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1 Inleiding 

 
Figuur 1 Luchtfoto plangebied en omgeving 

 

1.1 Aanleiding en doel 

Een particulier initiatiefnemer is voornemens om op de aangegeven locatie een 
langgevelboerderij te bouwen. Het bouwwerk zal een twee-onder-één kap constructie krijgen en 
zich verdelen over de kavels Veldhoven G1647 en G1646. Het vigerende bestemmingsplan staat 
alleen het bouwen van twee vrijstaande woningen toe, een twee-onder-één kap woning is 
volgens het vigerende bestemmingsplan niet mogelijk.  
 
In het traject van de omgevingsvergunning worden meerdere activiteiten behandeld, die 
noodzakelijk zijn om de bouw van de twee-onder-één kap woning mogelijk te maken op de 
voorgestelde locatie. Deze activiteiten worden ondergebracht in één vergunning, de 
omgevingsvergunning. Daartoe behoort ook de toestemming voor de afwijking van de vigerende 
bestemming. In het kader van de omgevingsvergunning moet hiervoor een ruimtelijke 
onderbouwing worden opgesteld ter verantwoording van de nieuwe voorgestane ruimtelijke, 
functionele en planologische situatie. Er dient een ruimtelijke en functionele afweging te worden 
gemaakt waarom ter plaatse woonbebouwing mogelijk moet zijn. Deze ruimtelijke onderbouwing 
is noodzakelijk om aan te tonen, dat met de voorgenomen ontwikkeling geen onevenredige 
waarden en belangen geschaad worden. Deze ruimtelijke onderbouwing bevat de volgende 
elementen: 
 

 beschrijving van het project (inclusief motivering en verhouding tot het vigerende 
bestemmingsplan); 

 beschrijving van en relatie met de omgeving; 

 toetsing aan wettelijke kaders; 

 toetsing aan beleidskaders van Rijk, provincie en gemeente (bestaand en in ontwikkeling); 

 toetsing aan stedenbouwkundige, ruimtelijke, landschappelijke en cultuurhistorische 
aspecten; 

 toetsing aan relevante milieu- en wateraspecten; 

 beschrijving overige aspecten (zoals duurzaamheid, verkeersafwikkeling, parkeren, etc.); 

 financieel-economische uitvoerbaarheid. 
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Uit de toets volgt dat het verzoek voldoet aan het bepaalde in het rijks,- provinciaal en 
gemeentelijk beleid.  

1.2 Ligging van het plangebied 

 
Figuur 2 Kadastrale ondergrond 

 
Het plangebied is gelegen op twee percelen aan de Zandoerleseweg te Veldhoven. Aan het 
zuidoosten sluiten de percelen aan op de Zandoerleseweg, de andere zijden sluiten aan op andere 
kavels gelegen aan de Zandoerleseweg.  
 
De percelen zijn kadastraal bekend als gemeente Veldhoven, sectie G, nummer 1646 en 1647.  
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1.3 Vigerend bestemmingsplan 

Het vigerende bestemmingsplan is “Zandoerleseweg 48-54” vastgesteld  d.d. 18 december 2013. 
Het plan is bekend onder het IDN-nummer: NL.IMRO.0861.011600Zandweg4854-0401  
De geldige bestemming op de percelen is wonen – 4, tevens zijn de percelen aangemerkt als 
waarde – archeologisch.   
 

 

 
Figuur 3 uitsnede vigerend bestemmingsplan 

 
Op basis van het bestemmingsplan mogen binnen de bouwvlakken twee vrijstaande woningen 
gerealiseerd worden, waarvan de voorgevels aan de Zandoerleseweg moeten zijn gelegen. De 
voorgestelde realisatie van een twee-onder-één kap constructie past niet binnen de 
mogelijkheden van het vigerende bestemmingsplan  
 
Op grond van het vigerende bestemmingsplan is het dus niet mogelijk om de woningen te 
bouwen.   
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2 Projectprofiel 

2.1 Gebiedsomschrijving en plangebied 

Het plangebied van deze ruimtelijke onderbouwing wordt gevormd door de percelen aan de 
Zandoerleseweg die zijn gelegen tussen de woningen met huisnummers 48 en 54. Op 
onderstaande afbeelding is de locatie van de toekomstige woningen weergegeven. De grenzen 
van het bestemmingsplan worden gevormd door de perceelgrenzen.  
 

 
Figuur 4 Ligging plangebied 

 
Het plangebied ligt in het buitengebied ten westen van de kern Veldhoven. De belangrijkste 
ontsluitingsweg is de Zandoerleseweg die de locatie verbindt met o.a. de nabijgelegen kernen 
Vessem, Knegsel en uiteraard Veldhoven. In de huidige situatie is het plangebied en de directe 
omgeving vooral in gebruik voor woondoeleinden en agrarische bedrijvigheid (hobbymatig wat 
betreft de planlocatie). In de toekomst blijft het groene (agrarische) karakter van de directe 
omgeving deels behouden, maar zal het gebied zich nadrukkelijker ontwikkelen tot (bebouwde) 
dorpsrand zoals beoogd in de Structuurvisie Zilverackers, Masterplan Veldhoven-West, en de 
Gebiedsvisie landschap Zilverackers. 
 

2.2 Huidige situatie 

De beoogde locatie is gelegen aan het noordelijke gedeelte van de Zandoerleseweg, een 
bebouwingslint tussen de kernen Oerle en Zandoerle. Het perceel ligt ingeklemd tussen twee 
bestaande woningen is onverhard, grotendeels onbebouwd en voornamelijk in gebruik als erf 
(paardenweide). In ruimtelijk functioneel opzicht is sprake van een locatie in het buitengebied. 
 

 
Figuur 5 beoogde locatie 
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Figuur 6 Zandoerleseweg, richting Oerle 

 

2.3 Stedenbouwkundige opzet – ruimtelijke randvoorwaarden 

Het uitgangspunt is dat de twee nieuwe woningen worden opgenomen in de omliggende 
stedenbouwkundige architectuur. Deze opzet dient verder te voldoen aan een aantal 
randvoorwaarden met betrekking tot de beeldkwaliteit, ontsluiting en parkeren.  
 

 
Figuur 7 situatietekening toekomstige situatie 
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2.3.1 Inpassing in bestaande structuur 

De nieuwe woningen zijn beide gelijk van lengte en zal dus gelijk verdeeld over de twee kavels 
geplaatst worden.  De voorgestelde voorgevelrooilijn is 4,5m, dat past bij het karakteristieke van 
een langgevelboerderij. De entree van de woning op kavel G1646 zal aan de rechterzijde van het 
bouwwerk komen, hierdoor is de voorgevel voorzien van een enkel entree. Het bouwwerk zal dus 
de uitstraling hebben van een enkele woning, dit komt ten goede aan de ruimtelijke opzet van de 
lijnbebouwing tussen de dorpskernen Oerle en Zandoerle. Doordat de woningen centraal gelegen 
zijn op de twee percelen is er voldoende afstand met de naastgelegen bebouwing (nr48 en nr54). 
De bouw van een langgevelboerderij met ruimte aan beide zijden zorgt voor een verbetering van 
de ruimtelijke kwaliteit en uitstraling van de Zandoerleseweg ten opzichte van het vigerende 
bestemmingsplan voor twee vrijstaande woningen.  

