 
leveren. 

Deze vier doelen worden in onderlinge samenhang nagestreefd, met tegen de achtergrond 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 elk van deze waarden gelijkwaardig en in onderlinge samenhang recht 
wordt gedaan en daarmee de aantrekkelijkheid van de ruimte voor bewoners, bezoekers en 
ondernemers toeneemt. 

Het ruimtelijk beleid moet ervoor zorgen dat de verhouding tussen bouwen in stedelijke 
gebieden én in landelijke gebieden in balans blijft. Een precieze invulling van deze balans kan 
volgens het Rijk het beste plaatsvinden door de provincie, de gemeenten hebben het voortouw 
bij het bepalen van het precieze aantal woningen, doch zijn hierbij afhankelijk van het aantal 
woningen dat de provincie op basis van de regionale verdeling toekent. Bundeling van 
verstedelijking (wonen, werken en voorzieningen) staat nog steeds voorop, echter 
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geconstateerd wordt dat er zowel vraag is naar centrumstedelijke milieus, groenstedelijke 
milieus en naar meer ruimte in en om de woning. Het onderhavige plan staat de bundeling van 
wonen voor aan de rand van de bebouwde kom van Milheeze. Het bouwplan draagt bij aan de 
behoefte aan meer ruimte aan de woning en aan het vergroten van het draagvlak voor 
voorzieningen in Milheeze. Derhalve sluit het plan aan op de uitgangspunten die zijn 
geformuleerd in de Nota Ruimte. 

4.3 Provinciaal beleid 

Structuurvisie Ruimtelijke Ordening (SVRO), 2011 
De SVRO is vastgesteld door Provinciale Staten op 1 oktober 2010 en op 1 januari 2011 in 
werking getreden en geeft de hoofdlijnen van het provinciaal ruimtelijk beleid tot 2025 (met 
een doorkijk naar 2040). Een deel van het provinciale beleid uit de vroegere beleidsstukken 
(Interimstructuurvisie / Paraplunota / Uitwerkingsplannen) is ongewijzigd gebleven. 
Voorbeelden hiervan zijn het principe van concentratie van verstedelijking, zorgvuldig 
ruimtegebruik, verantwoord omgaan met de natuurlijke basis, het streven naar robuuste en 
aaneengeschakelde natuurgebieden en de concentratiegebieden voor glastuinbouw en 
intensieve veehouderijen. 

De provinciale sturingsfilosofie is gebaseerd op vijf rollen: ontwikkelen, ordenen, beschermen, 
regionaal samenwerken en stimuleren. Twee rollen zijn met name van belang voor onderhavig 
plan: de ordenende en de beschermende rol. 

De ordenende rol gaat uit van het behartigen van ruimtelijke belangen en keuzes. Deze zijn 
geordend in vier ruimtelijke structuren. De structuren geven een hoofdkoers aan: een ruimtelijk 
ontwikkelingsperspectief voor een combinatie van functies. Maar ook waar functies worden 
uitgesloten of welke randvoorwaarden de provincie aan functies stelt. Binnen de structuren is 
ruimte voor regionaal maatwerk. De vier onderscheidende structuren zijn: de groenblauwe 
structuur, de agrarische structuur, de stedelijke structuur en de infrastructuur. 

Het uitgangspunt van de beschermende rol is zorgvuldig ruimtegebruik. Bij ruimtelijke 
afwegingen betekent dat eerst gekeken wordt naar mogelijkheden voor intensivering of 
hergebruik op of binnen bestaand bebouwd gebied. De provincie wil nieuw ruimtebeslag 
zoveel mogelijk voorkomen. Bij ontwikkelingen buiten bestaand bebouwd gebied wil de 
provincie dat de initiatiefnemer zorgt voor een investering in het landschap om daarmee het 
verlies aan omgevingskwaliteit te beperken. 

Voor het plangebied nabij de kern Milheeze geldt met name het accent dat de provincie in het 
ruimtelijk beleid legt op zorgvuldig ruimtegebruik; de provincie wil de groei en de spreiding van 
het stedelijk ruimtebeslag afremmen. 

Voor de 'kernen in het landelijke gebied' waar de kern Milheeze onder valt betekent dat het 
voorkomen van verdere aantasting van het buitengebied centraal staat. Dit houdt in dat het 
accent op inbreiden en herstructureren ligt. Er dient gebouwd te worden voor migratiesaldo
nul. Het aansnijden van nieuwe ruimte voor verstedelijking is pas aan de orde, als gebleken is 
dat de bouwopgave voor wonen en werken niet binnen bestaand bebouwd gebied kan worden 
gerealiseerd, ook niet in andere kernen of op andere bedrijventerreinen binnen de betreffende 
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gemeente, wat betreft wonen, en binnen de betreffende landelijke regio, wat betreft werken. 
Als toch nieuw ruimtebeslag nodig is, kan dit alleen daar waar, gelet op de ruimtelijke 
kwaliteiten binnen dat gebied, verantwoorde uitbreidingsmogelijkheden liggen. Ruimtelijke 
karakteristieken en kwaliteiten worden dus meer bepalend voor de wijze waarop de 
(economische) dynamiek in de landelijke regio's haar plek krijgt. Dit heeft tot gevolg dat de 
bouwmogelijkheden per kern verschillen en dat niet iedere gemeente een nieuw 
bedrijventerrein of iedere kern een nieuwe woonwijk kan ontwikkelen. 

De kernen in het landelijk gebied, waartoe Milheeze behoort, hebben een lokale opvangtaak 
voor de groei van de woningvoorraad, werklocaties en voorzieningen. Bij de opgave voor 
wonen en werken wordt het accent sterker verlegd naar de te ontwikkelen kwaliteiten. De 
stedelijke ontwikkelingen passen qua maat en schaal bij de kern. 

Het onderhavige plangebied zelf valt, in tegenstelling tot de kern Milheeze, in het 'gemengd 
landelijke gebied'. De provincie Noord-Brabant beschouwt het hele landelijke gebied als een 
gebied waarbinnen een menging van functies aanwezig is. De mate van menging varieert 
daarbij van de gebieden waarbinnen meerdere functies in evenwicht naast elkaar bestaan tot 
gebieden waar de land- en tuinbouw de dominante functie is. Centraal in de SVRO staat het 
realiseren van een gemengde plattelandseconomie. Rondom steden, dorpen en natuur is er in 
de meeste gevallen sprake van een gemengde plattelandseconomie. In de gebieden rondom 
steden en dorpen is daarbij meer ruimte voor de ontwikkeling van functies die richten op de 
inwoners van die kernen. Buiten de primair agrarische gebieden ontwikkelen functies zich in 
evenwicht met elkaar en de omgeving. In de kernrandzones is een toenemende menging van 
wonen, voorzieningen en kleinschalige bedrijvigheid mogelijk. Ontwikkelingen houden 
rekening met hun omgeving en dragen bij aan een versterking van de gebiedskwaliteiten. Het 
onderhavige plangebied is gelegen in de kernrandzone van Milheeze. Het toevoegen van 
woningen past in het beleid van functiemenging zoals dat in de SVRO is vastgelegd. 
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Uitsnede uit de Structurenkaart van de Structuurvisie Ruimtelijke 
Ordening. Het plangebied is weergegeven met een ster. Bron: provincie 
Noord-Brabant 
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Verordening ruimte Noord-Brabant 2011, 2011 

Algemeen 

In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is vastgelegd hoe de bevoegdheden voor de ruimtelijke 

ordening zijn verdeeld tussen gemeenten, provincies en rijk. Zo kan de provincie regels 

opstellen waarmee een gemeente rekening moet houden bij het ontwikkelen van 

bestemmingsplannen: de provinciale planologische verordening. Door deze regels, welke zijn 

gebaseerd op het beleid uit de provinciale structuurvisie, weten gemeenten al in een vroeg 

stadium waar ze aan toe zijn. Door Gedeputeerde Staten is op 17 december 2010 de 

geïntegreerde versie van de Verordening ruimte 2011 (fase 1 en 2) vastgesteld. De Verordening 

ruimte Noord-Brabant 2011 is op 1 maart 2011 in werking getreden. Deze stelt regels aan 

onder meer de bundeling van stedelijke ontwikkeling, natuurontwikkeling, de ontwikkeling van 

intensieve veehouderijen (reconstructie van het buitengebied), waterberging, cultuurhistorie en 

het agrarisch gebied. Navolgend worden de relevante artikelen uit de Verordening Ruimte voor 

het onderhavige plangebied Milheeze-Zuid, fase 4 nader toegelicht. 
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Artikel 3.3: Stedelijke ontwikkeling in zoekgebieden voor stedelijke ontwikkeling 
De Verordening ruimte vereist dat in de gemeentelijke planvorming, zowel in de stedelijke 
concentratiegebieden als in de kernen in landelijk gebied, wordt verantwoord dat de ruimtelijke 
mogelijkheden binnen het bestaand stedelijk gebied zo goed mogelijk worden benut. Deze 
verantwoording dient gebaseerd te zijn op onderzoek dan wel op concreet beleid vastgelegd in 
een gemeentelijke structuurvisie. 

Als toch nieuw ruimtebeslag nodig is, kan dit alleen daar waar er gelet op de ruimtelijke 
kwaliteiten verantwoorde uitbreidingsmogelijkheden liggen. Dit zijn de in de Verordening 
Ruimte aangewezen zoekgebieden voor verstedelijking. Ruimtelijke karakteristieken en 
kwaliteiten worden dus meer bepalend voor de wijze waarop de (economische) dynamiek in de 
kernen in landelijk gebied haar plek krijgt. Dit heeft tot gevolg dat de bouwmogelijkheden per 
kern verschillen. Het plangebied van Milheeze-Zuid, fase 4 is geheel gelegen in het 'zoekgebied 
verstedelijking' dat is aangewezen bij de kern Milheeze. Thans zijn de gronden die bij Milheeze 
als 'zoekgebied verstedelijking' zijn aangewezen, in de Verordening Ruimte aangeduid als 
'agrarisch gebied'. Dit is een gebied waar de ontwikkeling van een gemengde 
plattelandseconomie wordt nagestreefd. 

Woningbouw is mogelijk in een zoekgebied wanneer aangetoond kan worden dat financiële, 
juridische of feitelijke mogelijkheden ontbreken om de beoogde vorm van stedelijke 
ontwikkeling binnen bestaand stedelijk gebied van de kern de situeren. 

Ten eerste kan aangetoond worden dat de beoogde vorm van stedelijke ontwikkeling het 
realiseren van een landelijk-dorps woonmilieu betreft. Aan dit type woonmilieu bestaat een 
grote lokale behoefte. Inherent aan de keuze voor dit type woonmilieu is de realisatie van 
(karakteristieke) bebouwing met een naar verhouding klein bouwvlak op een naar verhouding 
ruim bouwperceel. De keuze voor het bouwen naar deze behoefte, verkleint de mogelijkheden 
om binnen het bestaande stedelijke gebied van Milheeze te ontwikkelen. De grote ruimte die, 
vanwege het relatief grote ruimtebeslag dat met de realisatie woningen in een Landelijk-Dorps 
woonmilieu benodigd is, noodzakelijk is voor de bouw van woningen in dit type woonmilieu is 
om financiële redenen niet beschikbaar binnen het bestaande stedelijke gebied van Milheeze. 
De opbrengst van vier grondgebonden woningen weegt, wanneer op een meer centrale locatie 
binnen de bebouwde kom gelegen, niet op tegen de kosten voor realisatie van dit woonmilieu. 
Realisatie van een dergelijk woonmilieu, niet zijnde Centrum-Dorps, is derhalve louter financieel 
mogelijk aan de randen van een dorpskern. Het huidige plangebied voldoet aan dit criterium. 
Losstaand van het ontbreken van de financiële mogelijkheden om dit woonmilieu op een 
andere locatie te realiseren, ontbreken ook de feitelijke mogelijkheden. Stedenbouwkundig is 
het namelijk niet verantwoord om een Landelijk-Dorps woonmilieu toe te voegen in het 
centrum van het bestaande stedelijke gebied van Milheeze. 

Ten tweede leent de aard van een Landelijk-Dorps woonmilieu zich niet voor zorgvuldig 
ruimtegebruik in de vorm van inbreiding, intensiveren of meervoudig ruimtegebruik. Een 
Landelijk-Dorps woonmilieu wordt gekenmerkt door een relatief klein bouwvlak op een relatief 
groot bouwperceel. Dit type woonmilieu kan daardoor feitelijk nooit leiden tot een van de 
bovenstaande vormen van zorgvuldig ruimtegebruik, omdat die andere vormen van 
grondgebruik al een intensiever gebruik van de grond kennen dan de onderhavige beoogde 
ontwikkeling. 

Ruimtelijke onderbouwing 'Milheeze-Zuid, fase 4' 



20 

Ten derde ontbreken de feitelijke mogelijkheden om de morfologie van de beoogde vorm van 
stedelijke ontwikkeling elders te realiseren dan op de onderhavige locatie. De morfologie wordt 
gekenmerkt door het feit dat het onderhavige bouwplan de stedenbouwkundige afronding 
vormt van een reeds in gang gezette uitbreiding van de kern Milheeze. Deze, reeds 
voorgenoemde, uitbreiding Milheeze-Zuid beslaat de gehele zuidelijke rand van de kern 
Milheeze. Deze totale uitbreiding Milheeze-Zuid is in het verleden mogelijk gemaakt in het 
bestemmingsplan "Bakel, Milheeze en De Rips" (vastgesteld in september 2002 door de 
gemeenteraad, goedgekeurd in mei 2003 door Gedeputeerde Staten). De uitbreiding Milheeze-
Zuid, welke mogelijk is gemaakt door het voorgenoemde bestemmingsplan, is reeds afgerond 
en had als doel de destijds onaantrekkelijke, rafelige en cultuurhistorisch onogende dorpsrand 
ruimtelijk te verbeteren. Aan de oostzijde ontbreekt echter nog steeds een goede afronding van 
deze uitbreiding en daarmee een deel van de dorpsrand. De oostzijde van de op dit moment 
gerealiseerde uitbreiding eindigt namelijk met een voor dit gebied karakteristieke brink als 
openbare ruimte. Het eigene van een brink is volledige omzoming met bebouwing 
(gegroepeerde boerderijen), welke hier thans ontbreekt aan de oostzijde van de uitbreiding. 
Met het realiseren van het onderhavige bouwplan wordt de brink volledig omzoomd door 
bebouwing, hetwelk zorgt voor een stedenbouwkundig goede afronding van de dorpsrand. 
Gesteld kan worden dat de feitelijke mogelijkheden derhalve ontbreken om de huidige 
toevoeging van ruimtelijke kwaliteit plaats te laten vinden- binnen het bestaande stedelijke 
gebied van Milheeze. 

De Verordening ruimte stelt in dit artikel tevens dat de ontwikkeling dient aan te sluiten bij 
bestaand stedelijk gebied of plaats dient te vinden in een nieuw cluster van stedelijke 
bebouwing. Bij de stedenbouwkundige en landschappelijke inrichting van de stedelijke 
ontwikkeling moet rekening worden gehouden met de aanwezige ruimtelijke kwaliteiten en 
structuren in het gebied zelf en in de naaste omgeving, waaronder mede begrepen de 
ontwikkeling van een groene geleding ten behoeve van ecologische en landschappelijke 
verbindingen. Het onderhavige plan sluit direct aan op het bestaand stedelijk gebied van de 
kern Milheeze en voldoet daarmee aan de eis uit de Verordening. In het stedenbouwkundig 
plan is rekening gehouden met de aanwezige ruimtelijke kwaliteiten en met landschappelijke 
verbindingen. Het onderhavige plan laat onder meer ruimte voor het herstel van een oude 
verbindingsweg ten zuiden van het plangebied. Tenslotte worden de randen van het 
plangebied groen aangekleed, waardoor een goede overgang ontstaat naar het buitengebied. 

Artikel 2.1: Zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit 
Een ruimtelijk plan dat voorziet in een ruimtelijke ontwikkeling buiten bestaand stedelijk gebied 
moet bijdragen aan de zorg voor het behoud en de bevordering van de ruimtelijke kwaliteit van 
het daarbij betrokken gebied en de naast omgeving, in het bijzonder aan het principe van 
zorgvuldig ruimtegebruik. De toelichting van een ruimtelijk plan dient hier een verantwoording 
over te bevatten. 

Hierbij is bepaald dat uitbreiding van het op grond van het geidende bestemmingsplan 
toegestane ruimtebeslag slechts is toegestaan mits de financiële, juridische of feitelijke 
mogelijkheden ontbreken om de beoogde ruimtelijke ontwikkeling binnen dat toegestane 
ruimtebeslag te realiseren. Aangezien deze ruimtelijke onderbouwing betrekking heeft op artikel 
3.3 VR, hoeft bij de vestiging van deze nieuwe ruimtelijke ontwikkeling geen gebruik te worden 
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gemaakt van een bestaand bestemmingsvlak of bouwblok, waarbinnen het geldend 
bestemmingsplan het bouwen van gebouwen en bijbehorende bouwwerken toestaat. 

In deze ruimtelijke onderbouwing is ook rekening gehouden met de gevolgen van de beoogde 
ruimtelijke ontwikkeling voor de gronden en de omgeving. Hierbij wordt in Hoofdstuk 5 van 
deze ruimtelijke onderbouwing ingegaan op bodemkwaliteit, waterhuishouding, 
(archeologische) monumenten, cultuurhistorische waarden, ecologische, aardkundige en 
landschappelijke waarden. In Hoofdstuk 2 en 3 wordt verantwoord dat de omvang van de 
beoogde ruimtelijke ontwikkeling, in het bijzonder wat betreft de omvang van de beoogde 
bebouwing, past in de omgeving. Daarbij is ook toegelicht hoe de landschappelijke inpassing 
wordt gewaarborgd. 

Artikel 2.2: Kwaliteitsverbetering van het landschap 
De Verordening ruimte stelt dat een ruimtelijke plan als bedoeld in artikel 2.1 een 
verantwoording dient te bevatten van de wijze waarop financieel, juridisch en feitelijk is 
verzekerd dat de realisering van de beoogde ruimtelijke ontwikkeling gepaard gaat met een 
aantoonbare en uitvoerbare fysieke verbetering van de aanwezige of potentiële kwaliteiten van 
bodem, water, natuur, landschap of cultuurhistorie of van extensieve recreatieve mogelijkheden 
van het gebied waarop de ontwikkeling haar werking heeft of van het gebied waarvan de 
gemeente voorgenomen ontwikkeling in hoofdlijnen heeft beschreven. 

Het vierde lid van dit artikel bepaald dat indien een kwaliteitsverbetering, zoals hierboven 
beschreven, niet is verzekerd; het ruimtelijke plan slechts kan worden vastgesteld indien een 
passende financiële bijdrage in een landschapsfonds is verzekerd en over de werking van dat 
fonds regelmatig verslag wordt gedaan in het ruimtelijke regionaal overleg. Ten aanzien van de 
realisatie van het onderhavig plan kan een ruimtelijke kwaliteitsverbetering niet worden 
verzekerd, derhalve wordt een financiële bijdrage gestort in een landschapsfonds zoals 
toegelicht in hoofdstuk 3. 

Artikel 3.5: Regels voor nieuwbouw van woningen 
In artikel 3.5 worden algemene regels gegeven waaraan de toelichting bij een gemeentelijk 
planologisch besluit dat nieuwbouw van woningen mogelijk maakt, moet voldoen. Er dient 
gekeken te worden naar de bestaande harde plancapaciteit en tevens moet een relatie gelegd 
worden met de afspraken die in het regionaal ruimtelijk overleg zijn gemaakt over de 
nieuwbouw van woningen. De bouw van ^ woningen past binnen de gemaakte 
woningbouwafspraken. De regionaal gemaakte woningafspraken worden nader toegelicht in de 
volgende paragraaf, bij het gemeentelijke beleid. 

4.4 Gemeentelijk beleid 

Structuurvisie Plus Gemert-Bakel 2011-2021 "Duurzaam verbinden", 2010 
In de Structuurvisie Plus Gemert-Bakel 2011=2021 geeft de gemeente haar visie op de 
ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente op de langere termijn. Geconstateerd wordt dat 
Gemert-Bakel qua mensen, middelen en ruimte een onderdeel vormt van de stadsregio 
Helmond- Eindhoven en Veghel-Uden. De stad ligt dichtbij en komt in reistijd en bereikbaarheid 
nog een stukdichterbij met de infrastructurele ontwikkelingen. De weg is meer dan asfalt. Los 
van de maatschappelijke betekenis wordt er dagelijks veel heen en weer gereden naar de stad; 
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naar het werk, naar de winkel, naar familie, vrienden, kennissen en om uit te gaan. Veel mensen 
uit de gemeente werken in de omliggende steden en omgekeerd; veel mensen van buiten de 
gemeente werken hier in de gemeente. Daarmee is de directe afhankelijkheid van de 
woonomgeving veranderd. In die zin zijn de mensen en is de gemeente meer stedelijk 
geworden. Deze veranderingen en ontwikkelingen vragen om nieuwe ruimtelijke, 
maatschappelijke en economische duurzame concepten, zonder de aandacht voor sociale 
samenhang en een landelijke uitstraling te verliezen. Deze uitstraling is namelijk een "unique 
sellingpoint" dat verder geëxploreerd kan worden. 

Het aantal inwoners van de gemeente zal, als alles bij het oude wordt gelaten, over ongeveer 
15 jaar af gaan nemen. Hier wordt op voorgesorteerd door de gemeente en haar partners. Taak 
is de woningbehoefte en woningvoorraad op elkaar af te stemmen. De gemeente huisvest in de 
eerste plaats haar eigen inwoners, vervolgens de mensen uit de Peelregio, Zuidoost-Brabant en 
verder. De gemeente zal zich ook verder gaan profileren als woongemeente voor de 
werknemers van bedrijven in de Brainport-regio. Er worden nieuwe woonvormen ontwikkelt in 
samenspraak met de sociale partners en bewoners. Bij de planning van nieuwe (uitbreiding van) 
woonwijken worden zo veel mogelijk de natuurwaarden rondom de dorpen ontzien. Er wordt 
naar locaties gezocht waar met minimale aanpassingen woningen gerealiseerd kunnen worden. 

Taak is de woningbehoefte en woningvoorraad op elkaar af te stemmen. Ingezet wordt op een 
realistisch woningbouwprogramma dat inspeelt op de maatschappelijke - en 
woningbouwontwikkelingen. Dit programma wordt afgestemd binnen de (sub)regio. 
Nieuwbouw is aanvullend op de bestaande voorraad. In het regionaal woningbouwprogramma 
voor 2010-2020 wordt uitgegaan voor Gemert-Bakel van nieuwbouw van 930 woningen 
waarvan 40 % in de sociale sector (koop en huur). Er moet niet te veel gebouwd worden maar 
zeker ook niet te weinig; daarom is van belang regelmatig te rapporteren over de voortgang en 
de ontwikkelingen te blijven monitoren. 

Het landschap rondom Milheeze ontstond als een kampenlandschap. Vér voor deze 
ontwikkeling werd er gewoond op de voormalige Maasterrassen bij Milheeze en gereisd over de 
nu nog bestaande prehistorische route, waarlangs Bakel en Milheeze ontstonden. Voor de hele 
gemeente kan ruimtelijk gezien gesproken worden van een gordel van nederzettingen en 
gehuchten die zich van het uiterste noordwesten, naar het zuidoosten uitstrekt. De oude wegen 
met laanbeplanting meanderen door de hoger gelegen landstreken en rijgen de dorpen 
aanéén. Het buitengebied dringt door tot in de dorpsranden met open groene plekken. Door 
de dorpse randen is er een relatief vrij zicht op het landschap. De gordel wordt gekend en 
herkend als bijzonder waardevol voor mens, ruimte en (recreatieve) bedrijvigheid. 

Bij ruimtelijke opgaven en uitbreidingen aan de dorpsranden staan de bestaande structuur en 
de dorpse karakteristiek centraal. Het doel is om de randen van de dorpen landschappelijk in te 
passen en de gemeenschap ruimtelijk en sociaal te verbinden met het buitengebied. 
Geconstateerd wordt tevens dat bolle akkers bijzonder waardevol zijn, behoud hiervan is van 
groot belang. Bebouwing van bolle akkers is alleen mogelijk als het om afronding van dorpen 
gaat, zoals hierboven beschreven. 

Het plangebied is op de structuurvisiekaart aangegeven als zijnde een locatie waar een stedelijke 
ontwikkeling kan plaatsvinden. De beoogde ontwikkelingen in het gebied Milheeze-Zuid, fase 4 
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zorgen voor een ruimtelijke en functionele versterking van het centrumgebied en passen dan 

ook binnen de Structuurvisie Plus. De nieuwe woningen vormen een aanvulling op de 

bestaande woonvoorraad en passen binnen het regionaal woningbouwprogramma. Daarnaast 

wordt in de structuurvisie vermeld dat bebouwing van bolle akkers, zoals in het onderhavige 

plan, alleen is toegestaan als het gaat om de afronding van dorpen. Het huidige bouwplan 

voldoet aan de vereiste dat het om een afronding van de dorpsrand gaat. 
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Uitsnede uit de structuurvisiekaart van de 

Structuurvisie Plus Gemert - Bakel 2011 -

2021. Het plangebied, weergegeven met 

een rode bol, is aangegeven als gebied waar 

stedelijke ontwikkeling plaats kan vinden. 
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Welstandsnota, 2008 

Op 5 juli 2008 heeft de gemeenteraad van Gemert-Bakel de welstandsnota in het kader van de 

aangepaste Woningwet 2002 vastgesteld. In deze nota zijn gebiedsgerichte criteria 

geformuleerd die complementair zijn aan bestemmingsplannen. Complementair wil zeggen dat 

er een afstemming plaatsvindt van stedenbouwkundige elementen uit het bestemmingsplan en 

alle andere criteria van beeldkwaliteiten in de welstandsnota die gehanteerd worden bij toetsing 

door welstand, landschapsinrichting en dergelijke. 
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De welstandsnota bestaat uit de volgende onderdelen: 
® algemene beschrijving van het gebied als inleiding; 
9 zonering, dat wil zeggen indeling van het plangebied in zones van intensiteit van 

plantoetsing; 
« inventarisatie van bestaande kwaliteiten en soms van ontbrekende kwaliteiten; 

toetsingscriteria en te handhaven waarden bij ruimtelijke veranderingen. 

Op 24 januari 2006 is de "Gereedschapskist Gemert-Bakel" vastgesteld. Daarin zijn 
uitgangspunten voor de afbouw van Dorpsranden nader geformuleerd. De onderhavige 
ontwikkeling conformeert zich aan de uitgangspunten zoals die zijn geformuleerd in de 
welstandsnota en de "Gereedschapskist Gemert-Bakel". 

Gezien de bijzondere stedenbouwkundige opzet van het totale plan Milheeze-Zuid en de wens 
om met de Zuidrand een nieuwe passende dorpsrand te maken die refereert aan de 
cultuurhistorie van het gebied en het dorp, is voor de eerdere bouwfases van Milheeze-Zuid een 
afzonderlijk beeldkwaliteitsplan opgesteld. Het onderhavige plangebied, welke de vierde fase 
betreft, zal aansluiten bij de beeldkwaliteit van de eerder gerealiseerde fases. 

Ten aanzien van de bebouwing in het plangebied zal deze in het algemeen een landelijk 
karakter gaan krijgen, met stijlkenmerken die terug te vinden zijn in de boerderijen in de directe 
omgeving. De hoofdgebouwen hebben de kenmerken van de langgevelboerderijen: 
overwegend lage daklijn, grote dakvlakken en geen schilddaken, maar zadeldaken of daken met 
wolfseinden, 'plinten' in de gevel, kleinschalige dan wel kleinschalig ingedeelde 
gevelopeningen, roodbruin metselwerk, donkere pannen dan wel rietbedekking op het dak etc. 

Woonvisie 2009-2015, 2009 
De gemeente Gemert-Bakel heeft in 2004 een woonvisie opgesteld. Door de ontwikkelingen op 
het gebied van demografie en de veranderende vraag van inwoners, is het noodzakelijk 
gebleken om deze woonvisie te actualiseren. Hierbij is het belangrijk om in te spelen op de 
behoefte van inwoners van Gemert-Bakel. Daarnaast zijn de afgelopen jaren knelpunten op de 
woningmarkt ontstaan. Dit betreft onder meer hoge prijzen voor starterswoningen, woningen 
voor senioren sluiten niet aan bij de toekomstige vraag, te lange wachttijden voor een 
huurwoning en onvoldoende goedkope woningen voor mensen met een laag inkomen. Als zij 
daar niet terecht kunnen, vertrekken ze noodgedwongen naar elders. Dit noodgedwongen 
vertrek de afgelopen jaren is de mede-oorzaak geweest van de daling van het aantal jongeren in 
de gemeente. Een vertrekoverschot van jongeren leidt tot extra vergrijzing van de gemeente. 
Om deze reden is de woonvisie 2009-2015 opgesteld met oplossingen voor de middellange 
termijn. De woonvisie 2009 - 2015 is een raamwerk en laat zien waar Gemert-Bakel naar toe 
wil en welke maatregen/activiteiten de gemeente daarvoor wil ontplooien. De woonvisie is een 
actief instrument om het wonen in onze gemeente de komende jaren te bevorderen. De 
woonvisie vormt samen met het woningbouwprogramma dat ieder jaar wordt opgesteld, het 
regionale woningbouwprogramma 2010 - 2020 dat in SRE-verband is opgesteld en de jaarlijkse 
monitor wonen, een belangrijke basis voor het lokale volkshuisvestingsbeleid, in het 
onderhavige plan worden woningen gebouwd in een Landelijk-Dorpse setting. 

Gemeente Gemert-Bakel 



01100.047.01 n i l 25 

Regionaal woningbouwprogramma (SRE), 2009 
Het regionaal woningbouwprogramma is door de gemeenteraad vastgesteld op 29 oktober 
2009. De belangrijkste uitgangspunten van het Regionaal Woningbouwprogramma zijn voor 
het landelijke gebied en daarmee Gemert-Bakel: 

» Landelijke regio's bouwen volgens het verstedelijkingsbeleid van rijk en provincie. Dat 
betekent dat niet meer woningen worden gebouwd dan noodzakelijk voor 
migratiesaldonul. In het Regionaal Woningbouwprogramma is daar aan toegevoegd 'met 
als uitzondering op dit principe de provinciale pilots, Ruimte-voor-Ruimte kavels, BIO-
kavels, woningen in het kader van de extramuralisatie van de zorg en (sub)regionale 
zorgvoorzieningen, evenals huisvesting van buitenlandse werknemers en statushouders'. 