 
Figuur 8: Vooraanzicht woningen, met daarin slechts een enkele voordeur 

 

 
Figuur 9: Aanzicht rechterzijde woningen, met daarin het tweede entree  
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2.3.2 Beeldkwaliteit 

Qua architectuur en verschijningvorm zullen de nieuwe woningen aansluiten bij de wens van de 
gemeente Veldhoven om het landelijke karakter van de Zandoerleseweg te behouden. Het 
vigerende bestemmingsplan omschrijft dit als volgt. 
 
Architectuurstijl volgens bestemmingsplan Zandoerleseweg 48-54 (NL.IMRO.0861.011600): 

 “Hierbij wordt verwezen naar de Brabantse architectuurtraditie, grofweg van 1850 tot 
1950, met een vriendelijk, traditioneel beeld. Het dorpse gevoel van thuiskomen, warmte 
en geborgenheid komt hierin tot uitdrukking; 

 De woning bestaat uit een eenvoudig hoofdvolume, waarop diverse ingrepen mogen 
plaatsvinden zoals geprononceerde entreepartijen, erkers, luifels, balkons, dakkapellen, 
schoorstenen, etc. “ 

 
Dit wordt bewerkstelligd door een traditionele langgevel bouwstijl voorzien van enkele 
traditionele details. De woningen hebben een traditionele opbouw in één laag met kap, waarbij 
de tweede woonlaag is gesitueerd in de kap. Het zadeldak ligt op de zijgevels en is aan beide 
uiteinden voorzien van een wolfseind.  
 
De gevels worden opgetrokken uit een rode bonte handvorm baksteen. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van ambachtelijke beksteendetaillering zoals rollagen, vooruitstekende of terugliggende 
lagen en schuine strekken aan de dakrand. Het bouwwerk zal een lichtgrijze doorgestreken voeg 
krijgen. De onderrand van de gevel wordt voorzien van een donkere plint.  
 

 
Figuur 10 Impressiefoto langgevelboerderij 

 
De voorgevel van de woningen vertoond enkele opvallende details, het rechter huis (kavel G1646) 
zal worden voorzien van een erker, de erker heeft een klassiek landelijk karakter en zal met 
houten delen bekleed worden.  De linker woning (kavel G1647) zal een inpandige garage bergen, 
deze garage wordt voorzien van een getoogde houten garagedeur in de traditionele kleurstelling 
van het huis.  
 
De ramen en kozijnen hebben een landelijke uitstraling en zijn voorzien van een horizontale en 
verticale onderverdeling. De raampartijen zijn afgewerkt met luiken in dezelfde traditionele 
kleurstelling als de overige accenten van de woningen.  
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2.3.3 Verkeer en parkeren 

Het huidige bestemminsplan voorziet in de bouw van twee woningen, dit blijft onveranderd. Het 
bepaalde in het vigerende bestemmingsplan is in deze nog steeds relevant. 
 
Paragraaf 4.3 volgens bestemmingsplan Zandweg48-54 (NL.IMRO.0861.011600): 
“Van de nieuwe ontwikkeling valt geen onevenredige verkeersaantrekkende werking te 
verwachten. Door de bouw van twee woningen krijgt de Zandoerleseweg (ontsluitingsweg) slechts 
een zeer beperkt aantal extra motorvoertuigbewegingen per dag te verwerken. Van een 
verslechtering van de verkeersveiligheid is ook geen sprake.  
 
Parkeren zal op eigen terrein plaatsvinden. Bij de woningen worden per woning minimaal twee 
parkeerplaatsen (excl. Garage) gecreëerd. Aan de parkeernorm wordt dan ook voldaan. “ 
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3 Beleidskader 

Het kader voor potentiële nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen wordt onder meer gevormd door 
diverse nationale, provinciale, regionale en gemeentelijke beleidsnota’s. Dit beleid stelt 
planologische en bestuurlijke randvoorwaarden aan de ruimtelijke (on)mogelijkheden voor het 
plangebied, waarmee rekening gehouden dient te worden bij het opstellen van een 
bestemmingsplan. Dit hoofdstuk beschrijft de toetsing van de voorgestelde bestemmingswijziging 
aan het nationaal, provinciaal en gemeentelijk beleid.  
 
Daar waar het beleid meer is toegespitst op een bepaald inhoudelijk thema (bijvoorbeeld 
luchtkwaliteit, archeologie) wordt het beleidskader niet in dit hoofdstuk behandeld, maar in de 
paragraaf van het betreffende thema in hoofdstuk 4.  
 

3.1 Nationaal en provinciaal beleid  

Het vigerende bestemmingsplan Zandoerleseweg 48-54 (NL.IMRO.0861.011600) voorziet in de 
bouw van twee woningen op de aangegeven planlocatie. De voorgestelde wijziging is om het 
bouwvlak te verschuiven zodat de bouw van een twee-onder-één kap woning mogelijk is. Deze 
wijziging is van dermate kleine schaal dat een toetsing hiervan aan het nationaal en provinciaal 
beleid niet relevant is.  
 

3.2 Gemeentelijk beleid 

Middels een principe verzoek is aan de gemeente Veldhoven gevraagd om medewerking te 
verlenen aan de voorgestelde planologische wijziging. Het verzoek, bekend onder nummer 
VO2016-0085 is op 18-08-2016 behandeld.  
 
De gemeente Veldhoven heeft geen bezwaar tegen het verschuiven van de bouwvlakken welke 
de bouw van een twee-onder-één kap langgevelboerderij mogelijk maakt, mits wordt voldaan aan 
de overige bepalingen uit het vigerend bestemmingsplan.  
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4 Milieutechnische aspecten 

Dit hoofdstuk beschrijft het milieutechnische aspect van de voorgestelde wijziging ten opzichte 
van de huidige bestemming. Verscheidene onderzoeken zijn (her)uitgevoerd om te bepalen of dat 
voldaan wordt aan de milieutechnische eisen.  
 

4.1 Geluid 

Tijdens het opstellen van het vigerende bestemmingsplan is door de SRE Milieudienst een 
akoestisch onderzoek uitgevoerd (Geluidsbelasting Zandoerleseweg 48-54), zie bijlage 1.  
Conclusie van het onderzoek is dat er geen akoestische bezwaren zijn tegen de bouw van twee 
woningen op de aangegeven planlocatie. 
 
Het type woning, met uitzondering van de hoogte, heeft hierop geen invloed.  De uitgevoerde 
geluidstoets is dus nog steeds van toepassing op de voorgestelde bouwplannen.  
 

4.2 Luchtkwaliteit 

Het vigerende bestemmingsplan voorziet in de bouw van twee woningen, hiervoor is destijds een 
toetsing gedaan om te kijken of de bouwplannen impact hebben op de luchtkwaliteit. De uitkomst 
van de luchtkwaliteitstoetsing blijft ongewijzigd. Hieronder de conclusie uit paragraaf 4.3 van 
bestemmingsplan Zandoerleseweg 48-54 (NL.IMRO.0861.011600) 
 
“Conclusie  
Op basis van de aangeleverde informatie kan worden vastgesteld dat het project niet is aan te 
merken als een ‘gevoelige bestemming’ binnen 300 meter van een Rijksweg of 50 meter van een 
provinciale weg. Ook leidt het project ‘niet in betekenende mate’ tot een verslechtering van de 
luchtkwaliteit. Geconcludeerd kan worden dat zowel vanuit de Wet milieubeheer als vanuit een 
goede ruimtelijke ordening de luchtkwaliteit geen belemmering vormt voor het onderhavige 
initiatief.” 
 

4.3 Waterparagraaf 

 
Inleiding 
Doel van de waterparagraaf is de component water in een zo vroeg mogelijk stadium te 
adresseren in het besluitvormingsproces van ruimtelijke plannen. De paragraaf beschrijft de 
actuele waterhuishouding in het plangebied. Daarnaast wordt, binnen de gestelde 
randvoorwaarden van het bestemmingsplan, vastgelegd aan welke watereisen de ontwikkeling 
moet voldoen. Ruimtelijke plannen worden onder meer getoetst aan "hydrologisch neutraal" 
ontwikkelen conform landelijk en lokaal waterbeleid. Met deze waterparagraaf wordt voldaan 
aan het bepaalde in artikel 3.1.6, lid 1, onder c van het Besluit ruimtelijke ordening. 
 
Waterrelevant beleid en regelgeving 

 
Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016 - 2021 
Op 18 december 2015 is het Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016 - 2021 (PMWP) vastgesteld. 
Het PMWP staat voor samenwerken aan Brabant waar iedereen prettig woont, werkt en leeft in 
een veilige en gezonde leefomgeving. Het Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021 (PMWP) 
zet de nieuwe koers uit voor de provinciale inzet met betrekking tot water, bodem, lucht en de 
overige milieuaspecten. Het PMWP staat voor: 
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 voldoende water voor mens, plant en dier; 

 schone en gezonde leefomgeving (bodem, water en lucht); 

 bescherming van Brabant tegen overstromingen en externe risico’s; 

 verduurzaming van onze grondstoffen-, energie- en voedselvoorziening. 
 

Waterbeheerplan 2016 - 2021 Waterschap de Dommel 
Waterbeheerplan 2016-2021 ‘Waardevol Water’ 
Het waterbeheerplan 'Waardevol Water' beschrijft de doelen van Waterschap De Dommel voor 
de periode 2016-2021. Het plan is afgestemd op de ontwikkeling van het Nationaal Waterplan, 
het Provinciaal Milieu en Waterplan en het Stroomgebiedsbeheerplan. Meer dan voorheen wil 
het waterschap inspelen op initiatieven van derden en kansen die zich voordoen in het gebied. 

 
Ten aanzien van de doelen is een indeling gemaakt in de volgende waterthema’s:  

 Droge voeten: voorkomen van wateroverlast in het beheergebied (onder meer door het 
aanleggen van waterbergingsgebieden en het op orde brengen van regionale keringen);  

 Voldoende water: zowel voor de natuur als de landbouw is het belangrijk dat er niet te 
veel en niet te weinig water is. Daarvoor reguleert het waterschap het grond- en 
oppervlaktewater;  

 Natuurlijk water: zorgen voor flora en fauna in en rond beken en sloten door deze 
waterlopen goed in te richten en te beheren; Schoon water: zuiveren van afvalwater en 
vervuiling van oppervlaktewater aanpakken en voorkomen;  

 Mooi water: stimuleren dat mensen de waarde van water beleven, door onder meer 
recreatief gebruik. 

 
Het waterschap staat voor een aantal complexe uitdagingen, die zij in veel gevallen niet alleen kan 
realiseren. Deze uitdagingen geven invulling aan de verbinding van water met de 
maatschappelijke ontwikkelingen. Daarom zet het waterschap sterk in op samenwerking. In dit 
Waterbeheerplan nodigt het waterschap waterpartners, stakeholders, boeren, burgers en 
bedrijven nadrukkelijk uit om gezamenlijk te werken aan slimme, innovatieve oplossingen voor de 
complexe wateropgaven. Dit betekent onder meer dat het waterschap de bestaande 
samenwerking met alle partners in het gebied wil uitbreiden en ‘grenzeloos’ organiseren vanuit 
de kracht van ieders rol en verantwoordelijkheid. 

 
Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de komende planperiode?  
Voldoende water voor landbouw en natuur 

 Wateroverlast en hittestress; 

 Kringloop denken; 

 Steeds meer ongewenste stoffen in het water, zoals medicijnen; 

 Vergroten waterbewustzijn. 
 
Het waterbeheerplan is te vinden op de website van het waterschap: www.dommel.nl. 
 
 

Keur Waterschap de Dommel 2015 
De 'Keur Waterschap De Dommel 2015' bevat regels met daarin verboden en verplichtingen ten 
aanzien van oppervlaktewater en grondwater die gelden voor iedereen die woont of werkt binnen 
het gebied van Waterschap De Dommel. Hierin wordt het beheer en het onderhoud van 
watergangen geregeld (bijvoorbeeld betreffende onderhoudsstroken) en is aangegeven wanneer 
een vergunning of algemene regels van toepassing zijn voor ingrepen in de waterhuishouding. 
Verder zijn er beleidsregels voor het beschermingsbeleid van gebieden. Hierbij wordt onderscheid 
gemaakt tussen beschermde gebieden waterhuishouding, attentiegebieden, beekdalen en 
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overige gebieden. Met deze beleidsregels wordt aangegeven op welke wijze gebiedsgericht wordt 
omgegaan met vergunning verlening.  

 
De keur van het waterschap is van toepassing wanneer direct en indirect wordt geloosd op een 
oppervlaktewaterlichaam. De Keur is ook van toepassing als het  oppervlaktewater niet in 
eigendom en beheer is van het waterschap. 

 
Beleidsregel Hydrologische uitgangspunten bij de Keurregels voor afvoeren van hemelwater. 
De drie Brabantse waterschappen, Aa en Maas, De Dommel en Brabantse Delta hanteren sinds 1 
Maart 2015 dezelfde (beleids)uitgangspunten voor het beoordelen van plannen waarbij het 
verhard oppervlak toeneemt. Deze (beleids)uitgangspunten zijn geformuleerd in de ‘Beleidsregel 
Hydrologische uitgangspunten bij de Keurregels voor afvoeren van hemelwater, Brabantse 
waterschappen’. Bij een toename en afkoppeling van het verhard oppervlak geldt het 
uitgangspunt dat plannen zoveel mogelijk hydrologisch neutraal worden uitgevoerd. De 
waterschappen maken bij het beoordelen van plannen met een toegenomen verhard oppervlak 
onderscheid tussen grote en kleine plannen. Hoewel er relatief veel kleine plannen zijn, 
veroorzaken deze op deelstroomgebiedsniveau nauwelijks een toename van de maatgevende 
afvoer. Het waterschap maakt grofweg onderscheid in projecten met een toename van verhard 
oppervlak van maximaal 2.000 m², 2.000 m² tot 10.000 m² en meer dan 10.000 m². 

 
Beleid gemeente 

 
Verbreed Gemeentelijk rioleringsplan 2015 - 2019 gemeente Veldhoven 
Het waterbeleid van de gemeente Veldhoven is vastgelegd in het Verbreed Gemeentelijk 
Rioleringsplan (2015-2019). De term Verbreed houdt verband met de wettelijke uitbreiding van 
de zorgplicht riolering. Volgens de wetgeving heeft de gemeente Veldhoven drie zorgplichten op 
het gebied van stedelijk waterbeheer: 

 zorgplicht stedelijk afvalwater; 

 zorgplicht hemelwater; 

 zorgplicht grondwater. 
Dit komt er op neer dat de gemeente vanuit het oogpunt van volksgezondheid en veiligheid zorg 
draagt voor een deugdelijke inzameling, berging, transport en/of lokale zuivering van stedelijk 
afvalwater, afvloeiend hemelwater en grondwater. De kans op overlast dient hierbij te worden 
beperkt tot maatschappelijk aanvaardbare normen.  