• De provinciale bevolkings- en huishoudensprognose (2008) is het kwantitatieve kader 
voor het woningbouwprogramma. Voor de gemeente Gemert-Bakel komt dit voor de 
periode 2010-2020 neer op de toevoeging van 930 woningen aan de woningvoorraad. 
Hiervan worden op basis van regionale afspraken 3 woningen afgetrokken voor het 
project Providentia in Heeze-Leende. 

» De nieuwbouw is aanvullend op de bestaande woningvoorraad zowel in kwaliteit (type 
woningen prijsklasse) als in aantal. 

• De subregio De Peel realiseert 35% van de nieuwbouw in de sociale sector. De gemeente 
heeft aangegeven 40 % van de nieuwbouw in de sociale sector (huur en koop) te zullen 
bouwen. 

Huidige situatie woningvoorraad Gemert - Bakel, 2009 
De feitelijke woningvoorraad in 2009 per ultimo 2009 heeft een omvang van 11.138 woningen. 
Migratie Gemert-Bakel: 

» Onder migratiesaldo wordt verstaan dat ten hoogste zoveel woningen worden gebouwd 
als nodig is voor de natuurlijke bevolkingsgroei ofwel de groei die optreedt als het saldo 
van alle verhuisbewegingen op nul wordt gesteld. 

« Dit wordt ook wel 'bouwen voor migratiesaldo nul' genoemd. 
« Kortom de buitenlandse en binnenlandse migratie vormen het migratiesaldo. 
• In de afgelopen 10 jaren hebben zich 8.805 personen in Gemert-Bakel gevestigd en zijn er 

8.681 vertrokken. Per saldo is de bevolking door migratieprocessen in aantal met 124 
gestegen. 

« Per saldo is er vooral in de jaren 2003-2006 sprake van negatieve migratie en vanaf 2007 
is die omgezet in een stijgend positief saldo. Of deze ontwikkeling zich doorzet, is nog 
onzeker. 

• In de eerste helft van 2009 zijn zowel het aantal vestigingen als vertrekken sterk 
teruggelopen (respectievelijk 20 % en 27 % van het jaarcijfer 2008); per saldo zijn er in de 
1e helft van 2009 evenveel mensen binnenkomen als vertrokken, zodat het migratiesaldo 
0 is. 

De afgelopen jaren is er een versnelling en ook continuïteit gekomen van de 
woningbouwproductie, zowel wat de kwaliteiten als de kwantiteiten betreft. Ook de komende 
jaren blijft het nodig om de nodige inspanningen te leveren om in de behoeften te voorzien en 
daarmee stagnatie te voorkomen. Over de voortgang van de woningbouw is in eigen beheer 
een monitor ontwikkeld; dit om de een actueel beeld te blijven houden van wat er speelt op de 
woningmarkt en op basis daarvan zonodig te komen tot bijstelling van plannen c.q. beleid. 

Ruimtelijke onderbouwing 'Milheeze-Zuid, fase 4' 



26 

leder jaar wordt een woningbouwprogramma opgesteld voor het komende jaar. Uitgangspunt 

daarbij is bouwen naar behoefte op basis van migratiesaldo nul. Kort samengevat komt het 

erop neer dat er de komende jaren gemiddeld circa 135 woningen per jaar zullen worden 

gebouwd in de gemeente. In het programma voor 2012 zal het bouwplan voor de woningen in 

Milheeze-Zuid, fase 4 in het woningbouwprogramma worden opgenomen. 

Toetsing planontwikkeling 

Met de realisering van het voorliggende bouwplan komt er doorstroming op de (huur)markt op 

gang. Dit zal vrijwel zeker ook een positieve uitwerking hebben op de wachttijd voor 

woningzoekenden voor huurwoningen en zal dichter in de buurt komen van het door de 

gemeenteraad geformuleerd uitgangspunt, te weten een maximale inschrijftijd van een jaar 

voor actief woningzoekenden die dringend behoefte hebben aan woonruimte. De ontwikkeling 

van de woningen wordt opgenomen in het woningbouwprogramma voor 2012. Hiermee geeft 

de ontwikkeling invulling aan het beleid van de gemeente waarbij er per jaar gemiddeld 135 

woningen gebouwd zullen worden om te kunnen voldoen aan de behoefte op basis van 

migratiesaldo nul. 

Vigerend bestemmingsplan "Buitengebied Gemert-Bakel 2010", 2010 

Momenteel vigeert binnen het plangebied het bestemmingsplan 'Buitengebied Gemert-Bakel 

2010', vastgesteld door de gemeenteraad op 27 mei 2010. Het vigerende bestemmingsplan 

legt op de percelen waar het onderhavige ontwikkelingsplan betrekking op heeft de 

enkelbestemming 'Agrarisch' en de dubbelbestemming 'Waarde - Oude akker'. Tevens is de 

gebiedsaanduiding 'Luchtvaartverkeerzone - IHCS' opgenomen. De bestemming 'Agrarisch' is 

bestemd voor al dan niet bedrijfsmatig agrarisch grondgebruik inclusief tijdelijke 

teeltondersteunende voorzieningen. De dubbelbestemming 'Waarde - Oude akker' is 

toegekend aan die locaties waar in die mate sprake is van cultuurhistorische waarde dat 

hiervoor een afzonderlijke dubbelbestemming nodig is. Deze gronden zijn met name waardevol 

door het cultuurhistorisch patroon met onder andere kenmerken als het aanwezige reliëf (vaak 

bolle vorm), hoge ligging ten opzichte van de omgeving en een dikke eerdlaag. De 

dubbelbestemming is bestemd voor de instandhouding en bescherming van de aanwezige 

cultuurhistorische waarden. 

-i ^ -i -4 + H i 
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Geconcludeerd kan worden dat de beoogde ontwikkeling van % woningen strijdig is met het 

vigerende bestemmingsplan. 
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TOETSING AAN UITVOERINGSASPECTEN 

5.1 Inleiding 

Ten behoeve van de voorgenomen realisatie van de woningen in Milheeze-Zuid fase 4 dient 
conform art. 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening onderzoek te worden gepleegd naar een 
aantal uitvoeringsaspecten. Met het onderhavige plan wordt aangesloten op de al gerealiseerde 
ruimtelijke en functionele structuur, zoals de ontsluitingsstructuur, groenstructuur en de 
waterhuishouding. In hoofdstuk 2 en 3 zijn deze in hun samenhang toegelicht. 

Hieronder wordt verslag gedaan van de uitkomsten van het gepleegde onderzoek. De 
onderzoeksrapporten zijn als (separate) bijlagen gevoegd bij dit bestemmingsplan. 
Achtereenvolgens worden behandeld: 

bodem; 
akoestiek (wegverkeerslawaai) 
flora en fauna; 
water; 
archeologie en cultuurhistorie 
bedrijven en milieuzonering; 
externe veiligheid; 
luchtkwaliteit; 
kabels en leidingen; 
vliegbasis Volkel 

5.2 Bodem 

In augustus 2011 is door Archimil B.V. een verkennend bodemonderzoek in het plangebied 
uitgevoerd volgens de vereisten uit de NEN 5740. Uit het onderzoek blijkt dat de grond uit de 
bovenlaag noch de grond uit de onderlaag verontreinigd is met één van de componenten' 
waarop is onderzocht. Het grondwater is licht verontreinigd met barium en cadmium en matig 
verontreinigd met zink. Op basis van de onderzoeksresultaten kan geconcludeerd worden dat 
er geen belemmeringen zijn voor de onderhavige ontwikkeling. 

5.3 Akoestiek (wegverkeerslawaai) 

Wegverkeerslawaai 
Om te bepalen of er een ontheffing met betrekking tot wegverkeerslawaai nodig is moet er 
gekeken worden naar een tweetal mogelijke bronnen van verkeerslawaai; 
1. de wegen rondom het plangebied; 
2. de aan te leggen wegen binnen het plangebied. 

Op grond van artikel 74 eerste lid van de Wet geluidhinder bevindt zich aan weerszijden van 
wegen een zone, waarbinnen een akoestisch onderzoek noodzakelijk is naar de geluidsbelasting 
op gevels van woningen vanwege de weg. 

Artikel 74 tweede lid bepaalt dat wegen die zijn aangeduid als woonerf dan wel waarvoor een 
maximumsnelheid van 30 km per uur geldt, uitgesloten zijn van dit eerste lid. Deze wegen 
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hebben geen onderzoekszone. Ter plaatse van de Millekens geldt een snelheidsregime van 30 
km/uur. 

Gelet op het bepaalde in artikel 74, tweede lid van de Wet geluidshinder is in dit geval een 
akoestisch onderzoek voor de onder punt 1 en 2 genoemde wegen niet noodzakelijk. 
Geconcludeerd kan worden dat er voor het aspect wegverkeerslawaai geen belemmeringen 
zijn. 

5.4 Flora en fauna 

Toetsingskader 
De Nederlandse natuurwetgeving valt uiteen in gebiedsbescherming en soortbescherming. De 
gebiedsbescherming is geïmplementeerd in de Natuurbeschermingswet 1998 en omvat de 
beschermde natuurmonumenten alsmede de gebieden met de status Vogel- en/of de 
Habitatrichtlijngebied. Globaal kan gesteld worden dat de gebiedsbescherming gericht is op de 
bescherming van de waarden waarvoor een gebied is aangewezen. Deze bescherming is 
gebiedsspecifiek, maar kent wel de zogenaamde externe werking. Dat wil zeggen dat ook 
handelingen buiten het beschermde gebied niet mogen leiden tot verlies aan kwaliteit in het 
beschermde gebied. 

Op 1 april 2002 is daarnaast de Flora- en faunawet in werking getreden. De soortbescherming 
is opgenomen in de Flora- en faunawet. Deze bescherming geldt overal in Nederland, ook in de 
beschermde gebieden. De soortbescherming kent geen externe werking. Projecten worden 
getoetst aan de directe invloed op beschermde waarden binnen de grenzen van het 
projectgebied. De wet regelt de bescherming van wilde dier- en plantsoorten. Ook omvat de 
wet de bescherming van Habitatrichtlijnsoorten buiten de aangewezen Natura 2000 gebieden 
welke zijn beschermd in bijlage IV. In de wet zijn de voormalige Jacht- en Vogelwet 
opgenomen. Volgende de Flora- en faunawet morgen beschermde dier- en plantsoorten niet 
worden verwond, gevangen, opzettelijk worden verontrust of gedood. Voortplanting of vast 
rust- of verblijfplaatsen mogen niet worden beschadigd, vernield of verstoord. Beschermde 
planten mogen op geen enkele wijze van hun groeiplaats worden verwijderd of vernield. Ook 
legt de wet de zorgplicht van de burger voor de flora en fauna vast. Er zijn 
vrijstellingsbepalingen, onder andere in verband met de jacht en de schadebestrijding. 
Afwijkingen van de verbodsbepalingen zijn mogelijk indien geen afbreuk wordt gedaan aan de 
gunstige staat van instandhouding van de soort. 

Sinds 23 februari 2005 is het Vrijstellingsbesluit van kracht. Met dit besluit is geregeld dat voor 
algemeen voorkomende soorten een vrijstelling geldt bij ruimtelijke ingrepen en geen 
ontheffing mee aangevraagd hoeft te worden. Wel blijft de algemene zorgplicht van kracht. 
Conform de Flora- en faunawet is de initiatiefnemer bij ruimtelijke ingrepen verplicht op de 
hoogte te zijn van mogelijke voorkomende beschermde natuurwaarden binnen het 
projectgebied. Vanuit de kennis dienen plannen en projecten getoetst te worden aan eventuele 
strijdigheid van de verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet. 
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Beoordeling en conclusie 
In juni 2011 is door Staro Natuur en Buitengebied een quickscan Flora en Fauna uitgevoerd. 
Geconcludeerd wordt dat het plangebied niet nabij een Natura 2000 gebied, Beschermd 
Natuurmonument, Nationaal Landschap, Nationaal Park of Wetland ligt. Het plangebied is niet 
gelegen in of nabij de EHS. De beoogde ontwikkeling heeft dan ook geen effect op een 
beschermd natuurgebied. 

Geconcludeerd wordt dat in het plangebied mogelijk verschillende beschermde soorten 
voorkomen voor die vermeld staan op de lijsten van de Flora- en faunawet. Mogelijk wordt het 
plangebied gebruikt door enkele grondgebonden zoogdieren en amfibieën die zijn opgenomen 
op FFIijst 1. Voor deze soorten geldt een vrijstelling: bij het uitvoeren van ruimtelijke ingrepen is 
het voor deze soorten niet noodzakelijk een ontheffing aan te vragen. Mogelijk in het 
onderzoeksgebied voorkomende vleermuizen staan vermeld op FFIijst 3 en zijn strikt 
beschermd. Ten aanzien van foerageergebied geldt dat hieraan geen negatieve effecten 
optreden. De voorkomende vogelsoorten staan vermeld op FFIijst vogels en zijn strikt 
beschermd. Dit aspect vormt ook geen belemmering voor de onderhavige ontwikkeling, mits 
voldaan wordt aan de voorwaarden die zijn gesteld in de Quickscan Flora- en fauna. 

5.5 Water 

Inleiding 
In de waterparagraaf legt de initiatiefnemer van een plan verantwoording af over het doorlopen 
proces en de gemaakte keuzes met betrekking tot water. De gemeente Gemert-Bakel is het 
eerste aanspreekpunt bij de toetsing (watertoets) van het plan, waarbij het beleid van 
Waterschap Aa en Maas een belangrijke rol speelt. Provincie, Rijkswaterstaat en rijksoverheid 
kunnen bij bepaalde zaken een rol spelen, afhankelijk van de ligging, omvang en aard van het 
plan. 

Op grond van een afspraak uit de startovereenkomst Waterbeheer 21e Eeuw (WB21: rijksbeleid 
ten aanzien waterbeheer) dienen decentrale overheden in de toelichting op ruimtelijke plannen 
een waterparagraaf op te nemen. In die paragraaf wordt uiteengezet wat voor gevolgen de 
ontwikkeling heeft voor de waterhuishouding, en hoe met die gevolgen wordt omgegaan. 

Voor alle plannen met een toename in verharding groter dan 30 vierkante meter dienen 
waterparagrafen te worden opgesteld en voert de gemeente een watertoets uit. Voor alle 
plannen boven de 2000 vierkante meter wordt de toetsing aan het waterschap gemeld en 
wordt waar nodig een uitgebreid advies gevraagd. Het waterschap kan formeel tijdens de 
inspraakprocedure nog een zienswijze indienen op ruimtelijke plannen, maar het streven van de 
gemeente Gemert-Bakel is de waterschapsbelangen al tijdens de toetsing mee te nemen. 

Gemeentelijk beleid 
Het Waterplan Gemert-Bakel vormt de basis voor het streven naar een duurzaam 'watersysteem 
binnen de gemeentegrens van Gemert-Bakel. Hierin is een achttal streefbeelden vastgelegd. 
Deze streefbeelden beschrijven de gewenste richting waarin ontwikkelingen zich dienen te 
begeven. 
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De benoemde streefbeelden zijn: 
Water als (mede)ordenend principe. Bij toekomstige uitbreidingen moet rekening 
gehouden worden met de situering daarvan in het watersysteem. Water moet zonder 
allerlei technische maatregelen kunnen functioneren. 
Water vasthouden. Waarbij het watersysteem de drietrapsstrategie volgt: overtollig water 
zoveel mogelijk bovenstrooms vasthouden in de bodem en in oppervlaktewater, water 
zonodig tijdelijk bergen in retentiegebieden langs de waterlopen, waarvoor ruimte moet 
worden gecreëerd, als de eerste twee punten niet of niet geheel haalbaar blijken, water 
afvoeren naar elders. 
Waterkwaliteit. 
Waterketen. De afvalwaterketen is optimaal ingericht zodat zo min mogelijk vermenging 
van schoon (hemel)water met afvalwater plaatsvindt. 
Landschap, natuur en recreatie. Water is een belangrijke drager voor ecologische waarden 
voor ecologische waarden. Waterlopen met de functie waternatuur of ecologische 
verbindingszone dient optimaal als zodanig ingericht te worden. 
Beperken van wateroverlast. 
De belevingswaarde van water in de bebouwde omgeving. Water vormt een aantrekkelijk 
element in bebouwde gebieden. 
Betrokkenheid. Door actieve voorlichting zijn alle inwoners zich goed bewust van het water 
in hun directe omgeving. 

Beleid Waterschap Aa en Maas 
Het Waterschap Aa en Maas heeft, in overleg met de gemeenten in haar beheergebied, een 
aantal beleidsmatige uitgangsprincipes ten aanzien van het duurzaam omgaan met water 
opgesteld. Deze worden toegepast bij het toetsen van ruimtelijke ontwikkelingen, zoals ver- en 
nieuwbouwplannen. Deze uitgangspunten vormen het vertrekpunt van het overleg tussen 
initiatiefnemer en gemeente. De initiatiefnemer dient bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen hier 
invulling aan te geven. 

In de beleidsnota 'Uitgangspunten Watertoets Aa en Maas' van 2007 zijn de principes 
beschreven die richtinggevend zijn bij de waterschapadvisering over ruimtelijke plannen. Deze 
principes zijn in het kort: 

1. Gescheiden houden van vuil water en schoon hemelwater 
Vuil water dient via (vuilwater)riolering afgevoerd te worden naar de 
rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Regenwater dient in principe binnen het plangebied te 
worden vastgehouden en alleen, indien noodzakelijk, vertraagt afgevoerd te worden via het 
oppervlaktewater. 

2. Doorlopen van de afwegingsstappen 'hergebruik - infiltratie - buffering - afvoer' 
Problemen met water mogen in principe niet naar benedenstrooms gebieden afgewenteld 
worden. 

Hergebruik wil zeggen dat hemelwater in een zogenaamd grijswatersysteem gebruikt kan 
worden (bv. WC spoelwater) . Dit levert een besparing van het gebruik van drinkwater op. 
De mogelijkheid tot infiltratie hangt af van de kwaliteit van het te infiltreren water, de 
grondwaterstand, de gewenste drooglegging, de ligging van het plangebied (kwelwater, 
intermediair of infiltratiegebied), de opbouw van de bodem (i.v.m. infiltratiecapaciteit) en 
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eventueel door water te mobiliseren bodemverontreinigingen. Uitgangspunt is dat infiltratie 
plaatsvindt op particulier terrein (bij particuliere ontwikkeling) of op openbaar gemeentelijk 
terrein (nieuwe woonbuurten of bedrijventerreinen). 
Indien niet geïnfiltreerd kan worden wordt onderzocht of er ruimte is voor buffering. Soms 
kan dit op bestaand oppervlaktewater maar er kan ook gedacht worden aan voorzieningen 
in de vorm van poelen, wadi's, sloten of vijvers, al dan niet in combinatie met 
groenvoorzieningen. 
Indien buffering van schoon regenwater niet mogelijk is, is afvoeren van regenwater naar 
het watersysteem buiten het plangebied de laatste optie. Dit kan uiteraard pas na grondig 
onderzoek ter plaatse en vaak moeten dan in het achterliggende oppervlaktewatersysteem 
compenserende maatregelen getroffen worden. 

3. Hydrologisch neutraal ontwikkelen 
Nieuwe ontwikkelingen moeten voldoen aan het principe hydrologisch neutraal ontwikkelen. 
Om te kunnen bepalen of een hydrologische ontwikkeling neutraal heeft plaats gevonden, 
moet er vergeleken worden met de oorspronkelijke situatie. (Bij uitbreidingswijken het 
oorspronkelijke agrarische gebied, bij inbreiding het onverharde oppervlak en bij vervangende 
nieuwbouw het verharde oppervlak) 
De toetsingsaspecten zijn: 

Afvoer uit het gebied 
Oppervlaktewaterstanden 
Overlast (schade) 
Grondwateraanvulling 
Grondwaterstanden 

De toetsing van de aspecten zal op drie niveaus plaats vinden, te weten: 
Toetsing op basis van de kengetallen (kleine plannen) 
Toetsing op basis van een bakjesmodel (bij grotere en complexere plannen) 
Toetsing met een (Geo)hydrologisch model (grote ontwikkelingen/plannen) 

4. Water als kans 
Hierbij wordt de stedenbouwkundige uitgenodigd om water in plangebieden positief te 
benaderen en hun creativiteit hierbij te gebruiken. Belangrijk is hier dat er bij voorkeur een 
toegevoegde waarde aan water wordt gegeven (hogere belevingswaarde). Te denken valt hier 
aan een combinatie aan groen, water en bebouwing/verharding. Het zichtbaar maken van 
water in het plan is een pré. 

5. Meervoudig ruimtegebruik 
Hydrologisch neutraal ontwikkelen maar ook de afwegingsstappen 'hergebruik - infiltratie -
buffering - afvoer' impliceren een grotere ruimtevraag voor water dan voorheen het geval was. 
Door bij de inrichting van een plangebied ruimte voor verschillende functies te gebruiken, 
wordt er efficiënter omgegaan met de beschikbare ruimte. Het waterschap ziet hierin kansen 
om extra ruimte voor water te vinden. 
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6. Voorkomen van vervuiling 
Het is verboden om vervuild water op oppervlaktewater te lozen en is het daarom wenselijk aan 
de bron maatregelen te nemen, zoals geen uitloogbare bouwmaterialen gebruiken en 
bestrating zo te kiezen dat het gebruik van bestrijdingsmiddelen geminimaliseerd wordt. 

7. Wateroverlast-vrij bestemmen. 
Bij de locatiekeuze moet rekening worden gehouden met de mogelijke wateroverlast op die 
locatie. De kans op wateroverlast is beschreven aan de hand van werknormen uit het Nationaal 
Bestuursakkoord Water. Het heeft de voorkeur te bouwen op locaties waar die voldoet aan de 
normen voor bebouwing. Als gekozen wordt voor bouwen op locaties met een hogere kans op 
inundatie, dienen mitigerende maatregelen genomen te worden. 

8. Waterschapsbelangen 
Nieuwe plannen mogen bestaande gebiedsfuncties niet in de weg zitten en dienen dus 
rekening te houden met ruimteclaims die het waterschap heeft: 

Ruimteclaims voor waterberging 
Ruimteclaims voor de aanleg van natte EVZ's en beekherstel 
Aanwezigheid en ligging watersysteem 
Aanwezigheid en ligging waterkeringen 
Aanwezigheid en ligging van infrastructuur en ruimteclaims t.b.v. de afvalwaterketen in 
beheer van het waterschap 

Uitvoering 
Waterhuishoudkundige en civieltechnische aspecten 
Nieuwe plannen dienen te voldoen aan het principe van Hydrologisch Neutraal Bouwen, 
waarbij de hydrologische situatie minimaal gelijk moet blijven aan de oorspronkelijke situatie. 
De gemeente Gemert-Bakel gaat er echter van uit dat bij uitbreiding van bestaande bebouwing, 
niet alleen de nieuwbouw maar ook de bestaande bouw afgekoppeld wordt. 

Bij het afkoppelen van verhard/bebouwd oppervlakte moet een bui die eens in de 10 jaar 
voorkomt (42.9 mm in zes uur) niet tot toename in de afvoer uit het plangebied leiden. 
Bovendien mag de natuurlijke CHG niet verlaagd worden. De te realiseren 
infiltratievoorzieningen bij ver- en nieuwbouwplannen kan dus berekend worden door het 
toekomstig verhard oppervlak (m2) te vermenigvuldigen met 0,0429 meter. Met behulp van het 
programma HNO (Hydologisch Neutraal Ontwikkelen) worden meer gedetailleerdere 
berekeningen gemaakt. Er wordt dan ook uitgegaan van T = 100. 

Er dient dus een adequate voorziening aangelegd te worden voor een regenbui die eens in de 
honderd jaar voorkomt (52 mm in 2,5 uur) zodat geen wateroverlast ontstaat (water op straat is 
wel acceptabel). Deze hoeveelheid kan gebufferd worden, maar mag ook via een (vertraagde) 
overstort op het oppervlaktewatersysteem geloosd worden, al dan niet via het infiltratiesysteem. 
Voor nadere uitwerking van deze berekeningen wordt verwezen naar de circulaire 'Uitwerking 
Uitgangspunten Watertoets' opgesteld door waterschap Aa en Maas in 2007. 

Huidige situatie 
In de huidige situatie wordt het projectgebied gebruikt voor de landbouw en is het onverhard. 
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Toekomstige situatie 
Aan de Millekens wordt een perceel van circa 5400 m2 ontwikkelt met 14 woningen. 
Vooruitlopend op de gehele ontwikkeling worden ^L woningen eerst ontwikkeld. Onderhavige 
ruimtelijke onderbouwing voorziet in de noodzakelijke juridisch-planologische bouwtitel. De 
watertoets gaat echter integraal in op de ontwikkeling van de 14 woningen. 

Het verhard oppervlak van de woningen en bijgebouwen wordt naar inschatting 1500 m2. 
Daarnaast komen er ook verhardingen/inritten op de percelen en dit wordt naar schatting zo'n 
500 m2. Het openbaarterrein wordt voorzien van wegverharding en komt uit op circa 700 m2. 
Het totaal verhard oppervlak dat gerealiseerd wordt bedraagt ongeveer 2700 m2. 

Stedenbouwkundige plan Milheeze-Zuid fase 4. Het besluitgebied voor de £, woningen is rood 
omlijnd. 

Gescheiden houden van vuil water en schoon hemelwater 
Afvalwater 
Binnen het plangebied komt een gescheiden rioolstelsel. Het afvalwater kan worden gekoppeld 
aan de vuilwater riolering die op de Millekens en Kapelakker ligt. Destijds bij het ontwerp van 
het vorige deel van Milheeze Zuidrand is al rekening gehouden met deze uitbreiding dus het 
moet mogelijk zijn om het vuiiwaterstelsel vanuit dit plan aan te sluiten op de bestaande 
vuilwaterriolering. 
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Hemelwater 

Regenwater van verhardingen moet in het gebied worden vastgehouden. Het plan Milheeze 

Zuidrand is uitgelegd met infiltratieriolering. Onderhavig plan voorziet daar ook in zodat het 

infiltratiesysteem één geheel wordt. 

Doorlopen van de afwegingsstappen 'hergebruik - infiltratie - buffering - afvoer' 

Hergebruik is een afwegingsstap waarvoor draagvlak bij inwoners nodig is. Dit is iets waar de 

gemeente momenteel niet actief mee aan de slag gaat. Infiltratie wordt bekeken en wanneer dit 

niet mogelijk is wordt zoveel mogelijk regenwater gebufferd en het restant overschot wordt 

eventueel afgevoerd. 

Hydrologisch neutraal ontwikkelen 

Het plan Milheeze Zuidrand, fase 4 wordt getoetst op verhard oppervlak, grondwaterstanden, 

bodem en doorlatendheid. Op basis van onderstaande gegevens wordt bekeken of infiltratie 

mogelijk is en op welke manier dit kan gebeuren. 

Grondwaterstanden . «** »* 

In de nabijheid van de planlocatie bevindf^zich een grondwaterrtieetpunt ter hoogte van 

Kapelakker 2. De peilbuizen staan bekend bij %vJO onder NITG nummer B52A1464. Daarnaast 

staat ook nog een peilbuis op de Antoniusstraa^bekend onderNIWnummer B52A0204. In de 

onderstaande grafieken staan gemeten waarderf va/n-de grondwaterstanden. Het maaiveld ter 

plekke van de planlocatie ligt gemiddeld op ca 26,20 m + NAP of mogelijk wat hoger. Hieruit 

kan geconcludeerd worden dat de GHG voldoende laag is om regenwater in de bodem te 

infiltreren. 
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B52A1464 
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Bodemopbouw en doorlatendheid 
Recent zijn geen onderzoeken gedaan naar de bodemopbouw en de doorlatendheid van de 
projectlocatie. Wel is bekend dat de grondslag in Milheeze uitermate geschikt is voor infiltratie. 
De projectlocatie Milheeze Zuidrand is hier een goed voorbeeld van. De k-waarde die daar is 
bepaald komt uit op 7-10 m/dag. Op basis van deze kennis bestaat het vermoeden dat ook hier 
goed kan worden geïnfiltreerd. 

Te realiseren berging in plangebied 
De basis voor de te realiseren waterberging vormt de toename van 2700 m2 aan verhard 
oppervlak. Op basis hiervan heeft een doorrekening met de HNO-Tool plaatsgevonden (zie 
bijlage): 

Het volume regenval dat eens in de tien jaar voorkomt (inclusief klimaatcompensatie) en 
binnen het bouwplan opgevangen dient te worden, is ca 71 m3. 
Bij een regenval met een herhalingstijd van eens in de honderd jaar dient schade aan 
woningen / infrastructuur voorkomen te worden, maar mag wel overlast optreden. Het 
gaat hierbij om een volume van ca 107 m3. 

Oplossingsrichtingen 
Op openbaar terrein kan infiltratieriolering worden aangelegd. Geschat wordt dat het mogelijk 
is om 170 m infiltratie riolering met diameter 600 mm kan worden aangelegd. In en rondom de 
buizen is dan een waterberging van circa 85 m3 te realiseren. In het plan komt ook een kleine 
groene brink die mogelijk als overloop kan worden ingericht vanuit de infiltratie riolering. 
Daarnaast mag er ook water op straat komen te staan bij een T-100 situatie omdat de 
woningen hoger worden gebouwd als het straatpeil. Al met al geeft dit voldoende ruimte om 
waterschade te voorkomen bij een T=100 situatie. 
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Water als kans en meervoudig ruimtegebruik 
Binnen het plangebied wordt het hemelwater opgevangen van zowel de bebouwing als de 
verharding. 

Voorkomen van vervuiling 
Bij nieuwe gebouwen en overige verharding dient rekening te worden gehouden met 
materialen die geen schadelijke stoffen uitlogen. Voor dit plan zijn voor zover bekend geen 
potentiële vervuilingsbronnen bekend. 

Wateroverlast vrij bestemmen 
Met het uitgangspunt van T = 100 en een absoluut systeem wordt voorkomen dat naar de 
directe omgeving extra water wordt afgevoerd. Hierdoor zal geen wateroverlast ontstaan in 
gebouwen in de directe omgeving door de ontwikkeling van dit plan. Het peil van de nieuwe 
woningen komt voldoende hoog te liggen zodat ook geen water in die woning kan stromen. 