 
Ambitie gemeente afvoer van hemelwater 
Als het regent in de gemeente Veldhoven verdwijnt het meeste hemelwater in de riolering. Door 
verandering van het klimaat wordt het bestaande rioolstelsel ook steeds zwaarder op de proef 
gesteld. Buien worden heviger en duren langer. Hierdoor neemt het risico op 
(grond)wateroverlast toe. Om droge voeten te houden wordt ruimte gecreëerd in het groen en/of 
oppervlaktewater. Hierbij wordt de volgende voorkeursvolgorde aangehouden: infiltreren 
(vasthouden) waar mogelijk, bufferen op locaties met voldoende beschikbare ruimte en als het 
niet anders kan, dan pas afvoeren. In openbaar gebied komt dit tot uiting door 
hemelwatervoorzieningen in groenstroken die geschikt zijn gemaakt voor de opvang van 
overtollig hemelwater en aanpassing van waterpartijen. De perceelseigenaar draagt een steentje 
bij door op eigen terrein voorzieningen te treffen voor buffering en/of opslag van hemelwater 
en/of opvang van overtollig grondwater. De gemeente ziet hierbij toe op een doelmatige invulling 
van de hemelwateropgave. 
 
Hydrologisch neutraal bouwen 
Het waterschap streeft naar een robuust watersysteem. Voor ontwikkelingen die dit negatief 
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kunnen beïnvloeden, wordt daarom uitgegaan van de trits “vasthouden-bergen-afvoeren”. Dat wil 
zeggen dat water zoveel mogelijk in een gebied wordt vastgehouden door infiltratie en waar dit 
niet mogelijk is water tijdelijk wordt geborgen (retentie). Door water lokaal te infiltreren of te 
bergen in een voorziening wordt het versneld afvoeren van overtollig hemelwater naar het 
bestaande oppervlaktewatersysteem zoveel mogelijk voorkomen. Bij zeer grote 
neerslaghoeveelheden zal de genoemde voorziening het aangeboden water echter onvoldoende 
kunnen verwerken. Een noodoverloopconstructie kan er dan 
voor zorgen dat het overtollige water gecontroleerd naar een plek wordt afgevoerd waar het geen 
overlast kan veroorzaken. 

 
Uitgangspunten hemelwaterafvoer bij herontwikkeling en nieuwbouw  
Bij herontwikkeling en nieuwbouw binnen de gemeente Veldhoven wordt uitgegaan van het HNO-
principe (Hydrologisch Neutraal Ontwikkelen): het hemelwater wordt ter plaatse de bodem in 
geleid via hemelwater verwerkende voorzieningen zoals infiltratiekolken, bermen, wadi’s en 
vijverpartijen. Bij nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen wordt de perceelseigenaar 
gestimuleerd om het hemelwater op eigen terrein te verwerken. Waar mogelijk worden 
voorzieningen gecombineerd met benodigde maatregelen in omringende wijken. Indien de lokale 
omstandigheden de verwerking van hemelwater in de bodem niet toelaten, wordt het afgevoerd 
naar het dichtstbijzijnde oppervlaktewater, conform de richtlijnen van het hydrologisch neutraal 
ontwikkelen. 

 
Wanneer wordt aangesloten op het gemeentelijke rioolstelsel van de gemeente Veldhoven  zijn 
de volgende regels van toepassing: 

 Vuilwater en schoon hemelwater worden separaat aangeboden op de perceelgrens; 

 De gemeente hanteert voor de toename van het verhardoppervlak van 250 m2 tot 2000 
m2 een compensatie van  42 mm/m2 berging binnen het te ontwikkelen plangebied. 
Boven de 2000 m2 gelden de regels van de Keur van Waterschap de Dommel;  

 Voorkeur voor een bovengrondse berging; 

 Leegloop van de bergingsvoorziening (infiltratie, geknepen afvoer e.d.) dient per locatie te 
worden aangegeven. Bij infiltratie dient te worden aangetoond dat infiltratie mogelijk is; 

 Wanneer wordt afgevoerd naar het gemengde stelsel dient een terugslag te worden 
toegepast zodat vuilwater niet de voorziening in kan stromen. 

 Bij het indienen van de omgevingsvergunning dient een gedetailleerd ontwerp te worden 
ingediend van de bergingsvoorziening en de leegloopconstructie. 
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Huidige en toekomstige situatie van de planlocatie 
 

Huidige situatie 
 

Inleiding 

 
Figuur 11: ligging plangebied 

 
Het plangebied Zandoerleseweg 48-54 is gesitueerd aan de rand van de bebouwde kom ten 
westen van de kern. Het plangebied bestaat uit een deel van perceel G 1161 (voorheen bekend 
als G 982), gelegen tussen de woningen Zandoerleseweg 48 en Zandoerleseweg 54. Het huidige 
gebruik van het perceel is weide. Zie figuur11. 
 
Grondwater en bodem 

 
Figuur 12: overzicht waterlopen nabij onderzoeksgebied (bron: wateratlas Noord-Brabant, www.brabant.nl) 

 
Volgens de wateratlas van Noord-Brabant (www.atlas.brabant.nl) bedraagt de gemiddelde 
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maaiveldhoogte ongeveer 23,6 m+NAP. Volgens de provinciale waterkaarten ligt het 
onderzoeksgebied in geohydrologische deelgebied III3a. Afbeelding 4 geeft aan wat grofweg het 
profiel van dit deelgebied is. Het maakt onderdeel uit van het Roerdalslenk. Deze slenk wordt 
begrensd door de tektonische breuken Feldbiss en Peelrandbreuk, verder ligt het in een 
geologisch dalingsgebied. Als gevolg hiervan is de opeenvolging van afzettingen completer dan in 
de aangrenzende gebieden, de pakketten zijn dikker en liggen dieper. Ter plaatse van de locatie is 
sprake van een deklaag van Nuenen-groep van circa 22 m dik. Daaronder begint het eerste 
watervoerende pakket, Formatie van Sterksel, van ongeveer 40 m dik.  
 

Volgens de wateratlas van Brabant is er in het plangebied in Veldhoven sprake van een 
infiltratiegebied. Het gebied staat niet bekend als historisch nat. De waterstand in het 
onderzoeksgebied wordt beïnvloed door onttrekking ten behoeve van de landbouw.  
 
Binnen de grenzen van het plangebied is grondwatertrap VIII gelegen. De gemiddeld laagste 
grondwaterstand (GLG) in het onderzoeksgebied is gelegen op een diepte van meer dan 250 cm 
beneden maaiveld. De gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) is gelegen op een diepte van 
180 - 250 cm beneden maaiveld.  
 
Uit de wateratlas blijkt dat het onderzoeksgebied niet in een 25-jarige beschermingsgebied van 
een waterwingebied ligt. In het onderzoeksgebied zijn geen onttrekkingspunten aanwezig. Ter 
plaatse van de kas naast Zandoerleseweg 54 is een grondwateronttrekkingspunt aanwezig ten 
behoeve van beregening.  
 
Het onderzoeksgebied en de directe omgeving worden niet aangemerkt als natte natuurparels, 
beschermingsgebied voor natte natuurparels of zones met een ecologische hoofdstructuur.  
 
Op 10 augustus 2011 is ter plaatse van het onderzoeksgebied een bodemonderzoek uitgevoerd. 
Ten tijde van het onderzoek is ter plaatse van de onderzoekslocatie een waterstand van 4,20 m-
mv vastgesteld. Tijdens het onderzoek is geen inschatting van de GHG gedaan. Uit de 
boorresultaten blijkt dat de grond voornamelijk bestaat uit matig fijn tot zeer fijn zand met 
plaatselijk van 1,85 - 2,60 m-mv en 5,60 - 5,90 m-mv zwak tot sterk zandige leemlagen. De 
infiltratie is sterk afhankelijk van de aan- of afwezigheid van leemlagen. De aanwezigheid van 
sterke zandige leemlagen betekend dat ter plaatse van de onderzoekslocatie infiltratie mogelijk is. 
De aanwezigheid van verspreid liggende leemlagen dient in acht te worden genomen wanneer 
een infiltratievoorziening aangelegd wordt. Door bijvoorbeeld een langgerekte voorziening aan te 
leggen wordt de invloed van de leemlagen beperkt. Tevens moet gedacht worden aan 
bodemverbetering om de invloed van aanwezige leemlagen te beperken.  
 
Doordat geen infiltratieonderzoek is uitgevoerd wordt de doorlatendheid van de bodem geschat 
middels de wateratlas, het bodemonderzoek en grondwaterkaarten van TNO. Op basis van deze 
bronnen is het aannemelijk dat infiltratie mogelijk is. Er wordt aangenomen dat de 
doorlatendheid circa 1,0-1,5 m/dag is. Bij een doorlatendheid van > 0,8 m/dag is de infiltratie 
goed. Uit het bodemonderzoek blijkt dat de bovengrond licht verontreinigd is met cadmium. De 
ondergrond is ter plaatse van de onderzoekslocatie niet verontreinigd met de onderzochte 
parameters. Het grondwater is licht verontreinigd met xylenen.  
 
Hemel- en afvalwater  

Het onderzoeksgebied bestaat uit een weide. Het hemelwater zal direct in de grond wegzakken. 
In het gebied zijn geen wegen of woningen aanwezig. Er is dan ook geen sprake van afvalwater.  
 
Woningen in de omgeving zijn aangesloten op het gemengde stelsel van de gemeente Veldhoven.  
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In het Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan is opgenomen dat nieuw aan te leggen riolering niet 
langer een gemengd stelsel mag zijn, maar dient te bestaan uit een gescheiden stelsel. Ten 
behoeve van de onderzoekslocatie behoeft geen nieuwe riolering aangelegd te worden.  
 
Het afvalwater wordt getransporteerd naar de RWZI in Eindhoven. Bij overbelasting van het 
stelsel wordt het overtollige afvalwater geloosd op oppervlaktewater. Dit gebeurt door middel 
van overstorten.  
 
Uit de wateratlas blijkt dat de onderzoekslocatie in een infiltratiegebied ligt. 
 
Toekomstige situatie 
 

Bij het bouwplan voor de Zandoerleseweg 48-54 zullen twee woningen gerealiseerd worden met 
bijgebouwen. Tevens wordt er en gedeelte van het terrein overdekt door een afkapping en/of 
carport. De overige verharding zoals bijvoorbeeld de opritten, zullen verhard worden met een 
infiltrerend materiaal.  
 

Verhard oppervlak 

Oppervlakten  Huidig m
2
  Toekomstig m

2
 

Daken 0 464 

Terrein verharding 0 0 

Onverhard terrein 1760 1296 

Totaal 1760 1760 

 

De opbouw van het verhard oppervlak is als volgt: 
 
Zandoerlesweg 52: 

 Woonhuis  127m2 

 Bijgebouw  50m2 

 Overkapping 65m2 
Zandoerlesweg 50: 

 Woonhuis 129m2 

 Bijgebouw 35m2 

 Overkapping 58m2 
 

De toename van verhard oppervlak en het waterbeleid hebben gevolgen voor het watersysteem.  
In het nieuwe watersysteem dient het afvalwater en hemelwater gescheiden verwerkt te worden.  
De toename van het verhard oppervlak is maximaal 464m2   
 
Gezien het huidige waterbeleid is er een berging noodzakelijk met een capaciteit van 42mm/m2, 
dit komt neer op minimaal 20m3 
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Omgang met hemelwater  
 
De voorkeursvolgorde is als volgt:  

1. Hergebruik van het hemelwater als huishoudelijk of bedrijfswater;  
2. Infiltreren van het hemelwater in de bodem;  
3. Bergen en vertraagd afvoeren naar oppervlaktewater;  
4. Afvoeren middels riolering (bij voorkeur een gescheiden stelsel).  

 
De gemeente Veldhoven heeft in het waterplan opgenomen dat het infiltreren en het bergen met 
vertraagde afvoer naar oppervlaktewateren de voorkeur geniet. Ook waterschap de Dommel 
heeft deze voorkeur geuit. Hergebruik (bijvoorbeeld voor spoelen van toiletten) wordt onder 
andere afgeraden om kostentechnische en gezondheidstechnische redenen. Een systeem voor 
inpandig hergebruik vereist een grote opslag van water in het pand. Dit vraagt een grote 
investering in ruimte en constructie, zonder dat gegarandeerd kan worden dat altijd voldoende 
water beschikbaar zal zijn. Gezondheidsrisico’s worden met name gerelateerd aan bacteriegroei 
in de opslagtank en de kans op foutaansluitingen. Voor een dergelijk klein plan zou hergebruik 
ook niet rendabel zijn.  
 
Afvoeren wordt gezien als een laatste redmiddel en wordt alleen toegepast als er geen andere 
optie is. Infiltratie is afhankelijk van enkele punten. Zo dient de grondwaterstand voldoende laag 
te zijn zodat er voldoende ruimte is in de bodem voor het hemelwater. Verder dient de bodem 
waterdoorlatend te zijn. Tevens is het belangrijk dat het water, dat aangesloten wordt op het 
infiltratiesysteem, relatief schoon is. Voor locale berging is het belangrijk dat voor een periode 
van enkele dagen ruimte is voor een hoeveelheid water. Het water dient opgevangen te worden 
alvorens het door middel van wegzijging, verdamping en stroming (in sloten) het gebied verlaat. 
 

Waterkwaliteit  
Het is van belang om de locale waterkwaliteit te waarborgen. Om verslechtering na uitbreiding te 
voorkomen, wordt geadviseerd om geen uitlogende (bouw)materialen toe passen zoals zink, lood 
en koper. Tevens zou het wassen van auto’s in het onderzoeksgebied beperkt moeten worden. 
Ook toepassing van chemische onkruid- en gladheidbestrijding dient beperkt te blijven.  
 
Het hemelwater afkomstig van de opritten, parkeerplaatsen en wegen is vaak van mindere 
kwaliteit dan het water afkomstig van de daken.  
 
De te realiseren woning zal aangesloten worden op het gemengde stelsel van de Zandoerleseweg. 
 
De voorziening  
Bij de realisatie van de plannen Zandoerleseweg 48-54 zoals ze er nu zijn, zal het verhard 
oppervlak toenemen met maximaal 464 m2. Met de huidige regelgeving dient bij de toename in 
verhard oppervlak, opvang voor het afstromend hemelwater gecreëerd te worden. De opvang is 
berekend op minimaal 20 m3.  
 
Ten behoeve van het afstromende hemelwater van de privéverharding en de woning zal een 
berging met infiltratiemogelijkheid aangelegd worden. Er dient rekening te worden gehouden met 
leemlagen in de ondergrond. Het waterschap adviseert in deze gevallen langgerekte 
infiltratievoorzieningen zodat eventuele leemlagen geen problemen veroorzaken.  
 