Waterschapsbelangen 
Via de digitale watertoets is geconcludeerd dat er geen waterschapsbelang is op de 
projectlocatie. 

Advies waterschap 
De waterparagraaf is op 29 september 2011 voorgelegd aan het waterschap en zij gaat 
akkoord. 

5.6 Archeologie en cultuurhistorie 

Cultuurhistorie 
Naar verwachting treedt per 1 januari 2012 is de Modernisering Monumentenzorg (MoMo) in 
werking. Als gevolg van de MoMo wijzigt het Bro (artikel 3.6.1, lid 2). Wat eerst alleen voor 
archeologie gold, geldt nu ook voor al het cultureel erfgoed. In een ruimtelijke onderbouwing 
dient een beschrijving te worden opgenomen hoe met de in het gebied aanwezige 
cultuurhistorische waarden en in de grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening 
is gehouden. De opsteller en vaststeller van de ruimtelijke onderbouwing en het daarbij 
behorende besluit is daarmee dus verplicht om breder te kijken dan alleen naar het facet 
archeologie. Ook de facetten historische (stede)bouwkunde en historische geografie dienen te 
worden meegenomen in de belangenafweging. Hierbij gaat het om zowel beschermde als niet 
formeel beschermde objecten en structuren. 

De gronden binnen het plangebied bestaan uit agrarische gronden zonder bebouwing. Er zijn 
dan ook geen beeldbepalende panden of gemeentelijke monumenten aanwezig. Ook in de 
grond zijn geen cultuurhistorische monumenten aanwezig. Er is gelet op de ruimtelijk-
functionele en historische karakteristiek van het plangebied geen aanleiding om aanvullende 
(beschermende) bepalingen op te nemen. Het aspect cultuurhistorie vormt geen 
belemmeringen voor de beoogde ontwikkeling. 
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Archeologie 
In Europees verband is het zogenaamde 'Verdrag van Malta' tot stand gekomen. Uitgangspunt 
van dit verdrag is het archeologisch erfgoed zo veel mogelijk te behouden. Waar dit niet 
mogelijk is, dient het bodemarchief met zorg ontsloten te worden. Bij het ontwikkelen van 
ruimtelijk beleid moet het archeologisch belang vanaf het begin meewegen in de 
besluitvorming. 

Volgens de Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie Noord-Brabant heeft het gehele 
plangebied een middelhoge tot hoge archeologische verwachting. Op de IKAW-kaart heeft het 
plangebied een hoge archeologische trefkans. Er is sprake van een bolle-akkercomplex. 

" f Piftviii ' i.iiil helany cultuurhistorie 
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lïÜL Indicatieve archeologische waarden 
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Uitsnede Cultuurhistorische 
waardenkaart. Het plangebied is in rood 
aangegeven. Bron: provincie Noord-
Brabant 

In 2011 heeft ArcheoPro een bureau- en booronderzoek uitgevoerd voor het gehele plangebied 
en enkele omringende percelen. Hiervan is archeologisch rapport nr. 10140 opgemaakt. Uit het 
booronderzoek is naar voren gekomen dat het onderzoeksgebied op een dekzandrug ligt die 
nog betrekkelijk intact is. De archeologische verwachting voor de prehistorie tot de Vroege 
Middeleeuwen is hoog, die van de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd middelhoog. Deze 
verwachting is mede geënt op het gedane bureauonderzoek. Op de geraadpleegde historische 
kaarten zijn geen aanwijzingen dat er bewoningsactiviteit op het perceel is geweest. 

Op basis van deze resultaten heeft de gemeente Gemert-Bakel besloten het plangebied door 
middel van een proefsleuvenonderzoek te laten onderzoeken. In juli 2011 zijn door ADC 
ArcheoProjecten in het plangebied twee proefsleuven gegraven van 4 meter breed en 25 meter 
lang. Het proefsleuvenonderzoek leverde geen archeologische sporen op. De opgetekende 
sporen zijn van een zeer recente datum. In enkele putten bevonden zich rechthoekige sporen 
met een grijswitte opvulling. Hieruit staken nog stukken plastic, waardoor de datering ais recent 
spoor evident is. Deze kuilen werden op hun beurt weer oversneden door lineaire sporen met 
een donkergrijszwarte humeuze vulling. Deze doorsnijding zorgt ervoor dat deze sporen van 
een nog recentere datum zijn dan de kuilen zelf. Het kunnen recentelijk gedempte sloten zijn. 
De losse oost-west georiënteerde greppels die niet door kuilen heen snijden hebben eenzelfde 
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opvulling als deze sloten, een zeer donkergrijszwarte humeuze opvulling. Hierdoor zijn ze 
geïnterpreteerd als recent. Er werd tijdens het onderzoek zeer weinig vondstmateriaal 
gevonden. Het aspect archeologie levert geen belemmeringen op voor de onderhavige 
ontwikkeling. 

5.7 Bedrijven en milieuzonering 

Bij de realisatie van een locatie dient onderzoek te worden verricht naar de aanwezigheid vanuit 
milieuoogpunt belemmerende functies. Het gaat hierbij zowel om geur-, stof- als geluidhinder. 
Enerzijds dient bekeken te worden of de aanwezigheid van nabijgelegen bedrijvigheid geen 
belemmering vormt voor de voorgenomen milieugevoelige functies in het plangebied. 
Anderzijds moet duidelijk zijn dat de realisatie van de milieugevoelige functies geen nadelige 
gevolgen heeft voor de activiteiten van de nabijgelegen bestaande bedrijvigheid. 

Conclusie 
In of nabij het plangebied bevinden zich geen bedrijven met activiteiten die belemmeringen 
opleveren voor de woningbouw. 

5.8 Externe veiligheid 

Het beleid inzake externe veiligheid is gericht op de beheersing van risico's voor de omgeving 
met betrekking tot: 
1. het gebruik, de opslag en de productie van gevaarlijke stoffen (inrichtingen); 
2. het transport van gevaarlijke stoffen (buisleidingen, waterwegen, wegen en spoorwegen); 
3. het gebruik van luchthavens. 

In het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) zijn milieukwaliteitseisen op het gebied van 
externe veiligheid geformuleerd. Dit besluit heeft tot doel de risico's waaraan burgers in hun 
leefomgeving worden blootgesteld door activiteiten met gevaarlijke stoffen in inrichtingen tot 
een aanvaardbaar minimum te beperken. 

Ad. 1 Inrichtingen 
De externe veiligheid van inrichtingen heeft betrekking op de kans die bestaat om te overlijden 
buiten een inrichting als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen die inrichting 
waarbij een gevaarlijke stof betrokken is. Bij het bepalen van dit risico speelt de hoeveelheid 
opgeslagen gevaarlijke stoffen een belangrijke rol. 

Er zijn geen bedrijven in de omgeving van de Millekens in Milheeze aanwezig die in het kader 
van onderhavig project relevant zijn in het kader van de BEVI. Dit blijkt uit de risicokaart van de 
Provincie Noord-Brabant (zie onderstaande afbeelding). 
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Uitsnede risicokaart. Het plangebied is met een rode contour weergegeven. Bron: risicokaart Nederland. 

Ad. 2 Transport 

In 2003 is de Risicoatlas wegtransport gevaarlijke stoffen verschenen. De Risicoatlas levert 

informatie voor de evaluatie van het externe veiligheidsbeleid en bevat een inventarisatie van de 

omvang van de risico's veroorzaakt door het vervoer over de weg van gevaarlijke stoffen. 

De risicoatlas kan worden gebruikt om na te gaan waar er aandachtspunten voor de externe 

veiligheid zijn, die bij lokale planontwikkeling gedetailleerd dienen te worden beoordeeld. 

In de nabije omgeving van het plangebied aan de Millekens in Milheeze zijn geen wegen 

gelegen die opgenomen zijn in de Risicoatlas wegtransport gevaarlijke stoffen. 

Ad. 3 Luchthavens 

Het plangebied is gelegen in het radarverstoringsgebied van de vliegbasis Volkel. Dit houdt in 

dat, teneinde het ongestoord functioneren van radar- en communicatieapparatuur op de 

vliegbasis te waarborgen, er rond de vliegbasis een cirkel met een straal van 15 nautisch mijl 

(=27,8 km) geldt, gemeten vanaf de positie van de radar. Binnen dit radarverstoringsgebied 

dient voor ieder obstakel, hoger dan 65 meter, te worden berekend of er verstoring van de 

radar optreedt. Het plan overschrijdt deze hoogte zeker niet. Het radarverstoringsgebied van de 

vliegbasis Volkel wordt door het plan derhalve niet belemmerd. Het plangebied is tevens 

gelegen binnen de IHCS, obstakels mogen in deze zone niet hoger zijn dan 45 meter. Ook deze 

hoogte wordt binnen het plangebied niet bereikt. 

Geconcludeerd kan worden dat er voor dit project geen belemmeringen zijn vanuit het 

oogpunt van externe veiligheid. 
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5.9 Luchtkwaliteit 

Ten behoeve In het kader van de planologische procedure dient te worden aangetoond dat 
voldaan wordt aan de wettelijke normen voor wat betreft luchtkwaliteit. Hierbij dient het effect 
op de luchtkwaliteit in de omgeving als gevolg van de nieuwe ontwikkeling in beeld te worden 
gebracht. 

De luchtkwaliteitseisen vormen geen belemmering voor ruimtelijke ontwikkeling als: 
er geen sprake is van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde; 
een project, al dan niet per saldo, niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit leidt; 
een project 'niet in betekenende mate' bijdraagt aan de luchtverontreiniging; 
een project is opgenomen in een regionaal programma van maatregelen of in het NSL 
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit), dat in werking treedt nadat de EU 
derogatie (verlening van de termijn waarbinnen luchtkwaliteitseisen gerealiseerd moeten 
zijn) heeft verleend. 

In de algemene maatregel van bestuur 'Niet in betekenende mate' (Besluit NIBM) en de 
ministeriële regeling NIBM (Regeling NIBM) zijn de uitvoeringsregels vastgelegd die betrekking 
hebben op het begrip NIBM. Voor de periode tussen het in werking treden van de 'Wet 
luchtkwaliteit' en het verlenen van derogatie door de EU is het begrip 'niet in betekenende 
mate' gedefinieerd als 3% van de grenswaarde voor N02 en PM10. 

In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, infrastructuur, 
kantoor- en woningbouwlocaties en activiteiten of handelingen) opgenomen die niet in 
betekende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Deze gevallen kunnen zonder toetsing 
aan de grenswaarden voor het aspect luchtkwaliteit uitgevoerd worden. Ook indien aannemelijk 
gemaakt kan worden dat een gepland project NIBM bijdraagt, kan toetsing aan de 
grenswaarden voor luchtkwaliteit achterwege blijven. 

Voor de realisatie van woningen betekent dit dat bij projecten waarbij sprake is van één 
ontsluitingsweg er 1500 of meer woningen gerealiseerd worden, middels een projectsaldering 
moet worden aangetoond dat voldaan kan worden aan de luchtkwaliteitseisen. Voor projecten 
waarbij sprake is van twee of meer ontsluitingswegen met een gelijkmatige verkeersverdeling, is 
een ondergrens 3000 woningen van toepassing. 

Onderhavig plan betreft de realisatie van vier grondgebonden woningen. Gesteld kan worden 
dat een dergelijke ontwikkeling in vergelijking met de realisatie van 1500 woningen van een 
dermate kleine schaal is dat het project gezien kan worden als een project dat 'niet in 
betekenende mate' bijdraagt aan de luchtverontreiniging. Een nader onderzoek naar de invloed 
op de luchtkwaliteit er plaatse wordt dan ook niet noodzakelijk geacht. 

5.10 Kabels en leidingen 

Ter plaatse van het plangebied zijn geen planologisch relevante kabels en leidingen aanwezig. 
Indien nodig zal in een later stadium van onderhavig project een KLIC-melding worden 
uitgevoerd. 
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6 FINANCIEEL - ECONOMISCHE UITVOERINGSASPECTEN 

6.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de economische uitvoerbaarheid beschreven. Indien het 
bestemmingsplan voorziet in de uitvoering van werken door de gemeente moet de financieel-
economische uitvoerbaarheid hiervan worden aangetoond. Er wordt nader ingegaan op de 
grondexploitatie, de koppeling met het exploitatieplan en eventuele inschatting 
tegemoetkoming in planschade. 

6.2 Financiële uitvoerbaarheid 

De Wet ruimtelijke ordening maakt het vaststellen van een exploitatieplan verplicht voor een 
aantal bouwactiviteiten wanneer de bouw planologisch mogelijk wordt gemaakt in een 
bestemmingsplan, een wijziging van een bestemmingsplan of een afwijkingsbesluit. De 
bouwplannen waarbij een exploitatieplan verplicht is staan in artikel 6.2.1 van het Besluit 
ruimtelijke ordening: 
1. de bouw van een of meer woningen; 
2. de bouw van een of meer andere hoofdgebouwen; 
3. de uitbreiding van een hoofdgebouw met ten minste 1.000 m2 of met een of meer 

woningen; 
4. de verbouwing van een of meer aangesloten gebouwen die voor andere doeleinden in 

gebruik of ingericht waren, voor woondoeleinden, mits ten minste 10 woningen worden 
gerealiseerd; 

5. de verbouwing van een of meer aaneengesloten gebouwen die voor andere doeleinden in 
gebruik of ingericht waren, voor detailhandel, dienstverlening, kantoor of horecadoeleinden, 
mits de cumulatieve oppervlakte van de nieuwe functies tenminste 1.500 m2 bedraagt; 

6. de bouw van kassen met een oppervlakte van ten minste 1.000 m2. 
Bovendien is een exploitatieplan nodig als locatie-eisen (aan openbare ruimte of 
woningcategorieën) gesteld moeten worden en het bepalen van een tijdvak of fasering 
noodzakelijk is. 

Geen exploitatieplan is nodig indien het verhaal van de exploitatiekosten over de gronden 
anderszins verzekerd is, er geen fasering of tijdvak behoeft te worden vastgelegd en geen 
locatie-eisen (aan openbare ruimte of woningbouwcategorieën) hoeven te worden vastgesteld. 
De Wet ruimtelijke ordening is gewijzigd, waardoor voor onbenutte bouwruimte die al 
opgenomen was in een bestemmingsplan dat nog op basis van de oude Wet op de Ruimtelijke 
Ordening is opgesteld en vastgesteld en bij de herziening van dat bestemmingsplan na 1 juli 
2008 geen andere bestemmingsregeling is vastgesteld, geen exploitatieplan hoeft te worden 
vastgesteld. 

Door het sluiten van een overeenkomst over de grondexploitatie vóórdat de 
omgevingsvergunning wordt verleend is het verhaal van de kosten van de grondexploitatie 
anderszins verzekerd. Gelet op het vorenstaande is er dan ook geen verplichting om 
tegelijkertijd met het plan een exploitatieplan op te stellen. 
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7 CONCLUSIE EN AFWEGING 

7.1 inleiding 

De conclusie wordt gegeven als het concept akkoord is. 
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SAMENVATTING 

Voor een verklaring van de gebruikte terminologie met betrekking tot eventuele verontreinigingen 
verwijzen wij naar de 'circulaire bodemsanering 2009' en het 'besluit bodemkwaliteit'. Op een terrein aan 
de Millekens ong, te Milheeze is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd zoals voorgeschreven in de 
Nederlandse norm NEN 5740. 

De geografische gegevens van de onderzoekslocatie staan weergegeven in het volgende overzicht: 

Gemeente 

Adres 

Kadastraal 

Coördinaten 

Oppervlakte onderzoekslocatie 

Gemert-Baks! 

Millekens ong. te Milheeze 

Sectie: P 

X: 182,520 

Nrs: 1249, 1250 en 1251 

Y: 390,197 

ca 4800 m2 

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de resultaten van het vooronderzoek van de onderzoekslocatie 
en de directe omgeving. Op basis van de in het vooronderzoek verzamelde gegevens kan de locatie 
vooralsnog als niet-verdacht worden beschouwd. Veld- en laboratoriumwerkzaamheden zijn derhalve 
uitgevoerd conform de strategie onverdacht uit de NEN 5740. 

Uit het onderzoek volgt dat de grond uit de bovenlaag (0-0,5 rn-mv} noch de grond uit de onderlaag (0,5-2 
m-mv) verontreinigd is met één van de componenten waarop is onderzocht. Het grondwater is licht 
verontreinigd met barium en cadmium en matig verontreinigd met zink. 

Naar aanleiding hiervan merken wij op dat er ons inziens, op basis van de onderzoeksresultaten, geen 
restricties gesteld behoeven te worden aan aan- of verkoop van of bouwactiviteiten op de onderzochte 
locatie. 

Gelet op de aangetroffen concentratie aan zink in het grondwater ter plaatse van peilbuis 101 dient volgens 
de Circulaire Interventiewaarden Bodemsanering een nader onderzoek naar herkomst en verspreiding te 
worden ingesteld. Gezien de regionale problematiek van verontreinigingen met zware metalen in het 
grondwater achten wij een nader onderzoek in dit kader echter van weinig toegevoegde waarde. Wij 
adviseren om, voorafgaand aan een eventueel nader onderzoek, een herbemonstering van het grondwater en 
analyse op zink uit te laten voeren om zo de natuurlijke fluctuaties te kunnen bepalen. Op basis van deze 
aanvullende analyseresultaten kan worden bekeken of er eventuele vervolgstappen ondernomen dienen te 
worden. Aangezien direct contact met het grondwater niet te verwachten is blijft het risico uit oogpunt 
van volksgezondheid en milieuhygiëne beperkt. Het is echter raadzaam om geen freatisch grondwater te 
gebruiken voor consumptieve doeleinden, zoals het besproeien van gewassen en/of drenken van dieren. 

Indien, bijvoorbeeld bij bouwactiviteiten, grond vrijkomt die op een andere locatie zal worden hergebruikt 
dan dient bepaald te worden of wat de kwaliteit is in het kader van het besluit bodemkwaliteit. 
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1 INLEIDING EN DOEL VAN HET ONDERZOEK 

In verband met de voorgenomen uitgifte van bouwgrond aan de fvlillekens ong. te Milheeze is door de 
gemeente Gemert-Bakel schriftelijk opdracht verleend om een verkennend bodemonderzoek op 
bovengenoemde locatie uit te voeren. 

Het doel van het onderzoek bestaat uit het verkrijgen van inzicht in de kwaliteit van de grond en het 
freatische grondwater op het te onderzoeken terrein. Voor de milieuhygiënische verklaring kan dit 
onderzoek diensn a/s bewijs voor de kwaliteit van de ontvangende bodem (Regeling bodemkwaliteit 
artikel 4,3.4) in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van NEN 5740 [1] conform de BRL2000 met bijhorende protocollen 
van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsboring Bodemonderzoek [3]. De grondmengmonsters en het 
grondwatermonster zijn.geanalyseerd op de parameters welke opgenomen zijn in het NEN-pakket of op 
eventueel verdachte componenten. De analyseresultaten zijn getoetst aan de achtergrond-, streef- en 
interventiewaarden, zoals vermeid in de Circulaire bodemsanering 2009 [8]. 

Het rapport is als volgt opgebouwd: 

Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van de verzamelde gegevens van de onderzoekslocatie en/ of de 
daaromheen liggende percelen, welke tijdens het vooronderzoek naar voren zijn gekomen. De opzet en 
uitvoering van het onderzoek worden besproken in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 wordt het toetsingskader 
van de resultaten gepresenteerd waarna in hoofdstuk 5 de gevonden resultaten besproken zullen 
worden. Tot slot worden in hoofdstuk 6 de conclusies besproken en worden enkele aanbevelingen, 
gedaan. De in de tekst aangehaalde literatuurbronnen zijn opgenomen in bijlage 6. 

Contactpersoon voor de opdrachtgever was de heer van Hout. 
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Luchtfoto onderzoekslocatie en omgeving 
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2 VOORONDERZOEK 

Het vooronderzoek met betrekking tot het bodemonderzoek is uitgevoerd op het standaardniveau, conform 
MEN 5725. Het vooronderzoek heeft zich gericht zich op de onderzoekslocatie en de direct aanliggende 
percelen vanaf de grens van het onderzoeksgebied tot aan 25 meter buiten het onderzoeksgebied. Het 
doel van het vooronderzoek is het verzamelen van relevante informatie over de locatie van het 
bodemonderzoek, door het opvragen van informatie bij de opdrachtgever, de eigenaar en de gemeente, 
houden van interviews, uitvoeren van terreininspectie en archiefonderzoek. De te verzamelen informatie 
heeft betrekking op het voormalige gebruik, het huidige gebruik, het toekomstige gebruik, de 
bodemopbouw, de geohydrologische situatie en financieel-juridische aspecten. 

Hiervoor worden de volgende informatiebronnen geraadpleegd: milieuvergunningdossiers, archief 
bodemonderzoeken, etc. In bijlage 2 is een overzicht weergegeven van deze (geraadpleegde) 
informatiebronnen en de verkregen informatie. 

Op basis van de verzamelde informatie wordt het veld- en chemisch onderzoek goed voorbereid en wordt de 
onderzoekshypothese voor het verkennend of nader bodemonderzoek opgesteld. Ook worden de resultaten 
van het vooronderzoek gebruikt bij de interpretatie van de resultaten van het bodemonderzoek. 

2.1 Geografische gegevens 

De geografische gegevens van de onderzoekslocatie staan weergegeven in het volgende overzicht: 

Gemeente 

Adres 

Kadastraal 

Coördinaten 

Oppervlakte onderzoekslocatie 

Gemert-Bakel 

Mtliekens ong, te Milheeze 

Sectie: P 

X: 182,520 

Nrs: 1249,1250 en 1251 

Y: 390,197 

ca 4800 m2 

Op de onderzoekslocatie is er voor zover bekend geen sprake van een calamiteit of overtreding van 
voorschriften in het kader van de Wet Milieubeheer en/of Wet Bodembescherming en/of andere 
milieuregelgeving. 
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2.2 Huidig & Historisch bodempbruik 

Ten tijde van het onderzoek was de locatie in gebruik als braakliggende grond, In het verleden was deze 
in gebruik als grasland danwei bouwland. Ten westen van de locatie ligt een in ontwikkeling zijnde 
woonwijk, 

In of op de bodem van de onderzoekslocatie hebben voor zover bekend geen tanks voor de opslag van 
olie-producten gelegen. De locatie is voor zover bekend niet opgehoogd met bodemvreemd materiaal 
zoals slakken of sintels. Er zijn geen gegevens bekend omtrent potentieel bodembelastende activiteiten 
of calamiteiten in het verleden. 

! >***^a Uucu i.„ 

kaart 1978 kaart 1938 

2,2,1 Bodemonderzoeken 

Direct ten westen van de onderzoekslocatie heeft in het verleden een verkennend bodemonderzoek 
plaatsgevonden. De resultaten hiervan zijn vastgelegd in rapport 0329R161, Archimil, d.d. 03-08-2004. 
Noch de grond uit de bovenlaag noch de grond uit de onderlaag van de onderzochte percelen was-
verontreinigd met een van-de stoffen waarop is onderzocht. Het grondwater was licht verontreinigd met 
zink en/of cadmium. 

2.3 Toekomstig gebruik 

Ter plaatse van het onderzoeksterrein zal in de nabije toekomst een herontwikkeling plaatsvinden 
waarbij woningen worden gebouwd. 
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2.4 Bodemopbouw en (geo-lhydroiogie 

Het te onderzoeken terrein heeft een hoogteligging gelijk aan ca. 26,4 m + NAP. De opbouw van de 
ondergrond is schematisch weergegeven in tabel A. 

Tabel A: opbouw ondergrond. 

Globale diepte 

(m-mv) 

0 - 1 8 

18-89 

Geohydrologische eenheid 

deklaag 

eerste watervoerend pakket 

Lithostratigrafische 

eenheid 

Nuenengroep, Holoceen 

Formatie van Veghel, 

Sterksel 

üthotogische samenstelling 

Matig fijn tot matig grof zand, ieem, 

zwak kleiïg 

Matig grof zand, grindig 

De freatische grondwaterspiegel bevindt zich op circa 400 cm-mv. De stromingsrichting van het 
grondwater in het eerste watervoerende pakket is globaai noord-westelijk gericht. Voorgenoemde 
geohydrologische gegevens zijn ontleend aan de grondwaterkaart van Nederland [4]. 

2.4.1 Algehele bodemkwaliteit 

De gemeente Gemert-Bakel maakt gebruik van een goedgekeurde bodemkwaliteitskaart en 
bodembeheerplan. Binnen deze kaart valt de locatie in de zone "buitengebied agrarisch". Voor deze zone 
zijn verhoogde achtergrondwaarden vastgesteld. In de boven- en ondergrond van deze zone ligt het 
gemiddeld gehalte minerale olie boven de destijds geldende streefwaarde doch onder de momenteel 
geldende achtergrondwaarde. 

Van de regio zuid-oost Brabant is bekend dat er zich verhoogde achtergrondwaarden aan zware metalen 
in het grondwater manifesteren. Deze zijn enerzijds-toe te schrijven aan uitloging uit deze verhardingen 
van zinkassen en depositie van zware metalen door het productieproces van deze zinkassen in de fabriek 
in Budei-Dorplein (diffuse verontreinigingen). Wanneer dit het geval is op een locatie zal de stof zink 
overheersen bij de verontreinigingen. Een andere bron van verontreiniging met zware metalen in het 
grondwater zijn de de chemische processen die optreden wanneer anaëroob grondwater opkwelt. 
Doordat in de bodem ijzerhoudende lagen aanwezig zijn kunnen zware metalen in oplossing gaan en in 
het grondwater terechtkomen. Over het algemeen zijn arseen en nikkel overheersende componenten 
wanneer deze situatie zich voordoet. 

2.5 Conclusie vooronderzoek 
Het vooronderzoek heeft zich gericht zich op de onderzoekslocatie en de direct aanliggende percelen 
vanaf de grens van het onderzoeksgebied tot aan 25 meter buiten het onderzoeksgebied. 

Op basis van bovenstaande gegevens kan de locatie vooralsnog als niet-verdacht worden beschouwd. 
Onderzoek dient plaats te vinden conform de strategie ONV uit NEN 5740, In bijlage 3 is een tekening 
van de geografische afbakening van de onderzoekslocatie voor het bodemonderzoek opgenomen. 
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3 OPZET EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK 

3.1 Opzet bodemonderzoek 

Aantal boringen 

Boring tot 

0,5 rm 

11 

En boring tot 

grondwater
1) 

3 

En boring met 

peilbuis 

1 

Aantal te analyseren {menglmonsters. 

Grond 

Bovengrond Ondergrond 

2 1 

Grondwater 

1 

1) Indien de grondwaterspiegel zich ondieper dan 1,0 m beneden het maaiveld bevindt, geld! een boordiepte van 1,0 m. 

Indien de grondwaterspiegel zich dieper dan 2,0 m beneden het maaiveld bevindt, geldt een boordiepte van 2,0 m. 

Van elke 50 cm bodemlaag of van iedere bodemlaag afzonderlijk worden tot de freatische 

grondwaterspiegel representatieve monsters genomen. De boringen worden gelijkmatig over de te 

onderzoeken locatie verdeeld volgens een systematisch patroon. In bijlage 3 is een situatieschets 

opgenomen waarin de plaatsen van de boringen en de peilbuizen zijn aangegeven. 

3.2 Analysepakketten 

De toegepaste NEN-pakketten bestaan uit: 

Grond: standaardpakket grond: 

Droge stof, Metalen (Ba,Cd,Co,Cu,Hg,Mo,Ni,Pb,Zn), Minerale Olie (GC) (C10 ■ C40), PAK (10 VRÖM), 

PCB (7) 

Grondwater: standaardpakket grondwater: 

Metalen (Ba,Cd,Co,Cu,Hg,Mo,I\ii,Pb,Zn), Minerale olie (GC), Aromaten (BTEXN), Styreen, VOCI (11), 

Vinylchloride, 1,1 Dichlooretheen, 1,1 -Dichioorpropaan, 1,2-Dichloorpropaan, 1,3-Dichloorpropaan, 

Bromoform 

Ter bepaling van de streef- en interventiewaarden wordt minimaal één representatief grondmengmonster 

onderzocht worden op het gehalte san lutum'en organisch stof. 
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3.3 Uitvoering bodemonderzoek 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd volgens de NEN-normen en de protocollen van de Vereniging 

Kwaliteitsborging Bodemonderzoek [41. De activiteiten bestonden uit: 

1. het verrichten van de boringen en het plaatsen van de peilbuis; 

2. het bemonsteren van de grond en het grondwater; 

3. visueel en ofganoleptisch onderzoek van de monsters. 

De grondboringen zijn met handkracht uitgevoerd waarbij gebruik is gemaakt van een ongelakte 

Edelmanboor met een diameter van 6■cm. Er is geen werkwater gebruikt. Na elke boring is het 

boormateriaai met leidingwater schoongemaakt. 

Voor het plaatsen van de peilbuis is geboord tot circa 1,5 meter beneden de freatische 

grondwaterspiegel. Het materiaal van de buis is siagvast P.V.C.. Het geperforeerde gedeelte is omgeven 

door een gewassen, paraffinevrije filterkous en gegloeid en gezeefd filtergrind. Het niet-geperforeerde 

gedeelte is met de oorspronkelijke grond omstort. Het boorgat is afgedicht met een laag zwelklei van ca. 

30 cm. 

De chemische analyses van de grond- en grondwatermonsters zijn uitgevoerd door een AS3000 

geaccrediteerd laboratorium. Hierbij is gebruik gemaakt van de voorbehandelings-, opwerkings-, en 

analysemethoden zoals beschreven in de NEN-normen en de protocollen van de Vereniging 

Kwaliteitsborging Bodemonderzoek [4j. 
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4 WIJZE VAN BEOORDELEN EN INTERPRETATIE 

Bij de beoordeling en interpretatie van de resultaten is gebruik gemaakt van-de circulaire bodemsanering 

2009. Deze circulaire definieert streefwaarden, achtergrondwaarden, interventiewaarden en tussenwaarden 

voor de beoordeling van de concentratieniveaus van diverse verontreinigingen in grond en grondwater. 