De bouwblokken zijn aan de straatzijde van het perceel gesitueerd, het overige deel van het 
terrein mag niet bebouwd worden. Het noorden van het perceel zal onbebouwd blijven, het is 
mogelijk hier een zaksloot aan te leggen. Door de sloot langs de rand van het perceel aan te 
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leggen, wordt de invloed in de omgeving beperkt.  
 
De breedte van het perceel is aan de noordgrens 14 m om te voldoen aan de oorspronkelijke eis 
dat 25m3 water geborgen moet worden, dient een sloot met een bodembreedte van 1,5 m met 
een minimale diepte van 1,0 m met een talud van 2:1 aangelegd te worden.  De huidige 
berekening van 20m3 staat toe dat de sloot kleiner kan zijn dan in de originele berekening, her 
voorstel voor de realisatie is om de lengte van de sloot te behouden en indien noodzakelijk de 
doorsnede naar rato aan te passen op 20m3.  
 
Wanneer de boven vermelde voorziening aangelegd wordt op een diepte van 1,2 m-mv (met een 
waking van 20 cm), is er voldoende ruimte beschikbaar.  
 
Het afstromende hemelwater van de bebouwing zal direct aangesloten worden op de wadi 
(infiltratievoorziening). Dit water is voldoende schoon en kan direct geïnfiltreerd worden. De 
kwaliteit van het afstromende hemelwater van de privéverharding is ter plaatse van de 
parkeervoorziening van mindere kwaliteit. De kwaliteit zal bij normaal gebruik voldoende zijn om 
te kunnen infiltreren. Privéverharding kan via de tuin afstromen naar de voorziening. 
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Omdat op de voorziening alleen goede kwaliteit hemelwater wordt aangesloten is het niet 
noodzakelijk een toplaag aan te brengen. Om zeker te zijn van goede doorlatendheid kan 
bodemverbetering in overweging worden genomen.  

 
Met betrekking tot onderhoud dient er rekening te worden gehouden met toegankelijkheid. De 
eigenaar is verantwoordelijk voor het onderhoud. 
 
De verwachting dat het hemelwater overlast zal veroorzaken voor de omliggende bebouwing bij 
een zeer intensieve buienreeks, is beperkt. Het is daarom niet noodzakelijk een noodoverstort 
naar de riolering te realiseren. Ook het waterschap heeft aangegeven dat gezien de grondslag en 
de hoogte van de GHG de verwachting te hebben dat een noodoverloop naar de riolering niet 
noodzakelijk is.  
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4.4 Bodem  

Voor de gronden binnen het plangebied is door de SRE Milieudienst een bodemonderzoek 
uitgevoerd (Onderzoek naar bodemverontreiniging Zandoerleseweg 48-54). Zie bijlage 2.  
 
De kavels (G1646 en G1647) waren ten tijde van het onderzoek in gebruik als weiland voor het 
stallen van paarden. Ten schrijven van dit rapport is het gebruik nog steeds hetzelfde. Het is dan 
ook aannemelijk dat de gronden geen extra vervuilingen hebben opgelopen in de tussengelegen 
periode. De conclusie uit het gedane onderzoek is dus nog steeds geldig.  
 
“De resultaten van het onderzoek geven aan dat op basis van de bodemkwaliteit geen 
beperkingen aan het gebruik van het terrein hoeven te worden gesteld. Bij het bouwrijp maken 
moet rekening worden gehouden met het voorkomen van kleine hoeveelheden cadmium tot een 
diepte van maximaal 0,50 m-mv.  
 
Op basis van het gemeentelijke beleid en gelet op de analyseresultaten wordt binnen de gemeente 
Veldhoven het uitgevoerde onderzoek als voldoende bewijs beschouwd om aan te tonen dat 
eventueel vrijkomende grond schoon is. Dit betekent dat eventueel vrijkomende grond die 
onderzocht is, binnen de gemeente als bodem multifunctioneel kan worden hergebruikt zonder 
nadere toepassingsvoorwaarden.” 

4.5 Milieuzonering  

 
Het huidige bestemmingsplan voorziet geen belemmeringen v.w.b. de bouw van twee woningen 
op de aangegeven kavels G1646 en G1647.  
 

 
Figuur 13: Tabel met niet agrarische bedrijven nabij de te bouwen woningen  Bron: vigerend bestemmingsplan 

 
De conclusie uit paragraaf 4.5 van bestemmingsplan Zandoerleseweg48-54 
(NL.IMRO.0861.011600):  
 
“Aan de gewenste afstanden wat betreft niet-agrarische bedrijvigheid wordt in alle gevallen 
ruimschoots voldaan. In de directe omgeving van het plangebied zijn ook enkele agrarische 
bedrijven gelegen. Volgens opgave van de gemeente leveren ook deze geen belemmering op voor 
het plangebied. De gewenste nieuwe bestemmingsplanregeling ten behoeve van de twee 
woningen wordt dan ook niet belemmerd door milieuhinder van omliggende functies.” 
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4.6 Natuur, Landschap, flora en fauna 

In 2011 is er voor het bepalen van het huidige bestemmingsplan een quick-scan flora en fauna 
uitgevoerd door de SRE milieudienst.  De samenvattende conclusie uit het vigerend 
bestemmingsplan Zandweg48-54 (NL.IMRO.0861.011600) luidt als volgt: 
 
“Algeheel is de conclusie ten aanzien van de gebiedsbescherming dat de voorgenomen ruimtelijke 
ontwikkeling geen wezenlijk negatief effect zal hebben op de beschermde habitats in de omgeving 
van het plangebied Zandoerleseweg 48-54. Ten aanzien van de soortbescherming is de 
verwachting dat de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling geen wezenlijk negatieve invloed heeft 
op de regionale instandhouding van beschermde soorten. “ 
 
Ten schrijven van dit rapport is het onderzoek meer dan twee jaar oud en daarmee gedateerd.  
Op 6-10-2016 is er daarom door de firma NIPA milieutechniek B.V. een actualisering van de quick 
scan uitgevoerd, deze paragraaf beschrijft de resultaten van dat onderzoek. Het volledige 
onderzoek is te vinden in bijlage 3: Quick-scan flora en fauna Zandoerleseweg 48-54 
 
Natura 2000 
Het meest nabij gelegen Natura 2000 gebied is het Kempenland West. De afstand tot het 
natuurgebied is circa 3,0 km. Dit was bij het voorgaande onderzoek ook geconstateerd, in de 
tussenliggende periode is in de nabijheid van de onderzoekslocatie geen Natura 2000 gebied 
bijgekomen. 
 
Natuurbeheerplan 
Ten westen en ten zuiden van de onderzoekslocatie zijn gebieden gelegen die onderdeel 
uitmaken van de Ecologische HoofdStructuur (EHS). In 2011 is geconcludeerd dat door de 
kleinschaligheid van het plan en omdat het plangebied in een bebouwde omgeving gelegen is, 
geen effect op de EHS te verwachten is. De conclusie blijft na het onderzoek van 6-10-2016 
hetzelfde. 
 
Soortenbescherming 

In de nabijheid van het plangebied zijn volgens de quiscanhulp de volgende soorten 
waargenomen: 

 Amfibieën: alpensalamander, kamsalamander en knoflookpad 

 Vaatplanten: rapunzelklokje, veldsalie, weideklokje, wilde marjolein 

 Zoogdieren: eekhoorn, gewone dwergvleermuis, gewone/grijze vleermuis, laatvlieger, 
rosse 

 vleermuis, ruige dwergvleermuis en watervleermuis 

 Vogels: buizerd, gierbuizerd, grote gele kwikstaart, havik, huismus, kerkuil, ooievaar, 
ransuil, 

 roek, sperwer, steenuil, wespendief 
 

Aangezien het plangebied kleinschalig is en een braakliggend terrein betreft, een voormalige 
paardenwei, biedt het plangebied geen leefgebied voor de bovengenoemde soorten. 
 