In onderstaand overzicht worden deze toegelicht: 

■ de Achtergrondwaarde (grond) of Streefwaarde (grondwater) geeft het niveau aan waarbij, volgens 

de huidige inzichten, sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. In geval er curatief gehandeld moet 

worden, geeft deze waarde het niveau aan dat bereikt moet worden om de functionele eigenschappen 

' die de bodem voor mens, dier of plant heeft, volledig te herstellen; 

- de interventiewaarde (f) geeft het niveau aan waarbij de functionele eigenschappen die de bodem heeft 

voor mens, dier en plant, ernstig zijn verminderd of dreigen te worden verminderd. Bij gehalten boven 

deze waarde is normaliter sprake van een ernstige verontreiniging en zat moeten worden bekeken of 

sanering urgent is; 

■ de tussenwaarde (T = [S + I] / 2) bevindt zich op de helft tussen de streef- en interventiewaarde. 

Boven deze waarde is in ieder gevat, en onder deze waarde afhankelijk van bepaalde factoren zoals 

bodemtype, een nader onderzoek gewenst. 

Deze waarden zijn afhankelijk van de grondsoort. Op basis van het kitum en het organische stofgehalte van 

de onderzochte grond, wordt een correctie uitgevoerd op de waarden zoals die voor een standaardbodem • 

{lutum- 25% en humus= 10%) zijn vastgesteld. 

Om de mate van verontreiniging weer te geven wordt in dit rapport de onderstaande terminologie gebruikt: 

• niet verontreinigd concentratie lager dan of gelijk aan de achtergrondwaarde; 

• licht verontreinigd concentratie hoger dan de achtergrondwaarde, maar lager dan of gelijk 

aan de tussenwaarde; 

' • matig verontreinigd concentratie hoger dan de tussenwaarde, maar lager dan of gelijk aan 

de interventiewaarde; 

• sterk verontreinigd concentratie hoger dan de interventiewaarde. 

Specifiek voor verontreinigingen met zware metalen ten gevolge van zinkassen in projectgebied de Kempen 

zijn in de regeling uniforme saneringen terugsaneerwaarden vastgesteld voor wonen met moestuin (ABdK-M) 

en wonen met siertuin (ABdK-S). Deze normen zijn verruimd ten opzichte van de algemene 

terugsaneerwaarden zoals deze eerder in de bodemgebruikswaarden waren vastgelegd en die sinds 1 

oktober 2008 zijn vervangen door de achtergrondwaarden (AW), maximale waarden voor wonen (fVlWW) en 

maximale waarden voor industrie (MWI) uit het besluit bodemkwaliteit. 
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Baggermonsters worden daarnaast getoetst aan de kwaliteitsklassen voor bagger uit de regeling 
bodemkwaliteit. Hierbij wordt bagger die de achtergrondwaarden overschrijdt maar waarvan de 
concentraties onder de interventiewaarde liggen ingedeeld in twee kwaliteitsklassen: 

Kwaliteitsklasse A: 
Wanneer de bagger/grond wordt toegepast op of in de bodem onder oppervlaktewater dan wordt deze 
ingedeeld in kwaliteitsklasse A indien de samenstelling de achtergrondwaarde overschrijdt en de 
maximale waarden voor kwaliteitsklasse A niet overschrijdt. De Maximale Waarden voor klasse A zijn 
afgeleid van het herverontreinigingsniveau van de Rijntakken. 

Kwaliteitsklasse B: 
Wanneer de bagger/grond wordt toegepast op of in de bodem onder oppervlaktewater dan wordt deze 
ingedeeld in kwaliteitsklasse B indien de samenstelling de kwaliteitsklasse. A overschrijdt maar onder de 
interventiewaarde blijft. 

Daarnaast is een speciale toetsing opgenomen voor baggerspecie waarbij het voornemen tot verspreiding 
bestaat. De maximale waarden voor het verspreiden van baggerspecie op het aangrenzend perceel is een 
groot aanta! stoffen gebaseerd op een "som"norm de msPAF (meer-soorten potentieel aangetaste 
fractie). Voor metalen en organische verbindingen zijn aparte msPAF grenzen uitgedrukt in %. Voor een 
aantal verbindingen waar geen PAF voor is afgeleid is geldt als maximale waarde een "normale " 
normwaarde op basis van standaard bodem (Barium, Kobalt, Molybdeen, Minerale Olie). 
Cadmium is wel onderdeel van de msPAF metalen maar heeft als extra grens een normale normwaarde 
op basis van standaardbodem. Voor stoffen waarvoor geen maximale waarden zijn opgenomen gelden 
voor verspreiden van baggerspecie op aangrenzend perceel de Achtergrondwaarden inclusief de 
toetsingregeis (bijlage B tabel 1, regeling Bodemkwaliteit). 
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5 RESULTATEN 

5.1 Veldwerk grond 

De grondmonsters zijn op 08-08-2011 genomen door de heer V. Burgers (erkend monsternemer VKB 
2001). Voor een beschrijving van de opgehoorde grond ter plaatse wordt verwezen naar de boorstaten 
(bijlage 4). Bij geen van de monsters is een verdachte en/ of afwijkende geur waargenomen. In de 
bovengrond zijn zeer plaatselijk sporen puin aangetroffen. 

5.2 Aanpassing onderzoeksopzet 

Op basis van de zintuiglijke waarnemingen is er geen noodzaak tot aanpassing van de geplande 
onderzoeksopzet gebleken. 

B.3 Veldwerk grondwater 

De peilbuis is op 08-08-2011 geplaatst en voorgepompt. Het grondwater is op 15-08-2011 nogmaals 
voorgepompt en vervolgens bemonsterd door de heer V. Burgers en (erkend monsternemer VKB 2002). 
De in het veld bepaalde gegevens met betrekking tot het grondwater staan vermeld in het volgende 
overzicht: 

Peilbuis 
nr. 

101 

Fiitersteiüng 
(m*mv) 

3,35-4,35 

Datum 

15-08-2011 

Gw-stand 
(m-mv) 

3,11 

pH 

4,34 

Ec 
(//S/cm) 

960 

Opmerkingen 

geen 

5.4 Analyseresultaten 

De resultaten van de analyses van de grondmengmonsters en het grondwatermonster zijn weergegeven 
in de tabellen. Tevens zijn de analyserapporten opgenomen in bijlage 5. 

5.4.1 Grondmengmonsters 

Twee mengmonsters van de bovengrond zijn onderzocht op de componenten uit het standaardpakket. 
Hierbij zijn geen verontreinigingen aangetroffen. Eén mengmonster van de ondergrond is onderzocht op 
de componenten uit het standaardpakket. Uit de toetsing van de analyseresultaten blijkt dat de grond uit 
de onderlaag (0,5-2,0 m-mv) evenmin verontreinigd is met één van de stoffen waarop is onderzocht. 
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5.4.2 Grondwatermonsters 

Uit de toetsing van de analyseresultaten blijkt dat het grondwater licht verontreinigd is met barium en 

cadmium en matig verontreinigd is met zink. Vergelijkbare verontreinigingen zijn eveneens bij 

bodemonderzoeken in de directe omgeving aangetroffen. Het betreft hier naar alle waarschijnlijkheid van 

diffuus verhoogde gehalten ten gevolge van verzuring. Formeel vormt de aangetroffen verontreiniging 

met zink aanleiding tot het instellen van een nader onderzoek. Echter achten wij het instellen van een 

nader onderzoek, gezien de problematiek van zware metalen in het grondwater in de directe omgeving 

niet noodzakelijk. 

5.5 Besluit Bodemkwaliteit 

Sinds 1 juli 2008 is het besluit bodemkwaliteit van kracht voor het toepassen van grond. Deze 

wetgeving vervangt het eerdere bouwstoffenbesluit. In de regeling bodemkwaliteit wordt zowel in de 

ontvangende bodem als toe te'passen grond ingedeeld in ■achtergrondwaarden, maximale waarden voor 

wonen en maximale waarden voor industrie. Op basis van de resultaten van dit onderzoek voldoet de 

bodem aan de achtergrondwaarden. Eventueel vrijkomende grond voldoet indicatief (er heeft geen 

partijkeuring conform VKB-protocol 1001 plaatsgevonden! aan de achtergrondwaarden. 
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6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN. 

Het onderzoek heeft betrekking op het terrein gelegen aan de fvlillekens ong. te Milheeze. 
Het doel van een verkennend bodemonderzoek is door een relatief geringe inspanning een inzicht te 
verkrijgen van de bodemgesteldheid. Uit het onderzoek kunnen de volgende conclusies worden 
getrokken: 

1. De grond uit de bovenlaag (0-0,5 m-mv) is niet verontreinigd met één van de componenten 
waarop is onderzocht. . 

2. De grond uit de onderlaag (0,5-2 m-mv) is niet verontreinigd met één van de componenten 
waarop is onderzocht. 

3. Het grondwater is licht verontreinigd met barium en cadmium en matig verontreinigd met 
zink. 

Naar aanleiding van bovenstaande conclusies merken wij het volgende op: 

1. Ons inziens behoeven er, op basis van de onderzoeksresultaten, geen restricties gesteld te 
worden aan aan- of verkoop van of bouwactiviteiten op de onderzochte locatie; 

2. Gelet op de aangetroffen concentratie aan zink in het grondwater ter plaatse van peilbuis 101 
dient volgens de Circulaire Interventiewaarden Bodemsanering een nader onderzoek naar 
herkomst en verspreiding te worden ingesteld. Gezien de regionale problematiek van 
verontreinigingen met zware metalen in het grondwater achten wij een nader onderzoek in dit 
kader echter van weinig toegevoegde waarde. 

3. Wij adviseren om, voorafgaand aan een eventueel nader onderzoek, een herbemonstering van 
het grondwater en analyse op zink uit te laten voeren om zo de natuurlijke fluctuaties te 
kunnen bepalen. Op basis van deze aanvullende analyseresultaten kan worden bekeken of er 
eventuele vervolgstappen ondernomen dienen te worden. 

4. Aangezien direct contact met het grondwater niet te verwachten is blijft het risico uit 
oogpunt van volksgezondheid en milieuhygiëne beperkt. Het is echter raadzaam om geen 
freatiscfi grondwater te gebruiken voor consumptieve doeleinden, zoals het besproeien van 
gewassen en/of drenken van dieren. 

5. Indien, bijvoorbeeld bij bouwactiviteiten, grond vrijkomt die op een andere locatie zal worden 
hergebruikt dan dient bepaald te worden of wat de kwaliteit is in het kader van het besluit 
bodemkwaliteit. 

Archimil BV Afdeling Bodem en Bouwstoffen 



31-aunustus-2011 _ 14 
rapportnummer: 0329R345 

Archimi! BV Afdeling Bodem en Bouwstoffen 



31-augustus-2011 15 
rapportnummer: 0329R345 

TABELLEN 

Archimil BV voert zijn bodemonderzoeken zorgvuldig en volgens de geldende normen uit. Elk 
bodemonderzoek is echter gebaseerd op een beperkt aantal grondboringen: ten opzichte van het totale 
bodemvolume is slechts een klein deel (chemisch) onderzocht. Het is dus mogelijk dat plaatselijk 
afwijkingen in de bodem voorkomen, of dat zich verontreinigende stoffen in de bodem bevinden die niet 
met dit onderzoek naar voren zijn gekomen. 
Een bodemonderzoek is een momentopname en heeft een beperkte geldigheid: na monstername kan 
immers een nieuwe verontreiniging geïntroduceerd zijn, terwijl een mobiele verontreiniging zich misschien 
verplaatst. 
Archimil BV acht zich dan ook niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende schade of gevolgen van 
welke aard dan ook. 
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Toetsing: S en I 2009 

Projectnummer 
Projectnaam 
Ordemummer 
Datum monstername 
Monsternemer 
Certificaatnummer 
Startdatum 
R3pportagedatum 

0329R345 
V80 MILLEKENS 

08-08-2011 
Vincent Burgers 
2011132831 
09-08-2011 
12-08-2011 

Analyse Eenheid AW ; l 

Bodemtype correctie 
Organische stof 
Korrelgrootte < 2 nm (Lutum) 
Voorbehandeling 
Cryogeen maten AS3000 
Bodemkundige analyses 
Droge stof 
Organische stof 
Gloeirest 
Korreigrootte < 2 urn (Lutum) 
Metalen 
Barium (Ba) 
Cadmium (Cd) 
Kobalt (Co) 
Koper (Cu) 
Kwik (Hg) 
Molybdeen (Mo) 
Nikkei (Ni) 
Lood (Pb) 
Zink (Zn) 
Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) 
Minerale olie (C12-C16) 
Minerale olie (C16-C21) 
Minerale olie (C21-C30) 
Minerale olie (C30-C35) 
Minerale olie (C35-C40) 
Minerale olie totaal (C10-C40) 
Polychloorbifenyien, PCB 
PCB 28 
PCB 52 
PCB 101 
PCB 118 
PCB 138 
PCB 153 
PCB 180 
PCB (som 7) (factor 0,7) 

% (m/m) 
% (m/m) ds 
% (m/m) ds 
% (m/m) ds 

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 

mg/kg ds 
mg/kg ds ' 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 

Poiycyolisohe Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen 
Fenanthreen 
Anthraceen 
fluorantheen 
Benzo(a)anthraceen 
Chryseen 
Benïo(k)fluorantheen 
Benzo(a)pyreen 
Ben20ighi}peryleen 
indeno(123-cd)pyreen 
PAK VROM (10) (factor 0,7) 

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 

- mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 

3,6 
3,4 

Uitgevoerd 

90,S 
3,6 

96,2 
3,4 

<15 
0,19 
<4,3 

17 
<0,050 

<1,5 
<3,0 

18 
18 

<3,0 
<5,0 
<e,o 
<12 

<6,0 
<6,0 
<38 

<0,0010 
<0,0010 
<0,0010 
<0,0010 
<0,0010 
<0,0010 
<0,0010 
0,0049 

<0,050 
<0,050 
<0,050 
<0,050 
<0,050 
<0,0S0 
<0,OSO 
<0,OS0 

<o,oso 
<0,0S0 

0,35 

0,38 
4,9 
21 

0,11. 
1,5 
13 
34 
66 

4,3 
34 
61 
13 
96 
26 

190 
200 

8,3 
62 

100 
26 

190 
38 

360 
340 

930 1800 

0,0072 0,18 0,36 

1,5 21 40 

Legenda 

Nr, 
1 

Monsteromsch Analytico-nr 
bgl (noord) 6294482 102.1+102,1+108,1+111.1-115.1 

> streefwaarde/aw2000 
> Tussenwaarde (T) 
> Interventiewaarde (1) 
Niet getoetst 
<= Streefwaard e/AW2000 

0 
0 
o 

29 
11 



Toetsing: S en I 2009 

Projectnummer 
Projectnaam 
Ordernummer 
Datum monstername 
Monsternemer 
Certificaatnummer 
Startdatum 
Rapportagedatum 

0329R345 
V80 MiLLEKENS 

08-08-2011 
Vincent Burgers 
2011132831 
09-08-2011 
12-08-2011 

Analyse Eenheid AW 

Bodemtype correctie 
Organische stof 
Klei <2 u.m OVAM 
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000 
Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m) 

3,6 
3,1 

Uitgevoerd 

89,S 

n 
il 

Metaien 
Barium (Ba) 
Cadmium (Cd) 
Kobalt (Co) 
Koper {Cu} 
Kwik (Hg) 
Molybdeen (Mo) 
Nikkel (Ni) 
Lood (Pb) 
Zink (Zn) 
Minerale olie 
Minerale oiie (C10-C12) 
Minerale olie (C12-C16) 
Minerale olie (C16-C21) 
Minerale olie (C21-C30) 
Minerale olie (C30-C35) 
Minerale olie (C35-C40) 
Minerale olie totaal (010-040) 
Poiychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 
PCB 52 
PC8 101 
PC8 118 
PCB 138 
PCB 153 
PCB 180 
PCB (som 7) (factor 0,7) 

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
rng/kg ds 

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen 
Fenanthreen 
Anthraceen 
Fluorantheen 
Benzo(a)anthraceen 
Chryseen 
Benzo(k)f!uorantheen 
Benzo(a)pyreen 
Benzo(ghi)peryleen 
lndeno(123-cd)pyreen 
PAK VROM (10) (factor 0,7) 

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
.mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 

<15 
0,22 
«1,3 

13 
<0,050 

<1,5 
<3,0 

IS 
21 

<3,0 
<5,0 
<6,0 
<12 
<6,0 
<6,0 
<38 

<0,001O 
<0,0010 
<0,0010 
<0,0010 
<0,0010 
<0,0010 
<0,0010 
0,0049 

<0,050 
<0,050 
<0,050 
<0,050 
<0,050 
<0,050 
<0,050 
<0,050 
<0,050 
<0,050 

0,35 

0,38 
4,9 
21 

0,11 
1,5 
13 
34 
66 

4,3 
34 
61 
13 
96 
26 

190 
200 

8,3 
62 

100 
26 

190 
38 

360 
340 

68 930 1800 

0,0072 0,18 0,36 

1,5 21 40 

Legenda 

Nr, 
2 

Monsteromsch Analytico-nr 
bg2 (zuid) 6294483 103,1-107,1+109,1+110,1 

> streefwaarde/aw2000 
> Tussenwaarde (T) 
> Interventiewaarde (I) 
Niet getoetst 
<= Streefwaarde/AW2000 

0 
0 
0 

26 
11 



Toetsing: S en I 2009 

Projectnummer 

Projectnaam 

Ordernummer 

Datum monstername 

Monsternemer 

Certificaatnummer 

Startdatum 

Rapportagedatum 

0329R34S 

VBO MILLEKENS 

08-08-2011 

Vincent Burgers 

2011132831 

09-08-2011 

12-08-2011 

Analyse Eenheid AW 

Bodemtype correctie 

Organische stof 

Korrelgrootte < 2 urn (Lutum) 

Voorbehandeling 

Cryogeen malen AS300O 

Bodemkundïge analyses 

Droge stof % (m/m) 

2 

2 

Uitgevoerd 

91,6 

tt 

tl 

Barium (Ba) 

Cadmium (Cd) 

Kobalt (Co) 

Koper (Cu) 

Kwik (Hg) 

Molybdeen (Mo) 

Nikkel (Ni) 

Lood (Pb) 

Zink (Zn) 

Minerale olie 

Minerale olie (C10-C12) 

Minerale olie (C12-C16) 

Minerale olie (C16-C21) 

Minerale olie (C21-C30) 

Minerale olie (C30-C35) 

Minerale olie (C35-C40) 

Minerale olie totaal (C10-C40) 

Poiychloorbifenylen, PCS 

PCB 28 

PCB 52 

PC8 101 

PCB 118 

PCB 138 

PCB 153 

PCB 180 

PCB (som 7) (factor 0,7) 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds ■ 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 

Naftaleen 

Fenanthreen 

Anthraceen 

Fluorantheen 

Benzo(a)anthraceen 

Chryseen 

Benzo(k)fluorantheen 

Ben2o(a)pyreen 

Benzo(ghi)peryleen 

lrtdeno(123-cd)pyreen. 

PAK VROM (10) (factor 0,7) 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds ■ 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

<1S 

<0,17 

<4,3 

<S,0 

<0,050 

<1,5 

<3,0 

<13 

<17 

3,7 

<S,0 

<6,0 

<12 

<6,0 

<6,0 

<38 

<0,0010 

<0,0010 

<0,0010 

<0,0010 

<0,0010 

<0,0010 

<0,0010 

0,0049 

<0,050 

<0,0S0 

<0,0S0 

<0,050 

<0,050 

<O,OS0 

<O,050 

<0,050 

. <0,050 

<0,0S0 

0,35 

0,35 

4,3 

19 

0,1 

1,5 

12 

32 

59 

4 

23 

56 

13 

96 

23 

180 

180 

7,6 

54 

92 

25 

190 

34 

340 

300 

38 520 1000 

0,004 0,1 0,2 

1,5 21 40 

Legenda 

Nr, 

3 

Monsteromsch Analytico-nr 

Og 6294484 101.3+101.4+102.3-102.5+103.3+103.4+104.4+104.5 

' > streefwaarde/aw2000 

> Tussenwaarde (T) 

> Interventiewaarde (I) 

Niet getoetst 

<- Streefwaarde/AW2000 

1 

0 

0 

26 

10 



Toetsing: S en ! 2009 

Projectnummer 

Projectnaam 

Ordernummer 

Datum monstername 

Monsternemer 

Certifieaatnummer 

Startdatum 

Rapportagedatum 

0329R34S 

VBO MIUEKENS 

1S-08-201X 

Vincent Burgers 

2011136018 

15-08-2011 

22-08-2011 

Analyse Eenheid 

Metalen 

Barium (Ba) 

Cadmium (Cd) 

Kobalt (Co) 

Koper (Cu) 

Kwik (Hg) 

Molybdeen (Mo) 

Nikkel (NI) 

Lood (Pb) 

Zink (Zn) 

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen 

Benzeen, 

Tolueen 

Ethylbenzeen 

o-Xyleen 

m,p-Xyleen 

Xylenen (som) factor 0,7 

BTEX (som) 

Naftaleen 

Styreen 

Hg/L 

HgA 

Sig/L 

Hg/L 

Hg/L 

Hg/L 

tig/L 

ne/L 

HgA 

Ug/L 

Hg/L 

Hg/L 

Mg/L 

tig/L 

Hg/I-

Hg/L 

Hg/L 

Hg/ l 

Vluchtige organische chloorkoolwateretoffen 

Dichloormethaan 

Trichloormethaan 

Tetraehloormethaan 

Trichlooretheen 

Tetrachlooretheen 

1,1-Dichfoorethaan 

1,2-Dichioorethaan 

1,1,1-Trichloorethaan 

1,1,2-Trlchloorethaan 

cis 1,2-Dtchlooretheen 

trans 1,2-Dichlooretheen 

CKW (som) 

1,1-Dichlooretheen 

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 

Vinylchioride 

l, l-Dichloorpropaan 

1,2-Dichloorpropaan 

1,3-Dichloorpropaan 

Dichloorpropanen som factor 0.7 

Tribroommethaan 

Minerale olie 

Minerale olie (C10-C12) 

Minerale olie (C12-C16) 

Minerale olie (C16-C21) 

Minerale olie (C21-C30) 

Minerale olie (C30-C3S) 

Minerale olie (C35-C40) 

Minerale Olie totaal (C10-C40) ■ 

Hg/L 

Hg/L 

Hg/L 

Hg/L 

Hg/L 

tig/L 

Hg/L 

Hg/L 

Hg/L 

Ug/L 

Hg/L 

Hg/L 

Hg/L 

Hg/L 

Hg/l 

Hg/L 

tig/L 

Hg/L 

Hg/L 

Hg/L 

Hg/L 

Hg/L 

Hg/L 

Hg/L 

Hg/ l -

Hg/L 

Hg/L 

130 

0,96 

<5,0 

<15 

<0,050 

<3,6 

<15 

<1S 

620 

<0,2O 

<0,3O 

<0,30 

<0,10 

<0,20 

0,21 

< 1 , 1 

<0,0S0 

<0,30 

<0,20 

«0,60 

<0,10 

<0,60 

<0,10 

<0,60 

<0,60 

<0,10 

<0,10 

<0,10 

<0,10 

<3,2 

<0,10 

0,14 

<0,10 

<0,25 

<0,25 

<0,2S 

0,52. 

<2,0 

<8,0 

<15 

<16 

<31 

<15 

<1S 

<100 

50 

0,4 

20 

15 

0,05 

5 

15 

15 

65 

0,2 

7 

4 

340 

3,2 

60 

45 

0,17 

150 

45 

45 

430 

15 

500 

77 

630 

6 

100 

75 

0,3 

300 

75 

75 

800 

30 

1000 

ISO 

0,2 35 

40 

70 

0,01 

6 

0,01 

6 

0,01 

24 

0,01 

7 

7 

0,01 

0,01 

35 . 

150 

500 

200 

5 

260 

20 

450 

200 

150 

65 

70 

300 

1000 

400 

10 

500 

40 

900 

400 

300 

130 

0,01 

0,01 

0,01 

5 

10 

2,5 

10 

20 

5 

630 

50 330 600 

Legenda 

Nr. 

1 

■Monsteromsch Analytico-nr 

101-1-1 6304318 

> streefwaarde/aw200O 

> Tussenwaarde (T) 

> Interventiewaarde (I) 

Niet getoetst 

<- Streefwaarde/AW2000 

4 

1 

0 

15 

25 



31-augustus-2011 
rapportnummer: 0329R345 

BIJLAGEN 

Archimi! BV Afdeling Bodem en Bouwstoffen 



31-augusfus-2D11 

rapportnummer: 0329R345 
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OPDRACHTGEVER: 0329R345 

Gemeente Gemert-Bakel 

WERK: 

Verkennend bodemonderzoek 

Mülekens ong, te Milheaze 

aan de 

• • n V "'*"" 
t.--

. . . • u ' « '
4 :

' " '
: 

' i 

•' 

1.5 km 

bijlage 1 

overzichtstekening 

Microsoft Maps 

— 

Archimi! BV Afdeling Bodem en Bouwstoffen 



31-augustus-2011 

rapportnummer: 0329R345 

bijlage 2 

vooronderzoek 

Overzicht informatiebronnen ten behoeve van het vooronderzoek (standaard) 

Instantie 

Opdrachtgever/Expioitant/Gebruiker 

Opdrachtnemer (ingenieursbureau) 

Bevoegd gezag Wbb 

(gemeente/provincie) 

Provincie 

Milieudienst/gemeente 

Gemeentelijke diensten 

Gemeentearchief 

Kadaster 

Topografische dienst 

Water-/Zuiveringsschap 

TNO 

Informatiebron 

Geformuleerde opdracht (met kaartjes) 

Kadastrale kaarten en nummers 

Hinderwetvergunningen en 

milieuvergunningen 

Eigen bodemrapporten 

Foto's terrein/gebouwen 

Technische tekeningen/kaarten 

Specifieke bedrijfsarchieven 

Informatie voormalig/huidig/toekomstig 

gebruik. 

Terreinbezoek/inspectie 

Foto's terrein/gebouwen 

GLOBIS/GIS-databestand 

Wbb-bodemrapportenarchief 

Archief grondwatervergunningen 

Bodemrapportenarchief (niet-Wbb) 

Gemeentelijke bodemkwaliteitskaarten 

Hinderwetvergunningen en 

milieuvergunningen 

Aanvullende eisen standaard stoffen-

pakket 

Informatie van milieu-ambtenaren 

Archief ondergrondse tanks 

Archief bestemmingsplannen 

Bouwarchief 

Geo/Civieltechnisch archief 

Fotoarchief 

Oude luchtfoto's en andere foto's 

Topografische kaarten 

Zaken/verpondingsregisters 

Oude adres- en telefoonboeken 

Historische publicaties 

Kadastrale kaarten en nummers. 

KUC-melding 

Stereoscopische luchtfoto's 

Andere luchtfoto's 

Technische archieven 

Geodatabestand (DiNO) 

Geohydrologische archieven 

Informatie 

X 

X 

geen 

X 

-

X 

-

X 

X 

X 

X 

X 
■ 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
. 

X 

-

-

X 

X 

-

■ 

X 

X 

-

■ 

X 

• 

. 

X 

Archimil BV Afdeling Bodem en Bouwstoffen 



Uittreksel Kadastrale Kaart 

Deze kaart is noordgericht 

12345 Perceelnummer 
25 Huisnummer 

• Kadastrale grens 
• Voorlopige grens 

Bebouwing 
— Overige topografie 

Vooreen eensluidend uillreksel, Apeldoorn, 1 augustus 2011 
Do bewaarder van ftel kadaster en de openbare regisiers 

Schaal 1:50Q 

Kadastrale gemeente 
Sectie 
Perceel 

BAKEL EN MILHEEZE 

1250 h \ 
Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend. 
De Dienst voor het kadaster en de openbare regisiers behoudt zich de intellectuele 
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht, 



31-augu$tüs-2011 
rapportnummer: 0329R345 

bijlage 3 
locatie en boringen 

Archimil BV Afdeling Bodem en Bouwstoffen 



Legenda overzichtstekening 

rzr: 

'
u
o

u
d

u
d 

O O O o ° o ° o
c 

O o c 

klinkers 

tegels 

beton 

grind 

braakliggend 

asfalt 

gras/siertuin 

O o Q pUin verharding 

boring en peilbuis 

-(<~~J)- boring tot 200cm ~ m.v, 

-C-4- boring tot 100 cm -m.v. 

boring tot. 50 cm -m.v. 

<J> boring nader onderzoek 

(§) boring vorig onderzoek 

@ punt waterinfiltratie 

perceelsgrens 

onderzoekslocatie 

vooronderzoek 

onderzoekslocatie bodemonderzoek 

■ — toekomstige bebouwing 

-i 1220) kadastrale aanduiding: 
H = sectie 
1220 = p.erceel nummer 

4 

bebouwing + huisnummer noordpij! grondwater 



re fti il 
ARCHITECTEN 6 MlUEU ADVISEURS 

ARCHIMH 

P0ST8US 136 5720 AC ASTEN 

TEL 0493-671818 FAX 0493-671800 

EMAIL. iNFOWRCHIMILNl. 

0 m 37,5 m 

VERSIE WIJZIGING 

OPDRACHTGEVER: 
Gemeente Gemert-Bakel 
PROJECT: 
verkennend bodemonderzoek 
Millikens ong. te Milheeze 
OMSCHRIJVING: 
Werktekening 

75 m 

GET.: GEZ.: 
BB 
PROJECTLEIDER: 
8. vd. Bosch 
WERKNR.: 
0329R345 

DATUM: 
31-08-2011 
SCHAAL: 
1:750 
FORMAAT: 
A4 

1 * 
S. 

I 
1 

Overzicht situatie, boringen en peilbuizen 3 5 0 



31-augustus-20r 
rapportnummer: 0329R345 

bijlage 4 
boorstaten 

Archimi! BV Afdeling Bodem en Bouwstoffen 



Legenda (conform NEN 5104) 

grind 

j ö o o o o q . 
O O O O O O ' 
' O O O O O C ' 

o~u u o'ü'V)' 
l O O O O O I 
o o o o o o 

Grind, matig zandig 

Grind, sterk zandig 

o o o o o c " Grind, uiterst zandig 
> o o o o o ." ' 

zand 

j'.'.'.vT/Tv.'.'.'fV^ Zand, kleiïg 

^ Zand, zwak siltig 

^3 Zand, matig siitig 

'KSH Zand, sterk siitig 

Zand, uiterst siitig 

Veen, mineraalarm 

s Veen, zwak kleiïg 

1 Veen, sterk kleiïg 

Veen, zwak zandig 

;.-. Veen, sterk zandig 

klei 

^P3 Klei, zwak siitig 

y
M 

mmk. 