 

Conclusie 
Met het huidige onderzoek is de quickscan uit 2011 geactualiseerd. Er hebben in het plangebied 
en de omgeving geen wijzigingen voorgedaan die van invloed kunnen zijn op het voorkomen van 
beschermde soorten. De voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling zal geen aantoonbare negatieve 
invloed hebben op de regionale instandhouding van beschermde soorten. 
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4.7 Archeologie 

Kavels G1646 en G1647 zijn door de gemeente Veldhoven voorzien van de dubbelbestemming – 
Archeologie omdat in de nabije omgeving verscheidene ontdekkingen zijn gedaan. Een 
proefsleuven onderzoek is gedaan om eventuele aanwezige vondsten van archeologische waarde 
in kaart te brengen. Deze paragraaf beschrijft een samenvatting van het archeologisch onderzoek 
gedaan door de firma Laagland Archeologie V.O.F.  
 
Bijlage 4 (Laagland Archeologie rapport Zandoerleseweg 50-52) bevat het volledige rapport.  
 
Onderzoeksdoel 
Het proefsleuvenonderzoek heeft tot doel om de hoge verwachtingswaarde te toetsen en te 
komen tot een waardestelling van eventueel aanwezige archeologische vindplaatsen. Op grond 
van de resultaten van dit onderzoek kan worden beoordeeld of er een behoudenswaardige 
archeologische vindplaats aanwezig is en zo ja, welke vorm van vervolgonderzoek nodig is om de 
archeologische waarde van het gebied te kunnen vaststellen. Doel van het 
proefsleuvenonderzoek is inzicht te krijgen in aard, omvang, datering, kwaliteit en 
behoudenswaardigheid van eventueel aan te treffen archeologische resten.  
 
Voor het onderzoek is een PvE opgesteld dat namens de gemeente Veldhoven is beoordeeld en 
getoetst door F. Kortlang (ArchAeO). Het proefsleuven onderzoek dient in ieder geval te leiden tot 
een beantwoording van de in dit PvE geformuleerde onderzoeksvragen.  

 
Onderzoeksmethodiek 
Het proefsleuvenonderzoek is uitgevoerd conform het PvE.9 Put 1 is ten opzichte van het 
puttenplan in het PvE iets afwijkend aangelegd vanwege de palen van een raster. Afgezien 
daarvan was er geen aanleiding voor afwijkingen van dit PvE. Binnen het plangebied van circa 
1700 m2 zijn twee proefsleuven aangelegd die beide een lengte en een breedte van circa 25 bij 4 
meter hebben. De sleuven zijn aangelegd met een mobiele kraan. De bouwvoor werd in één 
werkgang verwijderd en het onderliggende plaggendek werd geleidelijk aan in lagen van tien tot 
uiteindelijk 2 à 3 cm dikte afgegraven. Bij het verdiepen werd vanaf maaiveld het tussenvlak met 
een metaaldetector afgezocht.  
 
Resultaten archeologie 
In proefsleuf 1, liggend op het toekomstige achtererf en noordwest-zuidoost georiënteerd, is één 
archeologisch spoor aangetroffen. Dit spoor 1 is een iets gebogen greppelachtig spoor in de 
zuidwestelijke hoek van de proefsleuf. Verder zijn er in het gehele opgravingsvlak spitsporen te 
zien. Deze sporen zijn driekhoekig tot halvemaanvormig en vormen soms clusters met een 
regelmatig patroon (rijen) maar komen ook vrij ongestructureerd voor in delen van het vlak.  
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Figuur 14: archeologische put1 

 
De spitsporen zijn vanwege grote aantallen niet ingetekend als sporen. In beide proefsleuven 
komen ze over het geheel opgravingsvlak voor. In proefsleuf 2 komen de spitsporen eveneens 
voor. Bovendien zijn er in deze sleuf nog greppels en vermoedelijk deels ook karrensporen 
aangetroffen. In algemene zin lopen deze sporen dwars tot schuin door het opgravingsvlak en 
hebben daarmee een globaal een oost-west oriëntatie. De als greppel aangemerkte sporen zijn 
rechte, circa 30 tot 50 cm brede sporen met een lichtbeige-grijze vulling (sporen 1, 2 en 3). 
Opmerkelijk is dat in spoor 1 twee rijen spitsporen precies gelinieerd zijn binnen dit greppelspoor. 
Daarmee bestaat de indruk dat bij het spitten de deels alweer gevulde greppel toch nog in de 
akker (nazak) aanwezig was. 
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Figuur 15: Archeologische put2 

 
De sporen 4 tot en met 13 zijn onregelmatiger en variëren in breedte en diepte. Hoewel ze wel 
een soort ‘bundel’ vormen, liggen ze niet echt strak parallel langs elkaar. Onder het vlak zijn ze 
nog tot circa 12 cm diep. Binnen het brede spoor 13 zijn in het vlak en in het profiel wel duidelijke 
aanwijzingen voor ‘insporingen’ van karrenwielen. Daarbij is het ook wel duidelijk dat dit spoor 
uiteindelijk na een modderige gebruiksfase buiten gebruik is geraakt. Bij dit spoor zou nog van 
een karrenpad gesproken kunnen worden dat wat dieper in het toenmalige maaiveld is 
uitgesleten dan bij de andere afgetopte karrensporen.  
 
Bij onderzoek op de Zilverackers zijn vaker karrensporen gevonden. Een met spoor 13 volledig 
vergelijkbaar karrenspoor is gevonden noordelijk van het onderzoeksgebied. De door BAAC 
aangetroffen karrensporen worden gedateerd in de nieuwe tijd. De karrensporen in het 
onderhavig onderzoek worden oversneden door de genoemde greppels waarvan we denken dat 
dit ontginnings- of kavelgreppels zijn. Zowel deze greppels als de karrensporen zijn vrijwel zeker 
ouder dan het plaggendek waarvan we aannemen dat dit aan het einde van de late 
middeleeuwen is ontstaan. Daarmee vermoeden wij, in tegenstelling tot de nieuwe tijds datering 
van BAAC dat de karrensporen op zijn laatst uit de late middeleeuwen dateren. De karrensporen 
vormen de relicten van een oost-west route die in elk geval buiten gebruik is geraakt of omgelegd 
nadat ter plaatse van het onderzochte terrein (in de volle middeleeuwen) akkerpercelen zijn 
aangelegd. 
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Figuur 16: Gevonden karresporen in put2 

 
Selectieadvies 
Tijdens het veldwerk is de archeologisch adviseur van de gemeente (dhr. F. Kortlang) aanwezig 
geweest en zijn de bevindingen besproken. In het PvE en de opdracht was een optie tot een snelle 
doorstart naar een opgraving opgenomen, die zou plaatsvinden indien in overleg met de 
archeologisch adviseur zou worden vastgesteld dat het om een behoudenswaardige vindplaats 
ging.  
 