Klei, matig siitig 

Klei, sterk siitig 

Klei, uiterst siitig 

Klei, zwak zandig 

Ktei, matig zandig 

■ j Klei, sterk zandig 

leem 

Leem, zwak zandig 

Leem, sterk zandig 

overige toevoegingen 

- zwak humeus 

matig humeus 

sterk humeus 

geur 

O geen geur 

© zwakke geur 

^ matige geur 

-© sterke geur 

♦ uiterste geur 

olie 

O geen olie-water reactie 

H zwakke olie-water reactie 

5 matige olie-water reactie 

IB sterke olie-water reactie 

I I uiterste oiie-watar reactie 

p.i.d. -waarde 

6 >1 

^ MO 

9 >wo 

<é >iooo 

% »10000 

monsters 

geroerd monster 

ongeroerd monster 

overig 

A bijzonder bestanddeel 

i Gemiddeld hoogste grondwaterstand 

? grondwaterstand 

# Gemiddeld laagste grondwaterstand 

slib 

water 



Boring: 101 Boring: 102 

Datum: 

GWS: 

Opmerking: 
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c 

c 

c 

c 

c 

braak 

Zand, matig fijn. zwak siliit), matig 
humeus, zwak piantenftoudend, 
sporen roest, donkerbruin, 
Edelmanboor 

Zand, maüg fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak plantenhoudend, 
donkerbruin, Edelmanboor 

Zand, matig fijn, zwak siltig, Kwak 
humeus. zwak roesthoudend, 
sporen planten, donker geelbruin, 
Edelmanboor 

Zand, matig fijn, zwak siltig, zrwak 
grindig, malig roesthoudend, 
neutraal grijsgeel. Edelmanboof 

Zand, matig fijn. zwak siltig. zwak 
grindig, zwak roesthoudend. 
neulraal oranjegeel, Edefmanboor 

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
grindig. matig roesthoudend, 
neutraal geeioranje, Edelmanboor 

Zand, matig fijn. zwak siltig. matig 
grindig, zwak roesthoudend, iicht 

" , Edelmanboor 

Datum; 

GWS: 

Opmerking: 

08-08*2011 

braak 

Zand, matig fijn, zwak siltig. matig 
humeus, zwak plantenhoudend, 
donkerbruin, Edelmanboor 

Zand, matig fijn, zwak siltig. malig 
humeus, zwak plantenhouöend. 
donkerbruin, Edelmanboor 

2and, malig fijn, zwak siilig, zwak 
humeus, matig roesthoudend, 
neutraal oranjebruin, Edelmanboor 

Zand, matig fijn, zwak siltig. matig 
roesthoudend, licht oranjegrijs, 
£del m anboor _ 

Hand, matig fijn, zwak siltig. zwak 
roesthoudend. neutraal oranjegeel, 
Edelmanboor 

Zand, matig grof, zwak siltig. sterk 
grindig, licht geelgrijs. Edelmanboor 

Zand, matig grof. zwak siltig, sterk 
grindig, iicht grijsboiin^Pulsboor 

Projectcode: 0329R345 Opdrachtgever: gem.gemert-bakel Datum: 08-08-2011 



Boring: 103 Boring: 104 

Datum: 
GWS: 

$-2011 Datum: 08-06-2011 
GWS: 

Opmefking: Opmerking: 

E 

= 

\~ 

•* 
^ > 
> 
> 

Zand, matig fijn. zwak siltig, matig 
humeus, zwak planten houdend, 
donkerbruin, Edelmanboor 

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak plantenhoudend, 
donkerbruin, Edelmanboor 

Zand. matig fijn. zwak siltig. zwak 
humeus, zwak roesthoudend, 
neutraai Qfgrjjebfiijn,Ëdeimanboor 
Zand. matig fijn, zwak sülig, matig 
roesthoudend, neutraal oranjegeel, 
Edelmanboor 
Zand. matig fijn, zwak siltig. matig 
roesthoudend. neutraal grijsoranje, 
Edelmanboor 

_J5fJs„ 
Zand, matig fijn, zwak siltig. matig 
humeus, zwak plantenhoudend. 
donkerbruin, Edelmanboor 

Zand. matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak plantenhoudend, 
sporen roest, donkerbruin. 
Edelmanboor 

Zand, matig fijn, zwak siltig. zsvak 
humeus, zwak plantenhoudend, 
zwak roesthoudend. donker 
bruinbruin. Edelmanboor 

Zand, matig fijn, zwak siltig. zwak 
humeus, matig roeslhoudènd, 
neutraal roodbruin Edê ^̂ ^ 
Zand, matig fijn. zwak siltig, zwak 
roesthoudend, iicht geelbruin. 

...J.^.i?Arï^?£..-
Zand, matig fijn. zwak sittig, matig 
roesthoudend, neutraal geelcranje. 
Edelm3nboor 

Boring; 105 Boring; 106 

Datum: 08-08-2011 
GWS: 

Datum: 08*08*2011 
GWS: 

Opmerking: 

Zand, matig fijn. zwak siltig. matig 
humeus, zwak plantenhoudend. 
donkerbruin, Edelmanboor 

Opmerking; 

0 -
Zand, matig fijn, zwak siltig, malig 
humeus, zwak planten houdend, 
donkerbruin, Bdelmsnboor 

Boring: 107 Boring: 108 

Datum: 08-08-2011 
GWS: 

Datum: 08-06-2011 
GWS: 

Opmerking: 

0 l \ s 
\ 
\ 

~ 

Opmerking: 

Zand, matig fijn, zwak siltig. matig 
humeus* zwak plantenhoudend, 
donkerbruin, Edelmanboor 

Zand, matig fijn, zwak sillig, matig 
humeus, zwak plantenhoudend, 
donkerbruin, Edelmanboor 

Projectcode: 0329R345 Opdrachtgever: gem.gemert-bakel Datum: 08-08-2011 



Boring: 109 Boring: 110 

Datum: 08-08-2011 
GWS: 

Datum: 08-08-2011 
GWS: 

Opmerking: 
...braak.... 

Zand, matig fijn, zwak siltis, m3lig 
humeus. zwak plantenhoudend, 
sporen puin. donkerbruin, 
Edeimsnpoor 

Opmerking; 

Zand, matig (i|n, 2wak sütfö. matig 
humeus. zwak pi anten houdend, ' 
donkerbruin, Ëdeimanboor 

Boring: 111 Boring: 112 

Datum: 08-08-2011 
GWS: 

Datum: 
GWS: 

08-08-2011 

Opmerking: 

0 \ 
E 

Zand, matig fijn. zwak sillig, matig 
humeus, zwak plantenhoudend, 
donkerbruin, Edelmanboor 

Opmerking: 

0 
Zand. matig fijn, zwak sillig. malig 
humeus. zwak plantenhoudend, 
donkerbruin, Edelmanboor 

Boring: 113 Boring: 114 

Datum: 
GWS: 

Datum: 08-08-2011 
GWS: 

Opmerking: 

Zand, matig fijn, zwak siltig. malig 
humeus, zwak plantenhoudend, 
donkerbruin. Edelmanboor 

Opmerking: 

0 
Zand, malig fijn, zwak sillig. malig 
humeus, zwak plantenhoudend. 
donkerbruin. Edelmanboor 

Boring: 115 

Datum: 08-08-2011 
GWS: 

Opmerking: 

0 

"...,.- , , , , , • 
; 3 

.. braak , 
Zand, matig fijn, ïwak stliig, matig 
humeus. zwak plantenhoudend. 
sporen roest, sporen puin. 
donkerbruin, ëdefmanboor 

Projectcode: 0329R345 Opdrachtgever: gem.gemert-bakei Datum: 08-08-2011 



Legenda (conform NEN 5104) 

grind 

t o o o o o f -
p o o o o o f 
Lo..ft..q.,a,jCuC 

Grind, siltig 

o o o o o o o ; Grind, zwak zandig 
i o o o o o o .

 ö 

Q_Q_Q.-Q.. . ,Q, . . ,Q„,QL. 

Ó V O V O V I ' .
 G r i n d

'
 mat

'9
 xand

'S 
> o o o o o rt 

Grind, sterk zandig 

zand 

Zand, kleiïg 

Zand, mafig siltig 

77777777 

leem 

Klei, zwak siltig 

Klei, matig siltig 

Klei, sterk siltig 

Klei, uiterst siltig 

Klei, zwak zandig 

V) Klei, matig zandig 

Klei, sterk zandig 

Leem, zwak zandig 

geur 

O geen geur 

© zwakke geur 

^& matige geur 

♦ sterke geur 

% uiterste geur 

olie 

Q geen olie-water reactie 

ö zwakke olie-water reactie 

S matige olie-water reactie 

Sï sterke olie-water reactie 

5 uiterste olie-water reactie 

p.i.d.-waarde 

6 >o 

8 >1 

9) >100 

i t >1000 

$ =-10000 

i 
i 

Zand, sterk siltig 

Zand, uiterst siltig 

Veen, mineraalarm 

Veen, zwak kleiïg 

Veen, sterk kleiïg 

Veen, zwak zandig 

Veen, sterk zandig 

.7 Leem, sterk zandig 

overige toevoegingen 

zwak humeus 

matig humeus 

sterk humeus 

zwakgrindig 

matig grindig 

sterk grlndig 

monsters 

geroerd monster 

ongeroerd monster 

overig 

A bijzonder bestanddeel 

4 Gemiddeld hoogste grondwaterstand 

T grondwaterstand 

4> Gemiddeld laagste grondwaterstand 

slib 

peilbuis 

blinde buis 

casing 

hoogste grondwaterstand 

gemiddelde grondwaterstand 

laagste grondwaterstand 

^ bentoniet afdichting 

filter 



31-auguslus-2011 
rapportnummer: 0329R345 

bijlage 5 
analyseresultaten 

Archimil BV Afdeling Bodem en Bouwstoffen 



X •£ eurofins 
a i an j a t l y ' t i o o'' 

firchtmil B.V. 
T . Q . V . Bos von d e n Bosch 
P o s t b u s 136 
5 7 2 0 AC OSTEN 

ari0!yseeertific0öt 

Datum: 12-08-2011 

Hierbij on tvang t u de resu l ta ten van het navolgende laborator iumonderzoek. 

Cert i f icaatnummer 
Uw projectnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer 
Monster(s) ontvangen 

2011132831 
0329.R345 
VBO MUIEKENS 

09 -08 -2011 

Dit ce r t i f i caa t mag u i t s lu i tend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
Ranvullende in format ie behorend bij d i t ana lysecer t i f i caa t kun t U vinden in het overz icht "Specif icat ies 
Analysemethoden". Extra exemplaren zijn verkr i jgbaar bij de a fde l ing Verkoop en Advies. 

De grondmonsters worden t o t 6 weken na datum on tvangs t bewaard en watermonsters t o t 2 weken na 
datum on tvangs t . Zonder tegenber i ch t worden de monsters nadien a fgevoerd . 
Ind ien de monsters langer bewaard d ienen te bli jven verzoeken wij U di t exemplaar u i te r l i j k 1 week voor a f loop van 
de s tandaardbewaarper iode onder tekend aan ons te re tou rne ren . Voor de kos ten van he t langer bewaren van 
monsters verwijzen wij naar de pr i js l i j s t . 

Bewaren t o t : 
Datum: Naam: Handteken ing: 

Wij ver t rouwen erop uw opdracht hiermee naar verwacht ing te hebben u i tgevoerd , mocht U naar aanleiding van di t 
ana lysecer t i f i caa t nog vragen hebben verzoeken wij U con tac t op te nemen met de a fde l ing Verkoop en Advies. 

Met vr iendel i jke g roe t , 

Eurofins Plnalytico B.V. 

I n g . fl. Veldhuizen 
Technical Manager 

Eurofins Rnolytico B.V. 

Gildeweg 44-46 
3771 NB Barneveld 
P.O. Sox 45i> 
3770 DL Barneveld NL 

Tel. +31 (0)34 242 43 00 
Fox +31 (0)34 542 «3 99 
E-mail in fo@eurof i r t5.n l 
Site www.eurof ins.com 

FtSN HMR0 54 6S 74 456 
VAT/BTW No. 
NL 8043.14.883.B01 
KvK No. 07086623 

Eurofins Anolytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 
(OVAM en Dep. LMEj. het Brusselse Gewest (BIM), 
het Woolse Gewest (DGRN£-OWD)eil door do 
overheden van F ronk rijk en Luxemburg (MüV), 

mailto:info@eurofirt5.nl
http://www.eurofins.com


eurofins 

fioaSysecertific0at 

an.alytico: 

Uw projectnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer 
Datum monstername 
Monsternemer 
Monstermatr ix 

0329R345 
VBO MULEKENS 

08 -06 -2011 
Vincent Burgers 
Grond; Grond, RS3000 

Cert i f icaatnurnmer 
Star tdatum 
Rapportagedatum 
Bijlage 
Pagina 

2011132831 
09 -08 -2011 
1 2 - 0 8 - 2 0 1 1 / 1 5 : 5 9 
A , B , C 
1/2 

flnaïyse 

Voorbehandel ing 
Cryogeen malen AS3000 

Eenheid 

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd 

s 
s 
s 
s 

s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 

s 

s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 

Nf. 
1 
2 
3 

Boderïskumfige analyses 
Droge s t o f 
Organische s to f 
Gloeirest 
Kor re lg roo t te < 2 jjm (Lutum) 

Metalen 
Barium (Ba) 
Cadmium (Cd) 
Kobal t (Co) 
Koper (Cu) 
Kwik (Hg) 
Molybdeen (Mo) 
Nikkel (Ni) 
Lood (Pb) 
Zink (Zn) 

Minerale ol ie 
Minerale ol ie (C10-C12) 
Minerale ol ie (C12-C16) 
Minerale ol ie (C16-C21) 
Minerale ol ie (C21-C30) 
Minerale olie (C30-C35) 
Minerale olie (C3S-C40) 
Minerale olie t o t a a l (C10-C40) 

Po lych loorb i feny ler i , PCB 
PCB 28 
PCB 52 
PCB 101 
PCB 118 
PCB 138 
PCB 153 
PCB 180 
PCB (som 7) ( fac to r 0,7) 

Monsteromschri jv ing 
b g l (noord) 
bg2 (zuid) 
og 

% (m/m) 
% (m/m)ds 
% (m/m)ds 
% (m/m)ds 

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 

90.5 
3.6 

96.2 
3.4 • 

<15 
0.19 
<4.3 

17 
"<0.OBO 

<0 
<0 
<0 
<0 
<0 
<0 
<0 

0 

<1.5 
<3.0 

18 
18 

<3.0 
<5.0 
<6.0 
<12 

<6.0 
<6.0 
<38 

0010 
0010 
0010 
0010 
0010 
0010 
0010 
0049 i) 

89.S 

<15 
0.22 
<4.3 

13 
<0.050 

<0 
<0 
<0 
<0 
<0 
<0 
<0 

0 

<1.S 
<3.0 

15 
21 

<3.0 
<5.0 
<6.0 
<12 

<6.0 
<6.0 
<3 8 

0010 
0010 
0010 
0010 
0010 
0010 
0010 
0049 1) 

91.6 

<1S 
<0.17 

<4.3 
<S.0 

<O.0B0 
<1.S 
<3.0 
<13 
<17 

3.7 
<B.0 
<6.0 
<12 

<6.0 
<6.0 
<38 

<0.0010 
<0.0010 
<0,0010 
<0.0010 
<0.0010 
<0.0010 
<0.0010 

0.0049 1) 

finalytico-nt>. 
6294482 
6294483 
6294484 

Eurofins Bnolytico B.V. 

Gildeweg 44-46 
3771 NB Bomeveld. 
P.O. Box 459 
3770 fll Barneveld NI 

Tel. +31 <0)34 242 é3 00 
Fax +31 (0)34 «42 63 99 
Ë-maii i n fo@euro fms .n l 
Site www.eurof ins.com 

BBH flMRO 54 85 74.450 
VftT/BTWMo. 
NL 6043.14.883.601 
KvK No. 09088623 

Q: door Rvfl geaccredi teerde verr icht ing 
R: fiP04 erkende ver r ich t ing 
S: BS 3000 erkende verr icht ing 

Dit c e r t i f i c a a t mag u i t s l u i t end in zijn geheel worden gereproduceerd . ; 

Eurofins Bnolyt ico ö.v. is erkend door het vloomse Gewest 
(OVdH en Dep. UU:), het Brusselse Gewest (BIM), 
het Woolse Gewest (DGRNE-OWO)en door de 
overheden von f rank r i j k en luxefnburg (M£V). 

TESTEN 
RvA L010 

mailto:info@eurofms.nl
http://www.eurofins.com


eurofins 

fSnaSysecertificaöt 

sa xi. sil y t i c or' 

Uw projectnummer 
Uw projectnoam 
Uw ordemummer 
Datum monsternqme 
Monsternemer 
Monstermatr ix 

0329R34S 
VBO MILLEKENS 

08 -08 -2011 
Vincent Burgers 
Grond; Grond, AS3000 

C e r t i f i c a a t n u m m e r 2 0 1 1 1 3 2 8 3 1 
Star tdatum 
R a p p o r t a g e d a t u m 
Bij lage 
P a g i n a 

0 9 - 0 8 - 2 0 1 1 
1 2 - 0 8 - 2 0 1 1 / 1 5 : 3 9 
fi,B,C 

•2 /2 

Eenhe id Analyse 

Polycycl ische Aromat ische K o o l w a t e r s t o f f e n , PflK 
S Naf ta leen mg/kg ds 
S Fenanthreen mg/kg ds 
S Anthraeeen mg/kg ds 
S Fluorantheen mg/kg ds 
S Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 
S Chryseen mg/kg ds 
S Benzo(k) f luorantheen mg/kg ds 
S Benzo(a)pyreen mg/kg ds 
S Benzo(ghi)peryleen ' rng/kg ds 
S Indeno ( l 23 -cd )py reen mg/kg ds 
S PAK VR0M (10) ( fac to r 0 ,7) mg/kg ds 

< 0 . 0 5 0 
< 0 . 0 5 0 
< 0 , 0 5 0 
< 0 . 0 8 0 
< 0 . 0 5 0 
<0 .0S0 
< 0 . 0 5 0 
< 0 . 0 5 0 
< 0 . 0 5 0 
<0.0B0 

0 .3S i) 

< 0 . 0 5 0 
< 0 . 0 S 0 
< 0 . 0 5 0 
< 0 . 0 5 0 
<0.0B0 
< 0 , 0 5 0 
< 0 . 0 5 0 
< 0 . 0 5 0 
< 0 . 0 S 0 
< 0 . 0 5 0 

0 .3$ 1) 

<0 .050 
<0.0B0 
<0 .050 
<0 .050 
<0 .050 
<0 .050 
<0 .050 
<O,0B0 
<0 .050 
<0 ,050 

0 .3S i) 

Hf. Monsteromschnjv ing 
1 b g l (noo rd ) 
2 bg2 (zuid) 
3 og 

ftnalytico-nr, 
6294482 
6294483 
6294484 

Eurofins Rnalytieo B.V. 

Gitdeweg 44-Ad 
3771 NB aorneveld 
P,0. Box 45? 
3770 RL Barneveld NL 

Tel. +31 <0)34 242 63 00 
Fax +31 (0)34 242 63 99 
E-moil i n fo@euro f ins .n l 
Site www.eurof ins.com 

fiSN flMRO 54 85 74 456 
VAT/8TW No. 
NI S043.14.88J.301 
KvK No. 09086623 

Q: door RvA geaccred i teerde verr icht ing 
R; fiP04 erkende ver r ich t ing 
5: ns 3000 erkende verr icht ing 

Dit ce r t i f i caa t mag u i t s l u i t end in zijn geheel worden gereproduceerd. 

Éurofins Anolyt ico 8.Y. is erkend door het Vlaamse Gewest 
(OVftM en Dep. INF.) , he t Brusselse Gewest (8 IH) , 
het Wootse Gewest (DGRNL- 0WB)c-n door de 
overheden van f rankr i j k en Luxemburg (MEV). 

Akkoord 
Pr.coörd. 

tss: 
TESTEN 
fivA LDia 

mailto:info@eurofins.nl
http://www.eurofins.com


• '*,._ eurofïns 
axxal-y-ticïo'' 

Bijlage (fi) met deelmonstepinformatie behorende bij analysecertificaat 2011132831 
Pagina 1/1 

finaiytieo-
6294482 
6294482 
6294482 
6294482 
6294482 
6294482 
6294482 
6294482 

6294483 
6294483 
6294483 
6294483 
6294483 
6294483 
6294483 

6294484 
6294484 
6294484 
6294484 
6294484 
6294484 
6294484 
6294484 
6294484 

n Boomr 
101 
115 
114 
113 
112 
111 
108 
102 

104 
10S 
110 
109 
107 
106 
103 

101 
102 
103 
101 
104 
102 
103 
104 
102 

Omschrijving 
1 
1 
1-
i 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
5 
5 

Van 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

100 
100 
100 
120 
14S 
120 
120 
180 
ISO 

Tot 
50 
50 
SO 
SO 
50 
SO 
SO 
SO 

50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

120 
120 
120 
170 
180 
150 
150 
210 
200 

Barcode 
0506003855 
0506003844 
0506003843 
0506003854 
0506003850 
0506003849 
0505782990 
05057831S6 

0505782996 
0505783036 
0506003853 
0506003851 
0506003846 
0506003845 
0505783065 

0506003857 
0505783166 
0505783068 
0506003858 
0505783032 
0505783003 
0505783038 
0505782993 
0S06003848 

Monste*>omsehs,ijvirtg 
bql (noord) 

bq2 (zuid) 

OQ 

Eufofins AnaEyttco B.V. 

Gildeweg 44-4« 
3771 N8 Sarneveld 
P.O. Box 45? 
3770 fll Borneveld NL 

Tel. +31 (0)34 242 63 00 
Fax +31 (0)34 442 <53 99 
E-mail in fo@ouro f ins .n l 
Site www.eurof ins.com 

B8H flMRO 54 SB 74 46« 
VAT/8TW NO. 
Nt 6043.14 .683.801 
KvK No. O?0Se<S23 

Êuröfins ftnalytico ö.v. is erkend door bet vloamse Gewest 
(OVfiM en Dep. III?), het Brusselse Gewest (GIH), 
het Woofse Gewest (DGRNE-OWD)en door de 
overheden van Frankri jk en Luxemburg (MFV). 

mailto:info@ourofins.nl
http://www.eurofins.com


%y eurofins 
analytico'' 

Bijloge (B) m e t opmerkingen behorende bij ana lysecer t i f icaa t 2011132831 
Pagina 1/1 

Opmerking 1) 
De toetswaorde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG 

Eurofms finclytico B.V. 

Gtldeweg 44-44 Tel. +31 (0)34 245 6Z 00 ABN flMRO S4 85 74 456 Egrofins fmolytico B.Y. is erkend door het Vloornse Gewest 
3771 NB Barneveld Fox + 31 (0)34 242 63 9 9 VRT/BTW No. (OVRM en Dep. LNf), hot Brusselse Gewest (SIM), 
P.0.BOX4S9 e-moilinfo@eurofms.nl KL 8043.14.683.B01 het Woolse Gewest (0GRN£-0WD)en door de 
3770 AL Barneveld Nt Site www.eurofinS.com KvK No. 09088623 overheden von frankrijk en Luxemburg (WEV). 

mailto:e-moilinfo@eurofms.nl
http://www.eurofinS.com


!# eurofins 
analytico' 

Bijlage <C) met methodeverwijxingen behoeende bij analysecertificaat 2011132831 

Pagina 1/1 

Analyse 
Cryogeen malen AS3000 
Droge Stof 
Organische s to f 
Kor re lg roo t te < 2 jjm (Lutum) 
ICP-MS Borium 
Metalen RS3010 (Cd) 
Metalen AS3010 (Co) 
Metalen RS3010 (Cu) 
Metalen AS3010(Hg) 
Metalen AS3010(Mo) 
Metalen AS3010 (Ni) 
Metalen fSSÏOlO (Pb) " 
Metalen RS3010 (Zn) . 
Minerale Olie (GC) 
Polychloorbi fenylen (PCB) 
PflK som RS3000/RP04 
PflK (VROM) 

Methode 
W0106 
WO 104 
W0109 
W0173 
W0423 
W0423 
W0423 
W0423 
W04-23 
W0423 
W0423 
W0423 
W0423 
W0202 
W0271 
W0271 
W0271 

Techniek 
Voorbehande 
Gravimetric 
Gravimetrie 
Sedimentat ie 
ICP-MS 
ICP-MS 
ICP-MS 
ICP-MS 
ICP-MS 
ICP-MS 
ICP-MS 
ICP-MS 
ICP-MS 
GC-FID 
GC-MS 
GC-MS 
GC-MS 

Ref e ren t i emethode 
Cf. RS3000 
Cf. pb 3010-2 en Gw. NEN-ISO 11465 
Cf. NEN B7S4 
Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753 
Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 
Cf. pb 3010-S en cf . NEN-EN-ISO 17294-2 
Cf. pb 3010-5 en cf . NEN-EN-ISO 17294-2 
Cf. pb 3010-S en cf . NEN-EN-ISO 17294-2 
Cf. pb 3010-S en cf . NEN-EN-ISO 17294-2 
Cf. pb 3010-S en cf . NEN-EN-ISO 17294-2 
Cf. pb 3010-S en cf . NEN-EN-ISO 17294-2 
Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2 
Cf. pb 3010-S en cf. NEN-EN-ISO 17294-2 
Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978 
Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980 
Cf. pb. 3010-6 en gw. NÊN-ISO 18287 
Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287 

Nadere in format ie over de toegepas te onderzoeksmethoden alsmede een c lass i f icat ie van de meetonzekerheid staan 
vermeld in ons overzicht "Speci f icat ies ana lysemethoden" , versie ju l i 2009, 

Eurofins Analytico B.V. 

Gildeweg 44-46 
3771 N8 Barneveld 
P.O. Box 459 
3770 HL Borneveld NL 

Tel- +31 (0)34 242 63 00 
Fox +3J (0)34 542 43 ?? 
E-mail in fo@euro f ins .n l 
Site www.eurof ins.com 

R8N HMRO 54 85 74 454 
VAT/BTW No. 
Nt 8043.14 .883.601 
KvK No. 0P088623 

Eurofins ftnalytko 8.V. is erkend doof hot Vloomse Gewest 
(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (DIM), 
het Woolse Oewest (DGRNE-awn)en door de 
overheden van Frankrijk en Luxernburg (MÉV). 

mailto:info@eurofins.nl
http://www.eurofins.com


eurofïns 
analytico' 

flrchimil B.V. 
T.a.v. Bas van den Bosch 
Postbus 136 
5720 AC ASTEN 

A n a l y s e c e r t i f i c a a t 

Dotum: 22-08-2011 

Hierbij on tvangt u de resu l ta ten van het navolgende laborator iumonderzoek. 

Cer t i f i caa t nu miner 
Uw projectnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer 
Monster(s) ontvangen 

2011136018 
0329R345 
VBO MILLEKENS 

1 5 - 0 8 - 2 0 1 1 

Dit ce r t i f i caa t mag u i ts lu i tend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
Aanvullende in format ie behorend bij d i t ana lysecer t i f i caat kunt U vinden in het overzicht "Speci f icat ies 
Analysemethoden". Extra exemplaren zijn verkr i jgbaar bij de a fde l ing Verkoop en Advies. 

De grondmonsters worden t o t 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters t o t 2 weken na 
datum ontvangs t . Zonder tegenber ich t worden de monsters nadien a fgevoerd . 
Ind ien de monsters langer bewaard dienen te bli jven verzoeken wij U d i t exemplaar u i te r l i j k 1 week voor af loop van 
de standaardbewaarper iode onder tekend aan ons te re tourneren . Voor de kosten van het langer bewaren van 
monsters verwijzen wij naar de pr i js l i js t . 

Bewaren t o t : 
Datum: Naam: Handtekening: 

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwacht ing te hebben u i tgevoerd , mocht U naar aanleiding van d i t 
ana lysecer t i f i caat nog vragen hebben verzoeken wij U con tac t op te nemen met de a fde l ing Verkoop en Advies. 

Met vr iendel i jke g roe t , 

Eurofins Analytico B.V. 

I n g . A. Veldhuizen 
Technical Manager 

Eurofins Rnalytico B.V. 

Güdeweg 44-46 
3771 NB Barneveld 
P.O. Box 459 
3770 BL Barneveld NL 

Tel. +31 (0)34 242 63 00 
Fax +31 (0)34 242 63 99 
E-mai! in fo@eurof ins .n l 
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Bijlage 1 Wet- en regelgeving 
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Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Ten oosten van het pas ontwikkelde plan Milheeze-Zuidrand (fase 3) ligt een aantal 
percelen die door de gemeente zijn verworven met het doel om daar 
woningbouwkavels te ontwikkelen (Milheeze-Zuidrand, fase 4). Ten behoeve van de 
ruimtelijke procedures dient onderzocht te worden welke natuurwaarden actueel in het 
gebied aanwezig zijn en op welke wijze voorgenomen ontwikkelingen effect hebben 
op eventueel aanwezige nabij gelegen beschermde natuur. Dit om te voorkomen dat 
in strijd met de natuurwetgeving gehandeld zal worden. 

1.2 Doe! 

Doel van het onderliggende onderzoek is te bepalen of de wijzigingen binnen het 
plangebied mogelijk leiden tot overtreding van de natuurwetgeving. Voor 
soortbescherming is hierbij de Flora- en faunawet van belang, gebiedsbescherming is 
vastgelegd in de Natuurbeschermingswet 1998 en de Ecologische Hoofdstructuur 
(EHS). 

Deze rapportage beschrijft de (mogelijke) aanwezigheid van soorten die zijn 
opgenomen op de lijsten van beschermde flora en fauna in het kader van de Flora- en 
faunawet en Natura 2000-lijsten. Ook wordt bepaald op welke wijze en in welke mate 
de voorgenomen werkzaamheden invloed hebben op deze soorten. Op basis daarvan 
kan worden vastgesteld welke maatregelen getroffen en vervolgstappen genomen 
dienen te worden, om te voorkomen dat in strijd met de natuurwetgeving zal worden 
gehandeld. Aanvullend zal worden bepaald of voorgenomen ontwikkelingen effect 
hebben op de beschermde natuurwaarden van nabijgelegen natuurgebieden. 

1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van het plangebied en de 
voorgenomen ontwikkelingen. In hoofdstuk 3 wordt de gebruikte onderzoeksmethode 
besproken. De mogelijke aanwezigheid van beschermde soorten en gebieden en de 
effecten van de geplande ingrepen op aanwezige beschermde natuurwaarden worden 
beschreven in hoofdstuk 4. In dit hoofdstuk wordt tevens ingegaan op de mogelijke 
noodzaak tot het treffen van mitigerende en compenserende maatregelen. In het 
laatste hoofdstuk zijn de conclusies uiteengezet. 

Quickscan natuuiwaarden, Milheeze-Zuidrand, juni 2011 
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Plangebied 

2.1 Ligging en beschrijving plangebied 

Het plangebied ligt aan Millekens te Milheeze, gemeente Gemert-Bakel. In figuur 1 is 

de ligging van het plangebied te zien en in figuur 2 de begrenzing van het plangebied. 
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Figuur 1. Ligging van het plangebied (rood) 

Het plangebied betreft een kale, onbebouwde landbouwakker. Ten tijde van het 

onderzoek stonden er ruigtekruiden op de akker. Gezien de uitwerpselen in het 

plangebied, wordt een gedeelte gebruikt om honden uit te laten. 

In de foto-impressie op de volgende pagina is een en ander zichtbaar gemaakt. 

Figuur 2. Begrenzing van het plangebied 

Quickscan natuurwaarden, Milheeze-Zuidrand, juni 2011 
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Foto 3. Plangebied met zicht op Millekens Foto 4. Plangebied met Canadese fijnstraal 

2.2 Voorgenomen piannen 

De gemeente Gemert-Bakel heeft plannen om op de locatie in Milheeze 

woningbouwkavels te realiseren. 

Quickscan natuurwaarden, Milheeze-Zuidrand, juni 2011 



Methode 

Als eerste heeft een bronnenonderzoek plaatsgevonden waarbij is gekeken naar 
gebiedsgerichte bescherming en mogelijke aanwezigheid van beschermde soorten in het 
plangebied. Er is voor het soortenonderzoek gebruikgemaakt van gegevens van de websites 
Waarneming.nl en Telmee.nl en diverse verspreidingsatlassen. Onder andere gegevens over 
vleermuizen, amfibieën, reptielen, vissen, vlinders en libellen zijn uit dergelijke atlassen 
afkomstig. 
Voor de gebiedsgerichte bescherming is gekeken naar de aanwezigheid van relevante 
natuurterreinen in de omgeving. De ligging van Natuurbeschermingswet 1998 gebieden (o.a. 
Habitat- en Vogelrichtlijngebieden) en de EHS in de nabijheid van het plangebied zijn 
onderzocht. 

Vervolgens heeft een veldbezoek plaatsgevonden waarbij alle in het plangebied aanwezige 
biotopen zijn opgenomen. De aanwezigheid van deze biotopen vormt de basis voor de 
mogelijkheid tot het voorkomen van beschermde soorten. Naast de biotopen zijn directe en 
indirecte aanwijzingen opgenomen die duiden op het voorkomen van beschermde soorten. 
Dergelijke aanwijzingen zijn bijvoorbeeld het fysiek aantreffen van exemplaren van soorten en 
het aantreffen van holen, uitwerpselen, prooiresten, vraat-, loop- en veegsporen. Deze 
waarnemingen zijn bij de beoordeling betrokken. De aanwezige biotopen zijn vergeleken met 
de habitateisen van beschermde planten- en diersoorten. Op basis van deze vergelijking is 
beoordeeld welke van deze soorten in het plangebied kunnen voorkomen. 
De bevindingen van het veldbezoek en het literatuuronderzoek zijn vervolgens gebundeld in 
deze rapportage. 

Het veldbezoek dat voor dit onderzoek is uitgevoerd, heeft plaatsgevonden op 26 mei 2011 in 
de ochtend onder de volgende weersomstandigheden: half bewolkt en circa 15 graden 
Celsius. 
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4 Natuurwaarden 

4.1 Beschermde gebieden 

Natuurbeschermingswet 1998 
Uit de kaarten van de gebiedendatabase op de website van het ministerie van EL&I 
blijkt dat het plangebied zich niet in de buurt van een Natura 2000-gebied, Beschermd 
Natuurmonument, Nationaal Landschap, Nationaal Park of Wetland bevindt. 

Ecologische Hoofdstructuur 
Zoals blijkt uit de kaarten van de gebiedendatabase op de website van het ministerie 
van EL&I, maakt het plangebied geen deel uit van EHS-gebied. Dit blijkt ook uit de 
provinciale uitwerking van de EHS (figuur 5). 

Conclusie 
Het plangebied ligt niet in de buurt van een beschermd natuurgebied. De 
voorgenomen plannen zullen derhalve geen effect hebben op beschermde gebieden. 

Figuur 5. Ligging plangebied (rood) ten opzichte van de EHS (groen) 
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4.2 Beschermde soorten 

Deze paragraaf beschrijft het mogelijk voorkomen van beschermde soorten in het 
plangebied. Per soortgroep wordt beschreven welke soorten worden verwacht, wat de 
mogelijke effecten van de ingreep zijn en of mitigerende en/of compenserende 
maatregelen nodig zijn. 

4.2.1 Flora 

Het plangebied betreft een onbebouwde akker. Op de akker zijn verschillende 
soorten ruigtekruiden aanwezig waaronder melganzevoet, herderstasje, 
Canadese fijnstraal en winterpostelein. Tijdens het veldonderzoek zijn in het 
plangebied alleen algemeen voorkomende soorten aangetroffen. Beschermde 
of bijzondere plantensoorten worden in het plangebied niet verwacht. 
Conclusie 
In het plangebied komen geen bijzondere of beschermde planten voor. 

4.2.2 Vlinders en libellen 

Uit de atlas De dagvlinders van Nederland (2006) blijkt dat het heideblauwtje 
(FFIijst 3) in de buurt van het plangebied voorkomt. Het heideblauwtje leeft in 
zowel droge als natte heidevelden. Deze biotopen ontbreken in (de directe 
omgeving van) het plangebied. Het plangebied is derhalve niet geschikt voor 
het voorkomen van het heideblauwtje. 
Beschermde dagvlinders vinden voortplantingsbiotoop op specifieke waard
en nectarplanten, die in het plangebied niet aanwezig zijn. Beschermde 
dagvlinders worden daarom niet verwacht in het plangebied. Het is wel 
mogelijk dat enkele algemeen voorkomende, niet beschermde, soorten 
dagvlinders in het plangebied voorkomen. 

De Nederlandse libellen (2002) en de website libellennet.nl maken geen 
melding van beschermde libelsoorten in de buurt van het plangebied. Door het 
ontbreken van geschikt oppervlaktewater in het plangebied zijn geen 
voortplantingsmogelijkheden voor libellen aanwezig. 
Het is wel mogelijk dat enkele algemeen voorkomende, niet beschermde, 
soorten libellen in het plangebied voorkomen. 

Conclusie 
Er komen geen beschermde soorten dagvlinders of libellen voor in het 
onderzoeksgebied. 

4.2.3 Mieren en kevers 

Beschermde soorten mieren en houtkevers zijn afhankelijk van bijzondere 
habitattypen als oude (naald)bossen. Waterkevers zijn afhankelijk van 
wateren met spaarzame vegetatie, een minimale waterdiepte van 50 cm en 
maximaal matig voedselrijk water. Uit het veldbezoek blijkt dat dergelijke 
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biotopen in het plangebied niet aanwezig zijn. Het voorkomen van 
beschermde soorten mieren en kevers is dan ook zeer onwaarschijnlijk. 

Conclusie 
Er komen geen beschermde soorten mieren en kevers voor in het 
onderzoeksgebied. 

4.2.4 Vissen 

Door het ontbreken van oppervlaktewater in het onderzoeksgebied, is het 
gebied ongeschikt voor het voorkomen van (beschermde soorten) vissen. Er 
is dan ook niet nader onderzocht welke vissoorten voorkomen in de nabije 
omgeving. 

Conclusie 
Er komen geen beschermde soorten vissen voor in het onderzoeksgebied. 

4.2.5 Reptielen en amfibieën 

Volgens de RAVON Atlas van de amfibieën en reptielen van Nederland (2009) 
en het waarnemingenoverzicht van 2009 (Van Delft et al., 2010) zijn binnen 
enkele kilometers afstand van de onderzoekslocatie de volgende 
amfibiesoorten soorten waargenomen: Alpenwatersalamander (FFIijst 2), 
vinpootsalamander (FFIijst 3), kleine watersalamander (FFIijst 1), gewone pad 
(FFIijst 1), rugstreeppad (FFIijst 3), heikikker (FFIijst 3), bruine kikker (FFIijst 
1), poelkikker (FFIijst 3) en bastaardkikker (FFIijst 1). In de buurt van het 
plangebied komen volgens de geraadpleegde bronnen de reptielsoort 
levendbarende hagedis (FFIijst 2) voor. 

Uit het veldbezoek blijkt dat het plangebied door het ontbreken van 
(nabijgelegen) oppervlaktewater niet geschikt is als leefgebied voor de 
amfibiesoorten Alpenwatersalamander, vinpootsalamander, kleine 
watersaiamander, rugstreeppad, heikikker, poelkikker en bastaardkikker. 

Het gebied kan wel geschikt zijn als landbiotoop voor bruine kikker en gewone 
pad. 

Doordat het plangebied een akker betreft in het agrarisch gebied, wordt het 
plangebied niet geschikt geacht voor de levendbarende hagedis. 

Effectbeoordeling 
Mogelijk wordt het plangebied door gewone pad en bruine kikker (beide FFIijst 
1) benut als landbiotoop. Door herinrichting vindt vernietiging van leefgebied 
plaats. 

Mitigerende en compenserende maatregelen 
Het is niet noodzakelijk mitigerende of compenserende maatregelen uit te 
voeren voor de amfibiesoorten van FFIijst 1. 

o 
Quickscan natuurwaarden, Milheeze-Zuidrand, juni 2011 



Conclusie 
Mogelijk komen gewone pad en bruine kikker (beide FFIijst 1) voor in het 
plangebied. Voor overige amfibiesoorten, die in de buurt van het plangebied 
voorkomen, is het plangebied niet geschikt als landbiotoop. 
Ook voor de in de buurt van het plangebied aanwezige levendbarende 
hagedis is het plangebied niet geschikt als leefgebied. 

4.2.6 Vogels 

Uit het veldbezoek blijkt dat het plangebied voor een klein aantal vogelsoorten 
geschikt is als leefgebied. Tijdens het veldbezoek zijn houtduif en patrijs 
(Rode Lijst) waargenomen. De patrijs is foeragerend waargenomen, door de 
openheid van het plangebied en doordat het terrein door bewoners wordt 
gebruikt als hondenuitlaatplek, is het plangebied niet geschikt als broedlocatie 
voor de patrijs. 

Effectbeoordeling 
Het plangebied is geschikt als foerageergebied voor vogels. Het verdwijnen 
hiervan zal geen effect hebben. In de omgeving zijn voldoende geschikte 
alternatieven aanwezig. 

Mitigerende en compenserende maatregelen 
Voor de meeste vogelsoorten geldt dat, indien exemplaren aan het broeden 
zijn, verstorende werkzaamheden, zoals het bouwrijp maken van gronden, 
niet kunnen plaatsvinden zonder deze dieren te verstoren. Wanneer er geen 
broedende vogels aanwezig zijn kunnen de werkzaamheden wel plaatsvinden. 
Door werkzaamheden buiten het broedseizoen van vogels uitte voeren wordt 
voorkomen dat er negatieve effecten zullen optreden ten aanzien van vogels. 

Conclusie 
Het onderzoeksgebied is geschikt als foerageergebied voor een klein aantal 
vogelsoorten (FFIijst vogels), de voorgenomen plannen zullen door de 
aanwezigheid van voldoende alternatieven geen negatief effect hebben op 
vogels. 

4.2.7 Zoogdieren 

Vleermuizen 
Uit de Atlas van de Nederlandse vleermuizen (1997) en Korsten en Regelink 
(2010) blijkt dat de soorten gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, 
laatvlieger, rosse vleermuis, bosvleermuis, gewone grootoorvleermuis, grijze 
grootoorvleermuis, franjestaart, baardvleermuis, Brandts vleermuis en 
watervleermuis (alle FFIijst 3) voorkomen in de omgeving van het 
onderzoeksgebied. 
Voor vleermuizen is het onderzoeksgebied, door het ontbreken van bomen en 
struiken of water matig geschikt als foerageergebied. Vliegroutes worden, 
door de openheid van het gebied niet verwacht in het plangebied. In het 
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plangebied staan geen bomen met holtes of gebouwen waar vleermuizen een 
vaste rust- of verblijfplaats in zouden kunnen hebben. 

Overige zoogdieren 
Uit het veldbezoek blijkt dat het onderzoeksgebied voor een aantal 
grondgebonden zoogdieren geschikt is als leefgebied. Er zijn in het 
plangebied sporen gevonden van konijn. Mogelijk benutten onder andere ook 
haas, mol, egel en diverse muizensoorten (alle FFIijst 1) het gebied als 
(onderdeel van hun) leefgebied. 

Effectbeoordeling 
Mogelijk benut een aantal grondgebonden zoogdieren (FFIijst 1) het 
plangebied als leefgebied. Bij herinrichting van het plangebied vindt 
vernietiging van dit leefgebied plaats. 

Met betrekking tot vleermuizen (FFIijst 3) geldt het plangebied marginaal 
geschikt is als foerageergebied voor vleermuizen. Effecten op vleermuizen 
worden niet verwacht. 

Mitigerende en compenserende maatregelen 
Het is niet noodzakelijk om mitigerende of compenserende maatregelen uit te 
voeren voor de zoogdiersoorten van FFIijst 1. 

Conclusie 
Het onderzoeksgebied is voor een aantal grondgebonden zoogdieren van 
FFIijst 1 geschikt als (onderdeel van hun) leefgebied. 
Voor vleermuizen (FFIijst 3) is het plangebied marginaal geschikt als 
foerageergebied. Vaste rust- en verblijfplaatsen en vliegroutes van 
vleermuizen zijn niet aanwezig in het plangebied. 

4.2.8 Zorgplicht 

In de Flora- en faunawet is een zorgplicht (ex artikel 2) opgenomen: een ieder 
neemt voldoende zorg in acht voor de in het wild levende dieren en planten, 
alsmede voor hun directe leefomgeving. De zorg houdt in ieder geval in dat 
een ieder die weet of kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten 
nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is 
alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd 
teneinde die gevolgen te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen 
worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken. 
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Conclusies 

Beschermde gebieden 
Het plangebied ligt niet nabij een Natura 2000-gebied, Beschermd Natuurmonument, 
Nationaal Landschap, Nationaal Park of Wetland. Het plangebied is niet gelegen in of nabij de 
EHS. De voorgenomen plannen hebben geen effect op een beschermd natuurgebied. 

Beschermde soorten 
In het plangebied komen mogelijk verschillende beschermde soorten voor die vermeld staan 
op de lijsten van de Flora- en faunawet. 

Soorten van FFIijst 1 
Mogelijk wordt het plangebied gebruikt door enkele grondgebonden zoogdieren en amfibieën 
die zijn opgenomen op FFIijst 1. Voor deze soorten geldt een vrijstelling: bij het uitvoeren van 
ruimtelijke ingrepen is het voor deze soorten niet noodzakelijk een ontheffing aan te vragen. 

Soorten van FFIijst 2/3 
Mogelijk in het onderzoeksgebied voorkomende vleermuizen staan vermeld op FFIijst 3 en zijn 
strikt beschermd. Ten aanzien van foerageergebied geldt dat hieraan geen negatieve effecten 
optreden. 

Soorten van FFIijst vogels 
De voorkomende vogelsoorten staan vermeld op FFIijst vogels en zijn strikt beschermd. Indien 
de werkzaamheden echter worden uitgevoerd op de wijze, zoals is beschreven in paragraaf 
4.2.6, zullen geen nadelige effecten optreden ten aanzien van vogels. 

Concluderend kan gesteld worden dat: 

» de herinrichting van het gebied geen effect zal hebben op beschermde 
natuurgebieden; 

• de aanbevelingen voor vogels, zoals beschreven in paragraaf 4.2.6, in acht genomen 
dienen te worden; 

» de werkzaamheden voor de overige soortgroepen in het plangebied geen overtreding 
van de natuurwetgeving tot gevolg hebben; 

» altijd rekening moet worden gehouden met de zorgplicht. 
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Bijlage 1 Wet- en regelgeving 

Flora- en faunawet (bron: Rijksoverheid 2011) 

De Flora- en faunawet beschermt soorten, niet individuele planten of dieren, om te voorkomen dat het 
voortbestaan van de soort in gevaar komt. Alle soorten hebben een eigen rol in het ecosysteem en 
dragen bij aan de biodiversiteit. 

Doelstelling van de Flora- en faunawet is de bescherming en het behoud van in het wild levende 
planten- en diersoorten. Het uitgangspuntvan de wet is het Nee, tenzij. Dit betekent dat geen schade 
mag worden gedaan aan beschermde dieren of planten, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan. Heel 
vaak gaan activiteiten en de bescherming van soorten prima samen. Soms is het optreden van schade 
aan beschermde dieren en planten echter onvermijdelijk. In die situaties is het nodig om vooraf te 
bekijken of hiervoor een vrijstelling geldt, of dat een ontheffing moet worden aangevraagd. 

In de Flora- en faunawet geldt een verbod op activiteiten met een schadelijk effect op beschermde 
soorten. De wet spreekt niet van (ruimtelijke) plannen. Op basis van de onderzoeksplicht (Wro) en de 
plicht tot het vaststellen van een uitvoerbaar plan dient bij het maken van bestemmingsplannen 
beoordeelt te worden of er belemmeringen aanwezig zijn voor verlening van een eventuele ontheffing 
voor de activiteiten in het plan. 

In 2005 is met het gewijzigde Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten het 
beschermingsregime versoepeld. Met deze aangepaste regelgeving is niet meer altijd een ontheffing 
nodig voor het uitvoeren van werkzaamheden in de openbare ruimte. Voor regulier voorkomende 
werkzaamheden en ruimtelijke ontwikkelingen geldt nu een vrijstellingsregeling. 
Voor ruimtelijke ontwikkelingen is in veel gevallen een vrijstelling van de verbodsbepalingen uit de 
Flora- en faunawet van toepassing. Bij de vrijstellingsregeling zijn twee criteria belangrijk: de 
zeldzaamheid van de aangetroffen soort en de ingrijpendheid van de werkzaamheden. Hoe zeldzamer 
de soort en hoe ingrijpender de activiteit, hoe strikter de regeling: 

® voor de soorten van FFIijst 1 is geen ontheffing nodig; 
• voor de soorten van FFIijst 2 geldt dat moet worden gewerkt volgens een door de minister 

goedgekeurde gedragscode. Indien er geen goedgekeurde gedragscode voorhanden is zijn 
ook de soorten uit FFIijst 2 ontheffingsplichtig; 

• voor soorten van FFIijst 3 moet altijd ontheffing worden aangevraagd. Behalve voor 
beschermde soorten, geldt deze indeling ook voor hun vaste rust- en verblijfplaatsen. 

De zorgplicht uit artikel 2 blijft echter altijd van toepassing op alle in het wild levende planten en dieren 
en hun directe leefomgeving. 

Door een wijziging in de wetgeving in 2009 is het voor soorten van de Habitatrichtlijn (bijvoorbeeld 
vleermuizen en rugstreeppad) en voor vogels niet meer mogelijk een ontheffing te verkrijgen voor 
ruimtelijke inrichting of ontwikkelingen. Daarnaast geldt voor vogels dat een ontheffing in het kader 
van "dwingende reden groot openbaar belang" eveneens niet meer mogelijk is. 
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Natuurbeschermingswet 1998 (bron: Rijksoverheid 2011) 

De Natuurbeschermingswet regelt de bescherming van gebieden die als staats- of beschermd 
natuurmonument zijn aangewezen. Deze juridische status geeft extra bescherming aan bijzonder 
waardevolle en kwetsbare natuurgebieden. Het belangrijkste onderdeel van de wet is dat er een 
aparte vergunning nodig is voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor het natuurmonument. Het 
maakt daarbij niet uit waar die activiteiten plaatsvinden, dat kan zowel binnen als buiten het 
natuurgebied zijn (de zogenaamde 'externe werking'). Op dit moment is ongeveer 300.000 ha 
natuurgebied aangewezen als staats- of beschermd natuurmonument. 
In 2005 is de gewijzigde Natuurbeschermingswet (Nb) 1998 in werking getreden. Daarmee voldoet 
Nederland aan de eisen van de Europese natuurwetgeving. De wet biedt een beschermingskader voor 
de flora en fauna binnen de aangewezen beschermde gebieden, de zogenaamde Natura 2000-
gebieden. Hieronder vallen de speciale beschermingszones volgens de Vogel- en Habitatrichtlijn, 
gebieden die deel uitmaken van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), beschermde 
natuurmonumenten en staatsnatuurmonumenten. 

De wet bepaalt dat projecten en andere handelingen die de kwaliteit van de habitats kunnen 
verslechteren of die een verstorend effect kunnen hebben op de soorten, niet mogen plaatsvinden 
zonder vergunning. Ook plannen moeten getoetst worden op hun gevolgen voor de Natura 2000-
gebieden. Dit gebeurt met de habitattoets. De habitattoets is vastgelegd in de Natuurbeschermingswet 
1998. 

De habitattoets bestaat uit drie onderdelen: 
» oriëntatiefase (en vooroverleg); 
• verslechterings- en verstoringstoets; 
» passende beoordeling. 

De oriëntatiefase maakt geen deel uit van de in de wet geregelde procedures. In de praktijk is deze 
stap nodig. Gezamenlijk met het bevoegd gezag wordt bepaald of goedkeuring van het plan nodig is 
en welke verdere procedure doorlopen moet worden. Afhankelijk van de kans en omvang van de 
effecten op een Natura 2000-gebied bestaat de vervolgprocedure uit het uitvoeren van een 
verslechterings- en verstoringstoets, een passende beoordeling of geen enkele toetsing. 

Indien er geen kans is op negatieve effecten op een Natura 2000-gebied is geen goedkeuring 
vanwege de Natuurbeschermingswet nodig. 
Als uit de oriëntatiefase is gebleken dat er kans is op significant negatieve effecten voor het Natura 
2000-gebied, dient een passende beoordeling te worden uitgevoerd. Indien uit de passende 
beoordeling blijkt dat er kans is op een significant negatief effect moet aan de volgende criteria worden 
voldaan: 

• er zijn geen alternatieve oplossingen voor het project die minder of geen negatieve effecten 
hebben voor het Natura 2000-(deel)gebied; 

» er is sprake van dwingende redenen van groot openbaar belang; 
• er is voorzien in compenserende maatregelen. 

Alléén als aan deze voorwaarden wordt voldaan, kan goedkeuring worden verleend. 

Indien uit de oriëntatiefase is gebleken dat er een kans is op (niet-significante) negatieve effecten, 
dient een verslechterings- en verstoringstoets te worden uitgevoerd. Met dit onderzoek wordt bepaald: 

• of deze kans reëel is en 
• of de verslechtering of verstoring aanvaardbaar is. 
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Ecologische hoofdstructuur (bron: Rijksoverheid 2011) 

Natuurgebieden in Nederland zijn erg versnipperd. De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) heeft als 
doel om natuurgebieden te vergroten en met elkaar te verbinden. Door verbindingen tussen 
natuurgebieden te maken, kunnen planten en dieren zich makkelijker verspreiden over meer 
gebieden. Hierdoor zijn deze gebieden beter bestand tegen negatieve milieu-invloeden. In grotere 
natuurgebieden kunnen bovendien meer soorten planten en dieren leven. 

Het doel van het afwegingskader Ecologische Hoofdstructuur is om de EHS als netwerk van 
natuurgebieden te beschermen tegen negatieve effecten van ruimtelijke ingrepen. Dat betekent niet 
dat ontwikkelingen zoals woningbouw en bedrijvigheid, verboden zijn. Door het doorlopen van het 
afwegingskader wordt vastgesteld of, en zo ja, onder welke voorwaarden een ontwikkeling in de 
Ecologische Hoofdstructuur kan worden toegelaten. 

De bescherming van de Ecologische Hoofdstructuur vindt plaats door het nee-tenzij-regime uit de 
Nota Ruimte. Dit houdt in dat ruimtelijke ingrepen in de EHS met een negatief effect op de EHS in 
principe niet zijn toegestaan. Onder voorwaarden kan hiervan worden afgeweken. 
De beleidsmatige basis voor het afwegingskader voor de Ecologische Hoofdstructuur is de Nota 
Ruimte. Daarnaast hebben Rijk en provincies een beleidskader Spelregels EHS opgesteld. Het 
beleidskader geeft een uitwerking, verduidelijking en aanscherping van de verschillende onderdelen 
van het afwegingskader. De provincies laten de inhoud van de Spelregels EHS doorwerken in het 
provinciaal ruimtelijk beleid. 
De bescherming van de EHS gebeurt via de regelgeving van de ruimtelijke ordening. Het 
beschermingsregime is onder de nieuwe Wro door het Rijk vastgelegd in de AMvB Ruimte en werkt 
via provinciale verordeningen door in gemeentelijke bestemmingsplannen. 

Quickscan natuurwaarden, Milheeze-Zuidrand, juni 2011 5 
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Samenvatting 

Eind maart 2011 heeft ADC ArcheoProjecten een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in de 
onderzoeksgebieden Kapelakker en Millekens te Milheeze, gemeente Gemert-Bakel. Op de 
terreinen is nieuwbouw gepland. Door deze ontwikkelingen kunnen archeologische sporen in de 
bodem verstoord of zelfs vernietigd worden. Tijdens onderzoek op aangrenzende percelen is een 
middeleeuwse nederzetting (ten westen van perceel Kapelakker) en een ijzertijdspieker (ten westen 
van perceel Millekens) aangetroffen. Hierdoor kunnen in het onderzoeksgebied ook 
bewoningssporen uit deze perioden aanwezig zijn. Wanneer dit het geval is, zou het onderzoek 
overgaan op een definitieve opgraving. 

Het onderzoek heeft echter uitgewezen dat er naast een oud karrenspoor uit de Middeleeuwen en 
Nieuwe tijd geen noemenswaardige archeologische sporen aanwezig zijn. Op perceel Kapelakker 
is nog een kuil met een kogelpotscherf aangetroffen, maar dit was een geïsoleerd spoor. De 
overige sporen betroffen op zowel perceel Kapelakker als op perceel Millekens uit spitsporen en 
sloten uit (sub)recente periode. Op basis van deze resultaten luidt het selectieadvies om de 
terreinen vrij te geven voor verdere ontwikkeling. 

Tabel 1. Overzicht van de verschillende (pre)historische perioden. 
Periode Tijd in jaren 
Nieuwe tijd 
Nieuwe tijd C 
Nieuwe tijd B 
Nieuwe tijd A 
Middeleeuwen: 
Late Middeleeuwen B / Late Middeleeuwen 
Late Middeleeuwen A / Volle Middeleeuwen 
Vroege Middeleeuwen D / Ottoonse periode 
Vroege Middeleeuwen C / Karolingische tijd 
Vroege Middeleeuwen B / Merovingische tijd 
Vroege Middeleeuwen A/Volksverhuizingstijd 
Romeinse tijd: 
Laat-Romeinse tijd 
Midden-Romeinse tijd 
Vroeg-Romeinse tijd 
Ijzertijd: 
Late Ijzertijd 
Midden-IJzertijd 
Vroege Ijzertijd 
Bronstijd: 
Late Bronstijd 
Midden-Bronstijd 
Vroege Bronstijd 
Neolithicum (Jonge Steentijd): 
Laat-Neolithicum 
Midden-Neolithicum 
Vroeg-Neolithicum 
Mesolithicum (Midden-Steentijd): 
Laat-Mesolithicum 
Midden-Mesolithicum 
Vroeg-Mesolithicum 
Paleolithicum (Oude Steentijd): 
Laat-Paleolithicum 
Midden-Paleolithicum 
Vroeg-Paleolithicum 

1850-heden 
1650-1850 na Chr. 
1500-1650 na Chr. 

1250-1500 na Chr. 
1050-1250 na Chr. 
900-1050 na Chr. 
725 - 900 na Chr. 
525 - 725 na Chr. 
450 - 525 na Chr. 

270 - 450 na Chr. 
70 - 270 na Chr. 
12 voor Chr.-70 na Chr. 

250-12 voor Chr. 
500 - 250 voor Chr. 
800 - 500 voor Chr. 

1100-800 voor Chr. 
1800-1100 voor Chr. 
2000-1800 voor Chr. 

2850 - 2000 voor Chr. 
4200 - 2850 voor Chr. 
5300 - 4200 voor Chr. 

6450 -4900 voor Chr. 
7100-6450 voor Chr. 
8800-7100 voor Chr. 

35.000 - 8800 voor Chr. 
300.000 - 35.000 voor Chr. 
tot 300.000 voor Chr. 

1500-heden 

450-1500 na Chr. 

12 voor Chr.-450 na Chr. 

800-12 voor Chr. 

2000-800 voor Chr. 

5300 - 2000 voor Chr. 

8800-4900 voor Chr. 

tot 8800 voor Chr. 

Bron: Archeologisch Basis Register 19 



lilheeze - Kapelakker en Millekens 

Afh. 1. Locatie van het onderzoeksgebied. 



1 Inleiding 

1.1 Algemeen 
In opdracht van de gemeente Gemert-Bakel heeft ADC ArcheoProjecten een Inventariserend 
Veldonderzoek (IVO) in de vorm van proefsleuven uitgevoerd voor de onderzoeksgebieden 
Kapelakker en Millekens (afb. 1). In de onderzoeksgebieden zal nieuwbouw worden gerealiseerd. 
Onderzoek op de aangrenzende percelen heeft uitgewezen dat er archeologische sporen aanwezig 
kunnen zijn van Bronstijd tot Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd (zie §1.2). (Zie voor periodisering 
tabel 1). De voorgenomen bouwplannen zullen deze mogelijke aanwezige archeologische waarden 
vernietigen. 

De onderzoeksgebieden samen hebben een oppervlakte van ca. 0,8 ha. Het perceel aan de 
Kapelakker is braakliggend terrein, het perceel Millekens is akkerland. Het eerste perceel wordt 
begrensd door de Kapelakker aan de noordzijde en de Millekens aan de zuidzijde. Aan de oost- en 
westzijde staat bebouwing. Het tweede perceel wordt aan de westzijde begrensd door de 
Millekens, aan de noordzijde door bebouwing en aan de zuid- en oostzijde door perceelsgrenzen. 
In beide gebieden samen zijn acht proefsleuven aangelegd en een kleine uitbreiding. In totaal is er 
121 Om2 aan proefsleuf opengelegd. 

Het veldwerk is uitgevoerd van 22 tot en met 25 maart 2011. In die periode zijn de proefsleuven 
aangelegd en onderzocht conform het Programma van Eisen (PvE), dat door dhr. F.P. Kortlang is 
opgesteld.1 Dit ontwerp is goedgekeurd door mevr. V. Jolink van gemeente Gemert-Bakel te 
Gemert op 14-03-2011. De vondsten en bijbehorende documentatie die tijdens het IVO zijn 
verzameld, zijn gedeponeerd in het provinciaal depot te 's Hertogenbosch./ 

Het veldteam bestond uit de volgende personen: B. Hendrikx (projectverantwoordelijke), I. van 
Nieuwkoop (junior archeoloog), C. van de Burgt (veldassistent) en M. Driessen (kraanmachinist van 
de firma Van Rattingen). De bij dit project betrokken fysisch geograaf was F. Zuidhoff, senior 
archeoloog was N. Prangsma. 
De opdrachtgever voor dit project is de gemeente Gemert-Bakel, de adviseur is dhr. F.P. Kortlang 
ArchAeO. De contactpersoon bij de opdrachtgever is mevr. V. Jolink. Het vondstmateriaal is 
onderzocht door S. Ostkamp (aardewerk). Controle en coördinatie van documentatie en 
vondstverwerking is uitgevoerd door M. Nieuwenhuijsen en J.W. Beestman. 

1.2 Vooronderzoek 

In verband met toekomstige ontwikkelingen op het perceel Kapelakker is een eerste archeologische 
inventarisatie in het onderzoeksgebied uitgevoerd in mei 2004 door BILAN.2 Dit booronderzoek 
wees uit dat het bodemprofiel intact was en dat de kans op archeologie daarom groot geacht werd. 
Op het perceel zelf is daarna geen onderzoek meer uitgevoerd, op de overige percelen wel. Ten 
westen van perceel Kapelakker was in een boring een grote hoeveelheid middeleeuws aardewerk 
aangetroffen uit de 11e-13e eeuw. Hierop volgend werd een inventariserend onderzoek in de vorm 
van proefsleuven (IVO-P) uitgevoerd. De uitvoerder was eveneens BILAN. Hierbij werden rondom 
de aangeboorde concentratie aardewerk middeleeuwse sporen aangetroffen.3 Het advies was om 
het gebied op te graven. Deze opgraving is uitgevoerd in 2005 door het Archeologisch Centrum 
Eindhoven.4 Tijdens dit onderzoek is een enkel erf gevonden met meerdere bewoningsfases die 
beginnen in de Merovingische tijd en doorlopen tot in de Volle Middeleeuwen. Zeer waarschijnlijk is 
dit één van de eerste ontginningsboerderijen van dit gebied. De bewoningssporen liepen door tot 
ongeveer 20 m ten westen van perceel Kapelakker. Daarnaast heeft de opgraving karrensporen 
aangesneden die doorlopen over het huidige onderzoeksgebied. Aan de oostzijde van perceel 
Kapelakker is eveneens nader onderzoek gedaan. In 2008 heeft Archol hier een 
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Hieruit bleek dat een gedeelte van de percelen verstoord was 
door zandafgravingen. Ook was er een deel 'archeologisch leeg'. Toch zijn ook sporen 

1 Kortlang 2011. 
2 Krekelbergh 2004. ' 
3 Krekelbergh 2006 
4 De Jong 2008. 
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aangetroffen. Direct grenzend aan perceel Kapelakker is het oude karrenspoor aangetroffen dat al 
eerder door het Archeologische Centrum van Eindhoven was gevonden. Daarnaast bevond zich in 
de meest oostelijke percelen een spieker. Deze is vervolgens door ADC ArcheoProjecten in 2009 
opgegraven.5 Het betrof een geïsoleerde structuur die aan de hand van een scherf in één van de 
paalkuilen gedateerd kan worden in de Vroege of Midden Ijzertijd . Vermoedelijk had deze 
structuur een agrarische opslagfunctie. 

Het vooronderzoek betreffende perceel Millekens bevat een bureau- en booronderzoek uitgevoerd 
door ArcheoPro in 2011.6 Uit het booronderzoek is naar voren gekomen dat het onderzoeksgebied 
op een dekzandrug ligt die nog betrekkelijk intact is . De archeologische verwachting voor de 
prehistorie tot de Vroege Middeleeuwen is hoog, die van de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd 
middelhoog. Deze verwachting is mede geënt op het gedane bureauonderzoek. Op de 
geraadpleegde historische kaarten zijn geen aanwijzingen dat er bewoningsactiviteit op het perceel 
is geweest. 

1.3 Doel van het onderzoek en onderzoeksvragen 

Het IVO in de vorm van proefsleuven heeft tot doel de aard, omvang en kwaliteit (gaafheid en 
conservering) vast te stellen van de vindplaats(en) in het gebied om te komen tot een definitief 
oordeel over de behoudenswaardigheid ervan. Daarnaast moeten gegevens verkregen worden om 
hetzij verder archeologisch onderzoek mogelijk te maken, hetzij adequate maatregelen voor 
behoud en beheer te kunnen treffen. 

In het PvE zijn verschillende onderzoeksvragen gesteld. Deze worden in dit rapport beantwoord op 
basis van hetgeen in de proefsleuven is aangetroffen. 

De volgende onderzoeksvragen zijn in het PvE gesteld: 

Algemeen 
1. Zijn er archeologische resten (sporen, structuren, vondsten) in de bodem aanwezig, of zijn 

er aanwijzingen dat deze hier verwacht mogen worden? 
' 2. Indien het onderzoek in bepaalde zones géén archeologische resten of beperkte 

archeologische fenomenen (bijvoorbeeld alleen losse vondsten) oplevert, welke verklaring 
is hiervoor dan te geven? 

Gaafheid en conservering van de vindplaatsen 
1. In welke lagen, zones of gebieden bevinden zich archeologische resten of waar zijn deze 

te verwachten? 
2. Wat is de mate van conservering en gaafheid van de archeologische resten (sporen, 

structuren en vondsten)? 

Perioden en sites 
1. Indien er archeologische resten aanwezig zijn, kunnen er binnen de vindplaats aparte 

sites onderscheiden worden, en zo ja, op welke gronden? Welke criteria worden 
gehanteerd om dit onderscheid te maken? 

2. Wat is de begrenzing en de ruimtelijke spreiding, zowel in horizontale als verticale zin, van 
de sites, sporenzones of vondststrooiingen en wat is de onderlinge samenhang? 

3. Wat is per archeologische site in het onderzoeksgebied: 
a. de ligging (inclusief diepteligging) en begrenzing 
b. de geologische en/of bodemkundige eenheid 
c. de omvang (inclusief verticale dimensies) 
d. aard / complextype / functie 
e. de samenstelling van de archeologische resten (grondsporen en mobilia) 
f. de vondst- en spoordichtheid 
g. de stratigrafie 

5 Van Benthem 2009. 
6 Deville 2011. 



h. de ouderdom, periodisering, typochronologische classificatie 
4. Zijn er aanwijzingen voor landgebruik (off-s/'fe-patronen) in de zin van wegen, percelering, 

akkers, grondstofwinning, vennen, etc? 
5. Zijn er aanwijzingen voor agrarische en/of ambachtelijke activiteiten? Zo ja, waaruit blijkt 

dat en welke kenmerken zijn hieraan naar analogie van vraag 3 te geven? 
6. Kunnen meerdere bewoningsfasen onderscheiden worden? Zo ja in welke mate zijn deze 

aaneensluitend? 
7. Wanneer en waarom zijn de sites en de vindplaats in zijn geheel verlaten of in onbruik 

geraakt? 

Landschap en bodem 
1. Wat is de fysiek-landschappelijke ligging van de sites (geo(morfo)logisch, bodemkundig, 

afstand tot water, reliëf)? 
2. Wat is de paleo-ecologische context van het onderzoeksgebied? Liggen in de omgeving 

locaties die voor pollenanalyse bemonsterd kunnen worden en wat is de kwaliteit er van? 
3. Kan aan de hand van archeologisch vondstmateriaal uit het cultuurdek een uitspraak 

worden gedaan over de ouderdom en/of de vorming van dit cultuurdek? 
4. Bevinden zich in het cultuurdek (plaggendek en onderliggende cultuurlagen) sporen van 

akkerbewerking (zoals ploeg- en spitsporen)? 
5. Wat is de aard en ouderdom van de oudere cultuurlagen onder het plaggendek? Waar 

komen deze voor en hoe zijn deze ontstaan? 
6. Welke postdepositionele processen hebben zich afgespeeld en wat is het effect daarvan 

op de archeologische resten? 

1.4 Opzet van het rapport 
Dit rapport betreft een standaardrapport zoals genoemd in de Kwaliteitsnorm Nederlandse 
Archeologie (KNA 3.2 -specificatie VS05). In dit rapport worden de resultaten van het onderzoek 
gepresenteerd, waarna de eerste conclusies volgen. Na de samenvatting en dit inleidende 
hoofdstuk volgt een omschrijving van de onderzoeksmethoden in hoofdstuk 2. Vervolgens zullen de 
resultaten van onderzoek besproken worden. Hoofdstuk 3 bevat de bespreking van de fysisch 
geografie, de aangetroffen sporen en de bespreking van het vondstmateriaal. Daarna zal er een 
synthese volgen waarin de relevante onderzoeksvragen zullen worden beantwoord. Als laatste 
wordt een waardering en advies gegeven voor eventueel verder onderzoek binnen het 
onderzoeksgebied. 

2 Methoden 

Het onderzoek is uitgevoerd conform de KNA 3.2 en het PvE.7 Tijdens het IVO zijn conform het 
PvE acht proefsleuven (of putten) aangelegd (zie afbeelding 2). Twee hiervan lagen op perceel 
Kapelakker en waren noordoost-zuidwest georiënteerd. Ze hadden een breedte van 4 m en een 
lengte van 58 m. De overige zes sleuven zijn aangelegd op perceel Millekens. Deze hadden 
eveneens een noordoost-zuidwest oriëntatie. Ze waren 4 m breed, maar varieerden in lengte. Vijf 
waren 25 m lang en één had een lengte van 50 m. Verder is er in overleg met het bevoegd 
gezag/opdrachtgever besloten nog een kleine uitbreiding op perceel Kapelakker uit te voeren. Deze 
bevond zich ten oosten van de oostelijke sleuf en was 30 m2. 

De vlakken zijn machinaal aangelegd, zonder schaafbak, omdat het op de Brabantse 
dekzandgronden het schaven met een schaafbak geen meerwaarde geeft aan de leesbaarheid van 
het vlak. Tijdens de aanleg van het vlak zijn vondsten in vakken van 4 x 4 m verzameld. 
Grondsporen zijn direct ingekrast. De vlakken en de stort zijn met behulp van een metaaldetector 
onderzocht. Vervolgens is het vlak en ieder spoor daarin gefotografeerd en digitaal ingemeten met 
de robotic Total Station. Hiermee is daarna om de 5 m een waterpashoogte gemeten. Een selectie 
van de aangetroffen grondsporen is met de hand gecoupeerd waarbij vondsten zijn verzameld. 
Deze selectie is gebaseerd op de aard en het aanzien van het spoor. Alle coupes zijn 

7Kortlang2011. 
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gefotografeerd en getekend op schaal 1:20. Het restant van de gecoupeerde sporen is vervolgens 
met de schep of troffel afgewerkt. 

perceel ü/Hllekens 

Hoevense Klamp © ADC 2011 

182600 

Afb. 2. Ligging van de sleuven op de percelen. 

Tijdens het aanleggen zijn er profielkolommen aangelegd om de 10 m. Deze kolommen zijn 
gefotografeerd en getekend (op schaal 1:20) en vervolgens beschreven met behulp van een 
fysisch geograaf. 

3 Resultaten 

3.1 Fysisch geograf isch onderzoek 

Frieda Zuidhoff (ADC ArcheoProjecten) 

3.1.1 Inleiding 
Tijdens het veldonderzoek is de profielopbouw gedocumenteerd en bestudeerd, teneinde een beeld 
te verkrijgen van de bodemopbouw, de gaafheid van de bodem en de (geologische) opbouw en 
genese van het onderzoeksgebied. Alle lagen zijn bemonsterd en beschreven op textuur, kleur, 
gehalte organische stof en andere lithologische en bodemkundige verschijnselen. De profielen zijn 
beschreven volgens de Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode8 die de lithologische 

Bosch 2007. 
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beschrijving conform NEN51049 hanteert. De kolomopnames zijn gedaan in representatieve delen 
van het profiel. 

3.1.2 Achtergrond 
Het onderzoeksgebied bevindt zich binnen het zuidelijke zandgebied in de Centrale Slenk. Dit 
gebied is tektonisch te onderscheiden van andere regio's binnen het zuidelijke zandgebied. Als 
gevolg van tektonische bewegingen is de ondergrond in dit gebied gedaald ten opzichte van de 
naastgelegen Peelhorst. De Peelrandbreuk vormt de oostelijke begrenzing van de Centrale Slenk. 
Deze breuk loopt ongeveer 1100 m ten zuidwesten van het onderzoeksgebied, vanuit zuidoostelijke, 
richting naar het noordwesten. Op sommige plaatsen nabij Milheeze is deze breuklijn zichtbaar in 
het landschap en bedraagt het hoogteverschil meer dan 2 m. 
Binnen de Centrale Slenk ligt aan het oppervlak een dik pakket dekzand. Dit dekzand behoort tot 
de Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden.10 Deze afzettingen zijn gevormd gedurende de 
laatste ijstijd (Weichselien, 120.000 -10.000 jaar BP). In de laatste ijstijd bereikte het landijs 
Nederland niet. In Nederland heerste een zeer koud en continentaal klimaat. Het landschap 
bestond uit een poolwoestijn waarin amper vegetatie voorkwam. Gedurende de koudste periode 
van het Weichselien, het Pleniglaciaal (~30.000jaar BP), werd op grote schaal dekzand afgezet 
(Oud Dekzand). De combinatie van een koud, droog milieu met de bevroren bodem (permafrost) 
zorgde ervoor dat er weinig tot geen vegetatie aanwezig was in Nederland. Hierdoor was het 
sediment aan het oppervlak niet vastgelegd en had de wind vrij spel in het verplaatsen van zand en 
silt. Dit zand is door het eolische transport goed afgerond, kalkloos en bestaat veelal uit zeer fijn tot 
matig grof zand. Het zand is afkomstig van zowel lokale zandvoorkomens als zandvoorkomens uit 
de verre omgeving tot wel tientallen kilometers ver. Gedurende de laatste fase van het Weichselien, 
het Laat-Glaciaal (~13.000 jaar BP) vond er op kleinere schaal dekzandvorming plaats (Jong 
Dekzand), veelal in ZW-NO georiënteerde langgerekte of paraboolvormige ruggen.11 

Volgens de Bodemkaart van Nederland bestaat de oorspronkelijke bodemopbouw binnen het 
onderzoeksgebied uit hoge zwarte enkeerdgronden, bestaande uit leem en zwak lemig fijn zand, 
grondwatertrap VII. Dit laatste houdt in dat de gemiddeld laagste grondwaterstand zich bevindt 
tussen 120-180 cm -mv, en de gemiddeld hoogste grondwaterstand zich tussen de 80-140 cm -mv 
bevindt.12 

3.1.3 Resultaten 
De profielopbouw van de putten 1 en 2 is eenduidig en als volgt: op een diepte van 200 cm -mv 
bevindt zich een pakket van zwak siltig, grof zand (afb. 3). Dit in tegenstelling met de opgraving ten 
oosten van het onderzoeksgebied waar op een grotere diepte grof zand met grind is aangetroffen.13 

Dit grind bestaat onder andere uit Revinienkwartsiet. Deze afzettingen zijn geïnterpreteerd als 
(terras)afzettingen van de Maas. De Maas stroomde gedurende het Midden-Pleistoceen door de 
Centrale Slenk, deze afzettingen hebben dan ook een ouderdom van ca. 300.000-400.000 jaar. De 
aangetroffen Maasafzettingen behoren dan tot de Formatie van Beegden.14 

Op het pakket matig grof zand, op een diepte van 170 cm -mv, bevindt zich een pakket van sterk 
siltig, fijn witgeel zand, dat geleidelijk overgaat in zwak siltig matig fijn zand. Het pakket zand is op 
basis van korrelgrootte, sortering en afronding geïnterpreteerd als dekzand. Dit dekzand behoort tot 
de Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden. In de top van het dekzand is een restant van een 
B-horizont van een podzolbodem aanwezig. Hierboven bevindt zich een pakket van zwak siltig, 
matig fijn, humeus donkerbruin zand, met een dikte van 10 cm. Lokaal bevinden er zich gebleekte 
korrels aan de basis van dit pakket. Het bovenste gedeelte van het profiel bestaat uit zwak siltig, 
matig fijn, humeus donkerbruin zand. Dit is geïnterpreteerd als een opgebracht plaggendek(afb. 4). 
Het plaggendek heeft een dikte van 130 tot 140 cm. Het onderste pakket heeft een lichtere kleur 
dan het bovenste pakket en is in het vooronderzoek als cultuurlaag/akkerlaag aangeduid. 
Aangezien de bodem hier bestaat uit een zandgrond met een humushoudende bovengrond dikker 

g 
Nederlands Normalisatie Instituut 1989. 

10 De Mulder et al., 2003. 
11 

Berendsen, 2004. 
12STIBOKA, 1968. 

Van Benthem, 2009 
14 De Mulder et al., 2003. 
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dan 50 cm, behoort de bodem tot de enkeerdgronden. Het bovenste pakket in het profiel is de 

recente bouwvoor. 
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Afb. 3. Westprofiel, put 1, met van boven naar onderen: bouwvoor, plaggendek in twee lagen, 

dekzand en grofzandige, scheefgelaagde Maasafzettingen. 

Op perceel Millekens is een overeenkomend profiel aangetroffen. Alleen bevinden zich hier in het 

dekzand grindsnoertjes. Dit is herkend als een deflatielaag (uitblazingslaag). Dit is ontstaan in een 

zeer koud en droog milieu, waarin geen materiaal is afgezet. Over een poolwoestijn waaide een 

zeer harde wind. Met deze wind werd al het kleinere (lichtere) materiaal, zoals zandkorrels, 

weggeblazen en bleef het grotere (zwaardere) materiaal, zoals grind, over. Hierbij werd een 

zogenaamd "desert pavement" gevormd. In een later stadium is hier weer materiaal over afgezet. 

Deflatielagen zijn kenmerkend voor de koude en droge condities uit het Pleniglaciaal. Deze 

afzettingen behoren tot het Oude Dekzand. Een ander verschil met perceel Kapelakker is dat in het 

noorden van het perceel de E-, en B-horizont van een podzolbodem aanwezig zijn. Deze zijn 

gelegen op het dekzand . 
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De ontwikkeling van een esdek 

De Nederlandse zandgebieden bestaan uit een reliëfrijk landschap met hogergelegen dekzandruggen en 
tussenliggende vlakten. De dekzandruggen zijn ontstaan in de laatste ijstijd, toen Nederland een koud en droog 
klimaat had. Het was hier een poolwoestijn en er was vrijwel geen vegetatie, waardoor de wind vrij spel had en voor 
grootschalige zandverstuivingen heeft gezorgd. De richting van deze dekzandruggen, die andere afzettingen afdekken, 
is bepaald door de overheersende windrichting gedurende de ijstijden. De tussenliggende vlakten worden doorsneden 
door beken. 

Deze dekzandruggen zijn al bewoond geweest vanaf de laatste ijstijd (ca. 10.000 jaar geleden]. Deze gebieden waren 
aantrekkelijk omdat ze hoog en droog liggen. Het zijn echtervan oorsprong arme zandgronden waarlandbouw weinig 
zinvol is. Al aan het begin van onze jaartelling is men daarom begonnen met bemesting. In de Middeleeuwen 
woonden de mensen vooral op de flanken van de dekzandruggen en ze hebben op de hogergelegen delen gewassen 
verbouwd. Vanaf dat moment zijn de landbouwgronden op de dekzandruggen intensief bemest met potstalmest die 
vermengd werd met heideplaggen. De mest verzamelden de boeren in de stallen waarde schapen voornamelijk in de 
winter verbleven. 

Deze oude bouwlandgronden worden ook wel esdekken genoemd. Gebieden met een esdek zijn archeologisch 
interessant omdat zij oudere archeologische resten op de dekzandruggen afdekken. Onder deze essen zijn deze resten 
vaak goed bewaard gebleven. In de loop der eeuwen zijn door het ploegen typische bolvormige akkers ontstaan die 
nog steeds goed herkenbaarzijn in het landschap. 

1 Ustijd 

JtL^ 

Ontbreken van vegetatie, dekzanden gevormd door de wind 

2 Tot de Middeleeuwen , 

Bewoning op de hogergelegen dekzandruggen 

3 Vanaf de Middeleeuwen 

Plaggenbemesting op de van oorsprong arme zandgronden. 
Archeologische resten onder het esdek blijven goed bewaard J>* 

Afb. 4. De ontwikkeling van een plaggendek. 

3.1.4 Paleogeografische ontwikkeling 
Gedurende het Midden-Pleistoceen stroomde de rivier de Maas over de locatie van het 
onderzoeksgebied en heeft een pakket van grof zand en grind afgezet. In het Laat-Pleistoceen 
verlaat de Maas deze loop en neemt ze haar huidige loop in. In de top van de Maasafzettingen is in 
een later stadium, waarschijnlijk door oppervlakkige afstroming, een patroon van depressies en 
hoogtes ontstaan. In het Pleniglaciaal, de koudste fase van het Weichselien, is er binnen het 
onderzoeksgebied een pakket dekzand afgezet. Hierbij is de onderliggend topografie volledig 
afgedekt. Het afzetten van het dekzand heeft in verschillende fases plaatsgevonden, wat blijkt uit 
de vorming van een aantal deflatievlakken. Het oppervlak van het dekzand is licht glooiend. In de 
top van het dekzand is gedurende het Holoceen een podzolbodem gevormd. Vanaf de 
Middeleeuwen is in het gebied een plaggen- of strooiseldek aangebracht om de 
bodemvruchtbaarheid te verhogen, het esdek. In depressies in de oorspronkelijke dekzand 
topografie is de podzolbodem bewaard gebleven onder het esdek. 

3.2 Sporen en structuren 

3.2.1 Perceel Kapelakker 
Op perceel Kapelakker zijn twee putten aangelegd en een kleine uitbreiding (afb. 6). 
De aangetroffen sporen bestonden voornamelijk uit natuurlijke verstoringen. In twee van de 
boomvallen van put 1 zijn stukjes prehistorisch handgevormd aardewerk aangetroffen. 
Middeleeuws aardewerk is aangetroffen in put 2. Hier is in een geïsoleerde paalkuil een scherf van 
een kogelpot gevonden. De paal houdt vermoedelijk verband met de middeleeuwse nederzetting 
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ten westen van het perceel. Helaas heeft de uitbreiding aan de oostzijde (put 9) geen extra sporen 
opgeleverd en is de functie van de paal niet duidelijk. 

In het zuidelijke gedeelte van beide putten is het karrenspoor aangetroffen dat ook door het 
Archeologisch Centrum Eindhoven en Archol is aangesneden (afb. 5). Het kenmerkt zich door 
lange banen die van zuidwest naar noordoost lopen. Deze banen zijn de karrensporen die tijdens 
het gebruik van de weg zijn ingeklonken tot in het gele dekzand. De weg heeft vermoedelijk altijd 
op een natte ondergrond gelegen. Dit is te zien aan de laagsgewijze opvulling van de karrensporen, 
deze vertonen spoellaagjes. De weg is ondanks deze natte omstandigheden zeer intensief 
gebruikt. Dit is te zien aan de vele karrensporen die elkaar snijden en stratigrafisch opvolgen in het 
westprofiel van put 1. Ook is in het profiel goed te zien dat de weg langzaam naar het zuiden is 
verschoven. Vermoedelijk is hij dan ook in gebruik geweest tot ver in deze tijd. Voor de aanleg van 
de Millekens lag op die locatie namelijk nog steeds een karrenspoor. Tijdens het huidige onderzoek 
is er geen materiaal aangetroffen in het karrenspoor. Op basis van de vondsten van Archeologisch 
Centrum Eindhoven is echter bekend dat de weg mogelijk in de 8e en 9e eeuw en zeker vanaf de 
13e eeuw in gebruik is geweest. 

Afb. 5. Karrenspoor in westprofiel put 1 

Het karrenspoor in put 2 was lastiger te herkennen. Bij de aanleg van de put was al te zien dat het 
zuidelijke gedeelte veel tekenen van verspoelingen vertoonde in zowel het plaggendek als de 
natuurlijke ondergrond. Hierdoor is een gedeelte van de wegopvulling aan de noordzijde van het 
karrenspoor afgezet als een soort grijswitte laag of ondiepe greppel. 
De overige sporen in de putten waren van een (sub)recente datum en hebben vermoedelijk te 
maken met de laatste ontginningen van het gebied. Ze vertonen namelijk allemaal de zeer donkere 
humeuze vulling van het bovenste plaggendek. 
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Kapelakker 
Alle Sporen Kaart 
r—l 

D 
fej 

D 
U 
D 
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LJ 

Paalkuil 
Kuil (recent) 
Greppel 
Karrenspoor 
Weg 
Depressie 
Spitsporenbaan 
Natuurlijke verstoring 
Natuurlijke ondergrond 

Afb. 6. Alle sporenoverzicht perceel Kapelakker 

3.2.2 Perceel Millekens 
Perceel Millekens leverde geen archeologische sporen op (afb. 7). De opgetekende sporen zijn van 
een zeer recente datum. In enkele putten bevonden zich rechthoekige sporen met een grijswitte 
opvulling. Hieruit staken nog stukken plastic, waardoor de datering als recent spoor evident is. 
Deze kuilen werden op hun beurt weer oversneden door lineaire sporen met een donkergrijszwarte 
humeuze vulling. Deze doorsnijding zorgt ervoor dat deze sporen van een nog recentere datum zijn 
dan de kuilen zelf. Het kunnen recentelijk gedempte sloten zijn. De losse oost-west georiënteerde 
greppels die niet door kuilen heen snijden hebben eenzelfde opvulling als deze sloten, een zeer 
donkergrijszwarte humeuze opvulling. Hierdoor zijn ze geïnterpreteerd als recent. 
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Millekens 
Alle Sporen Kaart 

D 
IS 
D 
L 
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Kuil (recent) 
Greppel 
Spitsporenbaan 
Recente verstoring 
Natuurlijke verstoring 
Natuurlijke ondergrond 

Afb. 7. Alle sporenoverzicht perceel Millekens 

3.3 Vondstmateriaa! 

Tijdens het onderzoek zijn drie scherven aardewerk aangetroffen. In sleuf 1 zijn tijdens de aanleg 
van het vlak kleine stukjes handgevormd aardewerk opgeraapt. Ze bevonden zich in boomvallen. 
Deze zijn echter niet groter dan 2 cm en kunnen zodoende niet gedetermineerd worden. Gezien de 
vindplaatsen in de nabijheid kunnen ze dateren uit de Bronstijd, Ijzertijd en Vroege Middeleeuwen. 
De derde scherf komt uit de paalkuil in sleuf 2. Deze is afkomstig van een kogelpot en kan 
gedateerd worden in de 11e-13e eeuw. 
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4 Synthese 

4.1 Algemeen 

De verwachtingen die op basis van het vooronderzoek waren gesteld, zijn in dit onderzoek niet 
ingelost. De grens van de middeleeuwse nederzetting is nu echter zeker vastgesteld en viel binnen 
de opgraving van het Archeologisch Centrum Eindhoven. Daarnaast is ook de 'archeologie vrije 
zone' van Archol begrensd. Deze loopt van de ijzertijdstructuur die ADC ArcheoProjecten heeft 
opgegraven tot aan de middeleeuwse nederzetting. Ook de locatie van het karrenspoor zorgt niet 
voor een verrassing. Deze sluit precies aan op de resultaten van de aangrenzende onderzoeken. 

4.2 Beantwoording van de onderzoeksvragen 

De onderzoeksvragen die in het Programma van Eisen zijn gesteld zullen hier worden beantwoord 
op basis van de bevindingen van het proefsleuvenonderzoek. 

Algemeen 
1. Zijn er archeologische resten (sporen, structuren, vondsten) in de bodem aanwezig, of zijn 

er aanwijzingen dat deze hier verwacht mogen worden? 
Tijdens het aanleggen van de vlakken op perceel Kapelakker zijn een aantal kleine 
fragmenten handgevormd aardewerk aangetroffen. Deze bevonden zich in boomvallen en 
zijn zodoende niet meer in situ. Verder is hier het karrenspoor aangetroffen dat eveneens 
in de putten van de aangrenzende onderzoeken is aangesneden. Er was één spoor 
aanwezig waar middeleeuws aardewerk is uitgekomen (fragment van een kogelpot). 
Uitbreiding rondom dit spoor leidde echter niet tot meerdere bijhorende sporen. De overige 
sporen die aan het licht kwamen kunnen toegeschreven worden aan spitsporen en 
greppels die vermoedelijk te maken hebben met de laatmiddeleeuwse ontginningen van 
het gebied. Op perceel Millekens zijn geen relevante archeologische sporen aangetroffen. 
De opgetekende sporen bestaan alleen uit (sub)recente sloten. 

2. Indien het onderzoek in bepaalde zones géén archeologische resten of beperkte 
archeologische fenomenen (bijvoorbeeld alleen losse vondsten) oplevert, welke verklaring 
is hiervoor dan te geven? 
Bij beide percelen zijn geen archeologische resten aangetroffen. Gezien de ligging van de 
percelen ten opzichte van de al bekende archeologische resultaten van de aangrenzende 
percelen is het vermoedelijk het geval dat ze een agrarische functie hebben gehad. Ook 
hier is echter geen eenduidige aanwijzing voor aangetroffen. 

Gaafheid en conservering van de vindplaatsen 
1. In welke lagen, zones of gebieden bevinden zich archeologische resten of waar zijn deze 

te verwachten? 
De archeologische sporen zijn te verwachten direct onder het plaggendek, in het dekzand. 

2. Wat is de mate van conservering en gaafheid van de archeologische resten (sporen, 
structuren en vondsten)? 
Het karrenspoor laat een goede conservering zien. 

Perioden en sites 
1. Indien er archeologische resten aanwezig zijn, kunnen er binnen de vindplaats aparte 

sites onderscheiden worden, en zo ja, op welke gronden? Welke criteria worden 
gehanteerd om dit onderscheid te maken? 
Door de minimale archeologische resten in de onderzoeksgebieden kunnen er geen 
archeologische vindplaatsen aangewezen worden. Alleen het karrenspoor kan als 
archeologische indicator van menselijke activiteit in het gebied gelden. 

2. Wat is de begrenzing en de ruimtelijke spreiding, zowel in horizontale als verticale zin, van 
de sites, sporenzones of vondststrooiingen en wat is de onderlinge samenhang? 



In het zuidelijke gedeelte van het perceel aan de Kapelakker is het oude karrenspoor 
aanwezig dat ook bij de andere onderzoeken is aangetroffen. Ook is hier een paalspoor 
met een middeleeuwse scherf aan het licht gekomen. Deze zou in verband kunnen staan 
met de middeleeuwse bewoning ten oosten van het perceel. Op perceel Millekens zijn 
geen archeologische indicatoren aangetroffen. Hierdoor is het zeker dat de 
Uzertijdbewoning vertegenwoordigd door de spieker aangetroffen aan de overzijde van de 
weg zich uitstrekt in noordelijke danwei zuidelijke richting. 

3. Wat is per archeologische site in het onderzoeksgebied: 
a. de ligging (inclusief diepteligging) en begrenzing 
b. de geologische en/of bodemkundige eenheid 
c. de omvang (inclusief verticale dimensies) 
d. aard / complextype / functie 
e. de samenstelling van de archeologische resten (grondsporen en mobilia) 
f. de vondst- en spoordichtheid 
g. de stratigrafie 
h. de ouderdom, periodisering, typochronologische classificatie 
Het aangetroffen karrenspoor ligt in de zuidelijke helft van de putten op perceel 
Kapelakker. 

4. Zijn er aanwijzingen voor landgebruik (off-site-patronen) in de zin van wegen, percelering, 
akkers, grondstofwinning, vennen, etc? 
Op perceel Kapelakker is een oud karrenspoor aangetroffen. Op perceel Millekens zijn 
een aantal recente sloten aangetroffen. 

5. Zijn er aanwijzingen voor agrarische en/of ambachtelijke activiteiten? Zo ja, waaruit blijkt 
dat en welke kenmerken zijn hieraan naar analogie van vraag 3 te geven? 
Er zijn geen aanwijzingen voor agrarische en/of ambachtelijke activiteiten aangetroffen. 

6. Kunnen meerdere bewoningsfasen onderscheiden worden? Zo ja in welke mate zijn deze 
aaneensluitend? 
Aangezien er geen sporen van bewoning zijn aangetroffen kan op deze vraag geen 
antwoord gegeven worden. Wel zijn in het karrenspoor verschillende fasen te herkennen 
die doorlopen totdat de Millekens geasfalteerd is. Vondsten van het Archeologisch 
Centrum Eindhoven tonen aan dat hij mogelijk vanaf de 8e eeuw in gebruik is geweest. De 
weg is tijdens het gebruik verplaatst naar een meer zuidelijke locatie. 

7. Wanneer en waarom zijn de sites en de vindplaats in zijn geheel verlaten of in onbruik 
geraakt? 
Aangezien er geen archeologische sites aanwezig zijn, kan op deze vraag geen antwoord 
gegeven worden. 

Landschap en bodem 
1. Wat is de fysiek-landschappelijke ligging van de sites (geo(morfo)logisch, bodemkundig, 

afstand tot water, reliëf)? 
Het archeologische niveau ligt op een dekzandrug onder een tweefasig plaggendek. Deze 
dekzandrug is ontstaan in de laatste fase van het Weichselien (Laat-Glaciaal) wanneer er 
Jong Dekzand wordt afgezet. Dit Jonge Dekzand ligt op Oud Dekzand dat al tijdens de 
koudste fase van het Weichselien (Pleniglaciaal) is afgezet. Dit heeft de Centrale Slenk, 
waarin het onderzoeksgebied ligt, opgevuld. De huidige grondwaterstand fluctueert tussen 
de 200-300 cm -mv. 

2. Wat is de paleo-ecologische context van het onderzoeksgebied? Liggen in de omgeving 
locaties die voor pollenanalyse bemonsterd kunnen worden en wat is de kwaliteit er van? 
Tijdens het onderzoek zijn geen paleo-ecologische elementen aangetroffen. Deze zijn 
over het algemeen vrij schaars op de dekzandruggen. Ze kunnen voorkomen in niveaus 
onder de grondwaterspiegel zoals in zeer diepe sporen (bijvoorbeeld waterputten) of in 
natte gedeeltes zoals beekdalen. 
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Kan aan de hand van archeologisch vondstmateriaal uit het cultuurdek een uitspraak 
worden gedaan over de ouderdom en/of de vorming van dit cultuurdek? 
Uit het cultuurdek zijn geen vondsten aangetroffen die kunnen leiden tot een datering van 
plaggendek. 

Bevinden zich in het cultuurdek (plaggendek en onderliggende cultuurlagen) sporen van 
akkerbewerking (zoals ploeg- en spitsporen)? 
Het onderste plaggendek toont spitsporen aan de onderzijde. Deze zijn ook herkend in het 
vlak als lange banen of afzonderlijke sporen. 

Wat is de aard en ouderdom van de oudere cultuurlagen onder het plaggendek? Waar 
komen deze voor en hoe zijn deze ontstaan? 
Tijdens de vooronderzoeken is er onder het onderste plaggendek nog een lichtgrijsbruine 
laag gezien als een extra cultuurlaag. Vermoedelijk betreft het hier echter de allereerste 
ontginningen en zodoende de vroegste plaggendekken. Helaas hebben we geen 
vondstmateriaal om de laag te dateren. 

Welke postdepositionele processen hebben zich afgespeeld en wat is het effect daarvan 
op de archeologische resten? 
Beide percelen hebben nog lange tijd dienst gedaan als akkerland. Deze activiteiten 
hébben echter geen invloed gehad op de kwaliteit van het archeologische niveau. 

5 Waardering en selectieadvies 

5.1 Waardering van de vindplaats 
De waardestelling, zoals voorgeschreven in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA 
versie 3.2, specificatie VS06) gebeurt op drie niveaus: belevingswaarde, fysieke kwaliteit en 
inhoudelijke kwaliteit. De eerste is niet van toepassing omdat de vindplaats niet bovengronds 
zichtbaar is, daardoor zijn alleen de laatste twee niveaus zijn op deze vindplaats van toepassing. 
De fysieke kwaliteit van de vindplaats is gebaseerd op haar conservering en gaafheid. De 
conservering geeft aan de mate waarin de archeologisch vondstmateriaal bewaard is gebleven, de 
gaafheid in hoeverre de vindplaats nog compleet is. De beoordeling is voor zowel gaafheid als 
conservering: drie punten voor hoge, twee punten voor middelhoge en één punt voor lage kwaliteit. 

Aangezien er geen vindplaatsen zijn aangetroffen kan hiervoor geen waardering plaatsvinden. Wel 
kan er een waardering plaatsvinden van het karrenspoor dat op fysieke kwaliteit hoog scoort. Wat 
betreft de inhoudelijke kwaliteit scoort het laag. De documentatie van de loop van het tracé geeft 
voldoende informatie. 

5.2 Selectieadvies 

Op basis van het onderzoek adviseren wij beide percelen vrij te geven voor verdere ontwikkeling. 
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WestA/enlo. 

Lijst van afbeeldingen en tabellen 

Afb. 1. Locatie van het onderzoeksgebied. 
Afb. 2. Ligging van de sleuven op de percelen. 
Afb. 3. Westprofiel, put 1, met van boven naar onderen: bouwvoor, plaggendek in twee lagen, 

dekzand en grofzandige, scheefgelaagde Maasafzettingen. 
Afb. 4. De ontwikkeling van een plaggendek. 
Afb. 5. Karrenspoor in westprofiel put 1 
Afb. 6. Alle sporenoverzicht perceel Kapelakker 
Afb. 7. Alle sporenoverzicht perceel Millekens 

Tabel 1. Overzicht van de verschillende (pre)historische perioden. 
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Bijlagen 

Sporenlijst 
OPGRJD | PUTNR j VLAKNR J SPOORNR j AARDSPOOR j OPMERKING '. 

GEML-11 1 0 1 KS KARRENSPOREN 

GEML-11 i l ] 2|KS |KARRÉNSPORENj 

GEML-11 1 1 3 GR 

GEML-11 1 1 4 PK 

GEML-11 1 1 5 PK 

GEML-11 1 1! 6 KL 

GEML-11 1 1| 7 KL 

GEML-11 1 1| 8 PK 

GEML-11 1 1| 998 JNV 

SCHEPSPOREN l 

SCHEPSPOREN l 

SCHEPSPOREN | 

- -

BOOMVAL | 

GEML-11 1 1| 4000 (LG (LAAG | 

GEML-11 2 l f ~ Ï ] L G ~ - — j — — j 

GEML-11 2 l F 2|LG | j 

GEML-11 2 1 3 LG 

GEML-11 2 1 4 LG 

GEML-11 2 1 5 PK 

GEML-11 2 1 6 PK 

GEML-11 ■ 2 ï ï 7 PK~ 

GEML-ÏÏ 2 1 " 8 PK 

GEML-11 2 1' 9!PK 

GEML-11 2 1 1Ó"JPK~ 

GEML-11 2 1, 11 jPK 

GEML-11 2 1 12JPK 

GEML-11 2 "" 1 13JIKL
-
 ~ 

GEML-11 2 1 14|PK 

GEML-11 2 1 151PK 

GEML-11 2 1 16|PK 

GEML-11 2 1 17|LG 

GEML-11 2 1 18SPK 

GEML-11 2 1 19JKS 

GEML-11 3 1 1 SL 

GEML-11 3 1 2LG 

GEML-IÏ " 3' 1 ~ 4 Ö Ö ( T L G 

GEML-11 4 1 998INV 

GEML-11 4 1 999 (REC 

GEML-11 4 1 4000 |LG 

GEML-11 5i 1 1|GR 

GEML-11 5' 1 2IGR 

GEML-11 5 1 3jKL 

GEML-11 5 1 998 INV 

GEML-11 5 1 999 REC 

GEML-11 ""5 1 " " 4000 LG 

GEML-11 6 1 998 NV 

GEML-11 6 1 999 REC 

GEML-11 6 1 4000 LG 

GEML-11" ~~ 7 1 999 REC 

GEML-11 7 1 4000 LG 

GEML-H" '~ ' 8 ~ " ' 1 998 NV 

GEML-11 " 8 ï" 4000 LG 

GEML-11 " ~" " " è " " 1 4000 LG 

„ 

Tabel 2. Sporenlijst 
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Vondstenlijst 
OPGRJD|vONDSTNRJPUTNRJVLAKNRiSPOORNRJVULLINGNR|lNHOUDlMONSTERJVERZAIVIEL' 
GEML-11 

iGEML-11 

iGEML-11 
jGEML-11 
IGEML-11 

1 

2 

3 
4 
5 

1 

1 

1 
1 
2 

1 

104 

104 
104 

1 

4000 

3000 

2200 i 
25Ö0J 

8| 
1 

Tabel 3. Vondstenlijst 

1 AWH AANV 

1 AWH [ iAANV 

1 MIX iMOSL JTROF 
1 MIX [MOSL (TROF 
1 AWG (COUP 

Splitstabel 
OPGRJD j VONDSTNR | INHOUD j ABR_ALG | ABR_SPEC j AANTAL | GEWICHT" 

GEML-11 
GEML-ÏÏ " 
GEML-11 ""•'-""•" 

Tabel 4. Splitstabel 

1 
2 
5 

AWH 
AWH 
AWG 

KER 
KER 

~KER 

AWH 
AWH™ 
AWG 

2.40 
"'5T0ÖJ 
14,70) 

Verklarende woordenlijst 

Antropogene sporen Alle immobiele sporen van menselijke oorsprong, variërend van paalgaten of 
fosfaatvlekken tot muurresten. 

AMK Archeologische Monumentenkaart geeft een overzicht van gewaardeerde archeologische 
terreinen in vier categorieën: 1). Archeologische waarde, 2) Hoge archeologische waarde, 3) Zeer 
hoge archeologische waarde en 4) Zeer hoge archeologische waarde beschermd. De AMK is de 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van de RCE en de provincies en wordt beheerd door de RCE. 

Archeologische indicatoren Indicatief archeologisch materiaal dat bij (boor)onderzoek een 
aanwijzing kan zijn voor de aanwezigheid, ter plaatse of in de nabijheid, van een archeologische 
vindplaats. 

Archis Archeologisch Informatie Systeem. Dit door de RCE beheerde systeem bevat informatie 
over o.a. onderzoeksmeldingen, vondstmeldingen, waarnemingen, complexen en monumenten. 

14C Koolstof (radioactieve isotoop), gebruikt voor datering. 

CIS Het landelijke registratienummer ten behoeve van archeologisch onderzoek, uitgegeven door 
het Centraal Informatiesysteem. 

CMA Centraal Monumenten Archief. 

Conservering De mate waarin anorganische (aardewerk, vuursteen, metaal, glas etc.) en 
organische archeologische resten (bot, zaden, hout etc.) bewaard zijn gebleven. 

Ensemblewaarde De meerwaarde die aan een vindplaats wordt toegekend op grond van de mate 
waarin sprake is van een landschappelijke en/of archeologische context. 

Ex situ niet ter plaatse. Aanduiding die wordt gebruikt om aan te geven of grondsporen en / of 
artefacten zich niet meer op de oorspronkelijke plaats in de bodem bevinden. Behoud ex situ is het 
bewaren van de archeologische informatie door definitief onderzoek (opgraven, documenteren en 
registreren). 

Gaafheid De mate van (fysieke) verstoring van de bodem en/of de (eventueel aanwezige) 
archeologische waarden, zowel in verticale zin (diepte) als in horizontale zin (omvang) 

Herinneringswaarde De herinnering die een archeologisch monument oproept over het Verleden. 
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IKAW Indicatieve kaart van archeologische waarden, een door de RCE geproduceerde kaart op 
landelijk niveau met de verwachte relatieve of absolute dichtheid van (bepaalde) archeologische 
verschijnselen in de bodem. 

IVO Inventariserend Veld Onderzoek. Het verwerven van (extra) informatie over bekende of 
verwachte archeologische waarden binnen een onderzoeksgebied, als aanvulling op en toetsing 
van de archeologische verwachting, gebaseerd op het bureauonderzoek middels waarnemingen in 
het veld. 

Informatiewaarde De betekenis van een monument als bron van kennis over het verleden. De 
informatiewaarde wordt bepaald door de mate waarin (een opgraving van) het monument een 
bijdrage kan leveren aan nieuwe kennisvorming over het verleden. 

In situ Achtergebleven op exact de plaats waar de laatste gebruiker het heeft gedeponeerd, 
weggegooid of verloren. Behoud in situ is het behouden van archeologische waarden in de bodem. 

KNA Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie. 

NAP Normaal Amsterdams Peil (=officieel peilmerk). 

PVA Plan van Aanpak. Een door de opdrachtnemer op te stellen plan voor de uit te voeren werken 
waarmee beoogd wordt aan de vereisten zoals geformuleerd in het Programma van Eisen en/of het 
ontwerp te voldoen. Ook wordt hierin een voorstel gedaan voor de werkwijze waarmee de in het 
Programma van Eisen en/ of ontwerp geformuleerde resultaatsverwachtingen bereikt kunnen 
worden. 

PVE Programma van Eisen. Het PvE is een door een bevoegde overheid opgesteld of bekrachtigd 
document dat de probleem- en doelstelling van de te verrichten werkzaamheden van de vindplaats 
geeft en de daaruit af te leiden eisen formuleert met betrekking tot het uit te voeren werk. 

RCE Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

Representativiteit De mate waarin een bepaald type vindplaats typerend is voor een periode dan 
wel een gebied. 

RTS Robotic Total Station. Hiermee worden vlakken direct digitaal ingemeten. 

Schoonheid De esthetisch-landschappelijke waarde van een archeologisch monument, die vooral 
in zichtbaarheid tot uiting komt. 

Selectieadvies Archeologisch inhoudelijk advies over de behoudenswaardigheid van een 
vindplaats. Dit wordt opgesteld aan de hand van de waarderingscriteria. 

Zeldzaamheid De mate waarin een bepaald type monument schaars is (of is geworden) voor een 
periode of in een gebied. 
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Afkortingen in de database 

REFERENTIELIJSTEN Versie 1.6 

AARD SPOOR 

Aard van hei spoor 

Cöïis 
AKR 

AWC 
BA 

BES 

8G 

BKS 
BOC 
BPA 

BPL 
BPT 

BRL 

BU 

BUN 
BV 

CR 

DIG 
DK 

DIT 

OP 
DR 
EG 

ES 
FU 
GA 

GE 
GHE 

GR 

CRK 

GT 
HA 

H A K 

HG 

H K C 

H l 

HO 
HU 

IN 

KEI 

KGO 
KGR 
KCSV 

KL 
KS 

LAK 

LAT 

LG 

LO 
LS 
M l 

M R 

M S K 

M S T 

M U 

N V 

N V D 

NVP 

ov 
PA 

PAK 

PG 

PGK 
PK 

PL 

PLW 

PQ 

POE 

POT 

PS 
PSE 
PSK 

REC 

RPA 

RPG 

RPK 
RPL 

0'»isi
w
iMos 

[ o u d e ] a k k e r t a a q 

a a r d e w e r k - c o n c e n t r a t i e 

ba l k 

b e s c h o e i i n g 

b o o r g a t 

b e k i s t i n g 

b o t c o n c e n t r a t i e 

b e s c h o e i i n g . pa l en 

b e s c h o e i i n g , p l a n k e n 

b e e r p u i / b e e r k e l d e r 

b r a n d l a a g 

b u s t u m 

visfaun 

b o u w v o o r 

o re r rm i ieg ra f 

d i e r b e g r a v i n f l 

d r e n k k u l l 

doo r laa t ( d o o r een m u u r ] 

dep ress ie 

•drain 

e r f g r e p p e l 

e s d e k 

f u i k 

g r a c h t 

g e u l 

g r a f h e u v e l 

g r e p p e l 

; | elfKl li l 

n o o t 

11.1 ik) 

l l . l i k l k l l l l 

I W M ) l " p P t ) l 

huu l^k ' jn l -c .as i r ! p u . i ï i i ' 

' l l l l f 11 f l . l t 

• inut 

' W W H l l 

• rh i i " i , i ' iHMUi i f 

M d e i 

' tv i . l i k d t i i f t i i f p p i l 

j o n ,
1
 k r i n i j t i n |i|ii> 

VII i k m i l ' k<l' l ' ](J! '" j»!«'l 

ku i l 

M i t i m n o i 

l . iK i . nq 

;, i '<i i i t 

<aaq 

op ! ,a
f
j.Missla ),'f' 

. t l l l l l W i ! 

n i i i H l i n - l ' H ' k 

m u m 

I IKStk l i f i 

s ' i l lU i ï , !^
1
! ! 

■ n i i i i r u l b r ï.ij. 

■Mtl! lH' l |k<' «Cf-IOtl l l l ) 

i l n r l ' j k l e i a .H inq 

l)<inl .J. ' r i l i t )( M ' i - t i i t i n i 

OVi 1' 

'HJIitl '1 l l . l . l l 

• „ i i l ::it>" 'w . i l k i i . l 

p . r .Ui . i l 

ï i . ' i k i it n i t i l ( i j . i l k i i l 

p.Mlk.11 

ül. l l l ls 

l i l j u r i o n v w i ' l 

Di i i 1 

i n i " 

( 'Sl l t l . l l 

j . ' u i v l s p ' i n i 

{ KM. 'Tp i l t l l (SPdjttOU'.V 

p lüeq=ipot i r ki'S lp'!,. '»} 

1 f J T I t 

j ' a l c i t i i j 

t i l |)<l.tl(lrltl ' l l 

rn p j a l h i i i c n 

t i l i j l u i V ' n 

SG 

SI 

SL 
SPB 

SPG 

SS 
ST 

STC 

VL 
VR 
VSC 

vw 
W A 

W G 

W K 

W L 

W O O 

X X X 

s t a n d g r e p p e t 

s i lo 

s l oo f 

s p a a r b o o g 

s p i t s g r a c h t 

s p i t s p o o r 

s t een 

s t e e n e o n c e n l r a i i e 

v lek 

v loe r 

v u u r s t o e n o o n c o n i r a t i B 

v l e c h t w e r k 

w a t e r p u t 

w e g 

w a t e r k u i l 

w a l 

w o o n l a a g 

o n b e k e n d 

COUPEVQRM 

Vorm van de onderkant van het spoor in de coupe, 

Codfi ÜDlSiiliiJdQfl 
ONR onregelmatig 
PNT punt 
RND rond 
VLK vlak 

KOM konwormig 

REV Revolvertas 
VRK Vierkant 

RHK. Rechthoekig. 
N6 niet gecoupeerd 

V o r m v a n 

C n i l i 

f IN 

OMR 

OVL 

H-IK 

RND 
KIK 
VRK 

KLEUR 

D i i i i l l y v, 

U m i e 

h L 

•« 
BR 
r H 1
 u 

ON 
GH 

ÜR 
PA 

W) 
R/ 

W l 

/ W 

D a a m a a s i 

D 

L 

sen 
VL 

ZR 

he l spo i l t up het hmizonSale v lak 

O n i M h»t;vii i( j 

l i n iMa 

o t i i i iuub. ' iaü t j 

ovaal 

t r a i n h o e k i f ) 

IPIVl 

M k k e k ' m n i i n 

v i e r kan t 

i n ( I r k leur 

R e i k e n d e 

ht ur 

hl t u w 

h i t i i r i 

, i , . s 

f l i r » ' » 

t i r i j , . 

o l a l l i e 

. i . l& ls 

l u ' i d 

i n / t ' 

«.1 

.'V'.dH 

d o n k e r 

l i ch t 

s c h o o n 

vu i l 

zeer 

DBRGR = donkerbruirtgrijs (hoofdkleur is dan grijs) 

http://fl.lt
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1NSLUITSEL 

Aard van een insiuitsel van een vulling. 

Cödt 

A S 

A W 

BOT 

BS 

B W 

FE 

FF 

6 1 . 

H K 

H L 

HT 

KI 

LR 

M E T 

M N 

N S 

OKR 

S C H 

S L 

V K L 

VST 

RefflfetBje 

as 

aardewerk vaatwerk 

bof (geen schelp) 

baksteen 

bouwaardewark (baksteen, dakpan 

tegel) 

ijzeroer 

fosfaat 

glas 

toutekonl 

huttenleem 

hout 

kiezel 

leer 

metaal 

mangaan 

natuursteen 

oker 

schelp 

slak 

verbrande klei 

vuursteen 

INHOUD 

Aard van het materiaal van een vondst. 

TEXTUUR 

Textuurvan een vulling niet K fN-ws . i t i r a t ï e . 

Code 
K 

Z K 

M K 

L K 

Z - K 

Z l 

Z Z I 

M Z I 

L Z I 

L 

S L 

Z - L 

V 

V I 

V 2 

V3 

z-v 

z 
FZ 

M Z 

G Z 

I L Z 

L Z 

1GHZ 

M 6 H I 

SGHZ 

V - Z 

G 

FG 

GO 

IZHG 

M.ZHG 

SZHG 

ST 

HT 

HO 

H l 

H 2 

am 
K 

K s l 

K s 2 

K s 3 

f ü l 

«22 

Kz3 

L 

U I 

U 3 

V 

Vks 
V k l 

V K M 

V?1 

Z 

Z s l 

Z s 1 

Z s l 

Z s 2 

Z s 3 

g i 

gZ 

83 

Vz3 

& 

G z l 

G22 

6 z 3 

h l 

1)2 

I l3 

Bt'fr>p|itnj 

Klei 

/v.iirc kl'.i 

m.<tw) Avnie k'Ci 

llClltt' kll'l 

ntmjitje kle> 

ava l 

,V«m W4-I 

lll.itli) l l l l t t t ' / IVnl 

In i!i / .a i 1 

k i m 

silti ' l ', l(.<'tn 

■Miiilnjulr i-m 

Vt l tl 

,,,.<„,,, tsl"l 

kNl i) V t El 

illll Hd.li.ilfn i f t '1 

Ainthfj u r n 

, and 

f IJI u i id 

m "si* liirnf jnrul 

q i ' i l / n i d 

n is l i ' inn / i r a i 

il 'Hl(| / . (hl 

ii Is iiiin(ili"üdi>nii r.jnd 

mtt i i i tiniirlhmiili nn zund 

»t«'lk «i t \ ' l "«Kl t ' id / . ' I IKI 

u " i i ; Ai i i ' i 

ÜI ut! 

fijn r(i,ii,| 

l i u l ynnd 

IUS z,i i(lhnii(!nntl grind 

niiilin / I I IKIIUHJ li nd grind 

,ri w Aindhtnuli nel grind 

lit™ Il 

hout 

humushoudend 

matig humeus 

humusrijk 

Code 

A W 

AWfl 

A W H 

BAKST N 

DAKPAN 

O X B 

O M B 

Oil!) 

CRI M 

Ri f f p i i t i f 

•iJllk'WITk VMllM'lk 

Gedraaid airdpws'ik 

l l ' indyfvnims Aeirdavi ik 

Bnk-.ti>( n 

Dakpan 

bnl (pren MJiüp) 

bol rnnnselnk 

imtrlu' i l i ik 

Cu ii idlit ' ie,tün 

BOUWMWbnii.'.,i,!uiPïM ik (keni in ivh geen steen) 

cop 
GLS 

H K 

HT 

Ktn 
U D I 

M>'X 

MC1I 

M H 

M P B 

M I X 

SXX 

PIJP 

S C H 

SIAK 

1L0LL 

mr 
IIUHUJV) 

SVU 

X X X 

(Cp'ül lU 

ql.it, !■ ( i t ' l l Jak) 

lio.it ,kfii)' 

hout t ' f n i "iinit^koo! qi u i plantaardige 

«■sten, 

ki!i, irris' ' ln nbjc i in ' i iWLL'tjji'Wiehten ed.) 

IfCI 

metaal ( o / w slakj 

K0|H't,l>iniis 

1 l7l'l 

1 in ui 

gemottgd 

i intui i ist i ' fn (fjf.on vimtstr i i i i 

pi jpenkuppui i;n -sit Inn 

.jühclp 

\l. ikkcn 

teqi'l 

l i 'Mif l touw 

vnb. ï i ' id i ! kim 6|w" i Intuin i ewiuhten} 

vmuislt^n 

■wei ii i 

MONSTER 

Aard van een monster. 

' , Ie Bijiiuttir 

MA moriM' r akji n u " ti 

MAR niun'.'ci j i tm i ' i td i n 

MB01 iTKMisti r bot 

M J H inotKu i ujur C l'i i lr.ti.Kiq 

k t . I l i hmns ! t i Rionsti r 

MCR ,ti ' t i idl irm'i iVi!"i 

MD umi •••, r vntti dc.idrn •binitnlngiscli 

onili '/>«'!> 

MDIA duimi-.i i nrtionstr r 

MÜNA DN» 'iiunsti'i 

M t r f r s ' i tnmi^tei 

MHK li'Hissknn.iniiimti'r 

MUI l>o i i i , v t tWr 

MP p •luni.n-m.te' 

M S r , lh i \" IlllllrnsU i 

MSL nxiti ' 'ei -ililppl i it 

MZ ,\>uiniH'iM U r i n n i n n t . r i ' d i onderzoek 

VERZAMELWUZE 

Manier waarop een vondst of monster is verzameld. 

r-<di hou 1 tltlr 

A V mini i j i i iujx , l w i Iniiidcj se icivt'iij 

A'\NV aanl ,, vl * of pi f i t ' fh int'm.itiiu 

BlfJH bi i i lnn 

0(U>l
A
 ' .upf' nu ('i< m l r i i t i y l 

Dl TP iKt i '^t i rvi i i icht 

LIC'I l i t ! i t«i Kun 1,1 t'ti t nmii i i i"i i i i troud 

inlc |i...il vt n>i|ili ,d) 

MAA m i i tmidl i ' i i . inl ' ii 

MAI ui ii_*iin i l i ' . i lweiKi'K! (of m • \mu,h 

i 'uuj i in ' i l 

MSi'H in ■ Int .ui' si luwen 

PUM ptiiii uu ht U.NH' in lf>)l 

WA IA uit-it 1i.ii i n fhdnclri.tlii)] 

SPI! uitbpiU"ii Hi t mi.itinl 

IROF tiotteluii 

http://ql.it
http://lio.it
file:///l.ikkcn
http://�luni.n-m.te'
http://1i.ii




10m 20m15m0m 25m5m

(ondergrond)

Verklaring

Besluitgebied

Besluitvlak

Besluitvlak

Omgevingsvergunning Milheeze - Zuid, fase 4, twee woningen

grootschalige basis - en kadastrale kaart

Compositie 5 stedenbouw bv

www.c5s.nl

info@c5s.nl

076 - 5213812

076 - 5225262

website

e-mail

telefax

telefoon

4811 GB   Breda

Boschstraat 35 - 37

Identificatienummer:

Status:

Gewijzigd:

Getekend:

Projectnummer:

Opdrachtgever:

twee woningen

Omgevingsvergunning Milheeze - Zuid, fase 4,

Gemeente Gemert - Bakel

01100.047.01

...

...

NL.IMRO.1652.OVmilheezezuidf4-ON01

13-12-2011 M.v.B.

verbeelding

Papierformaat:

Schaal: 1:500

A3

4
2

2
5

1

3

5
Kapelakke

r

M
ill
e
k
e
n
s

1

M
ill
e
k
e
n
s