Voor wat betreft de bouw van de woning en bijgebouwen is echter geen aanvullend archeologisch 
onderzoek nodig. Met name het opgraven van het gehele grondvlak van het te bouwen huis, 
direct grenzend langs proefsleuf 2 zou slechts meer van de al in de proefsleuf aangetroffen 
greppels en karrensporen opleveren. Hoewel het natuurlijk niet is uitgesloten dat zich buiten de 
proefsleuven nog sporen van andere aard kunnen bevinden is met een dekkingspercentage van 
ruim 10% het terrein afdoende onderzocht.   
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5 Uitvoerbaarheid 

5.1 Economische uitvoerbaarheid 

Het betreft hier een private ontwikkeling waarbij het risico geheel gedragen wordt door de 
initiatiefnemer c.q. eigenaar van de gronden. Dit wordt geregeld door middel van een anterieure 
overeenkomst met de gemeente Veldhoven. Tevens is in deze overeenkomst de afwenteling van 
eventuele planschadeclaims geregeld. 
 
Voor de gemeente Veldhoven zelf zijn er geen kosten verbonden aan de verwezenlijking van het 
plan. Op grond van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat de economische en financiële 
uitvoerbaarheid van het project voldoende is gegarandeerd. 
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6 Motivering 

De voorgenomen nieuwbouw bestaat uit een twee-onder-één kap  langgevelboerderij gelegen 
aan de Zandoerleseweg.  
 
Op de kavels G1646 en G1647 is bestemmingsplan Zandoerleseweg48-54 (NL.IMRO.0861.011600) 
van toepassing. Dat bestemmingsplan voorziet al de bouw van twee woningen, echter wel 
vrijstaand.  
Het bouwen van een twee-onder-één kap woning wordt niet benoemd.  
 
De huidige bebouwing aan de Zandoerleseweg bestaat, op enkele uitzonderingen na, uit 
vrijstaande woningen met een ruimtelijk en landelijk karakter. Het plangebied valt onder de 
structuurvisie “Zilverackers” opgesteld in opdracht van de gemeente Veldhoven in 2009. Het 
ontwerp van de langgevelboerderij valt prima binnen de gestelde visie.  Door het plaatsen van 
een entree aan de zijkant blijft de ruimtelijke uitstaling van een enkele woning behouden.  
 
In en rond het onderzoeksgebied spelen met betrekking tot de bodemkwaliteit, de 
waterhuishouding, de akoestiek en de luchtkwaliteit geen milieuhygiënische of andere aspecten 
welke mogelijk een belemmering vormen voor de voorgenomen ontwikkeling. Middels een quick-
scan flora en fauna is aangetoond dat de voorgestelde bebouwing geen nadelig effect zal hebben 
op soortbescherming en het behoud van beschermde habitats in de omgeving van het 
plangebied. Het perceel is, onder toezicht van de gemeente Veldhoven, middels proefsleuven 
archeologisch onderzocht. Twee proefsleuven zorgen voor een acceptabele dekking van de  
gehele kavel, de tweede proefsleuf dekt bijna het gehele bouwplan af. Concluderend is er geen 
extra onderzoek nodig om de bouw van de woningen mogelijk te maken.  
 
Op basis van voornoemde beweegredenen wordt geconcludeerd dat, ter verwezenlijking van het 
project, op grond van artikel 3.10 van de Wro een projectbesluit kan worden genomen waarmee 
kan worden afgeweken van de bepalingen van het vigerende bestemmingsplan. 
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Bijlagen 

Bijlage1: Geluidsbelasting Zandoerleseweg 48-54 

 
Aan: Marjo Yucesan (gemeente Veldhoven), Remco Ariaens (SRE Milieudienst) 
Van: Arienne Leermakers (SRE Milieudienst) 
Datum: 8 augustus 2011 
Onderwerp: Geluidsbelasting Zandoerleseweg 48-54, Veldhoven 
 
Inleiding 
Bij de gemeente Veldhoven is een principeverzoek binnengekomen voor de ontwikkeling van twee 
vrijstaande woning op het perceel gelegen tussen de bestaande woningen aan de Zandoerleseweg 
54 en 48. In opdracht van de gemeente Veldhoven is door de SRE Milieudienst een akoestisch 
onderzoek uitgevoerd. 
 
Het doel van het onderzoek is het berekenen van de geluidsbelasting op de gevel van de nog te 
realiseren panden in het plangebied aan de Zandoerleseweg door toedoen van het wegverkeer 
aan de Zandoerleseweg. De locatie is momenteel gelegen in het buitengebied. In de te toetsen 
situatie betreft dit de bebouwde kom. De locatie is binnen de gemeente Veldhoven kadastraal 
bekend onder sectie G, nummer 845, zie bijlage 1. 
 
Het akoestisch onderzoek is opgesteld door middel van het modelleren van de situatie. Hierbij is 
gebruik gemaakt van het softwareprogramma Geomilieu v.1.81. De berekeningen zijn uitgevoerd 
conform Standaard Rekenmethode II, zoals die staat vermeld in bijlage 3 van het Reken- en 
meetvoorschrift geluidhinder 2006, van 21 december 2006. 
 
Uitgangspositie 
Woningen worden in Artikel 1 van de Wet Geluidhinder (Wgh) aangemerkt als geluidsgevoelige 
bestemmingen. Voor geluidsgevoelige gebouwen binnen de zone van een weg geldt (behoudens 
artikelen 83, 100 en 100a) een voorkeursgrenswaarde van Lden 48 dB. De Zandoerleseweg is (in de 
toekomstige situatie) een stedelijke weg met een maximumsnelheid van 50 km/u en 2 rijbanen en 
heeft daarom een zone van 200 meter (aan weerszijde) conform artikel 74 van de Wgh. 
 
Voor het nog te realiseren pand geldt een maximale ontheffingswaarde van Lden 63 dB omdat het in 
dit geval gaat om nog niet geprojecteerde woning in stedelijk gebied (Artikel 83, lid 2, Wgh). Voor 
de beschouwde situatie is met behulp van het programma Geomilieu versie 1.81 een akoestisch 
rekenmodel opgesteld. Voor de bebouwingshoogte is gebruik gemaakt van een beoordeling via 
“google maps street view”. 
 
Voor de verkeersgegevens is gebruik gemaakt van de Regionale VerkeersMilieuKaart van de 
gemeente Veldhoven. Hierin staan de actuele verkeersgegevens en omgevingsfactoren per 
weg(deel) geregistreerd. Voor de berekeningen is uitgegaan van de toekomstige situatie van het 
peiljaar 2021. Voor de Zandoerleseweg geldt (in de toekomstige situatie) een maximum snelheid 
van 50 km/u en is uitgegaan van een wegdektype SMA 06. De etmaalintensiteiten zijn in de 
toekomstige situatie lager dan in de huidige situatie (2011) omdat rekening is gehouden met de te 
realiseren Westelijke ontsluitingsroute. Als standaard bodemfactor is voor de modelleringen 0,0 
(verharde bodem) aangehouden (worst case situatie). Voor de beoordeling zijn berekeningen 
uitgevoerd per bouwlaag op 1,5 meter, 4,5 meter en 7,5 meter. 
 
Resultaten 
In de tabellen hieronder is de berekende geluidsbelasting ten gevolge van het wegverkeer aan de 
Zandoerleseweg weergegeven op de gekozen toetspunten (zie bijlage 1) in de toekomstige 
situatie. 
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Conclusie 
Uit het onderzoek blijkt dat de gecorrigeerde (conform art. 110 Wgh) geluidsbelasting op het pand 
aan de Zandoerleseweg woning 2 en woning 1 ten gevolge van wegverkeer aan de 
Zandoerleseweg in de toekomstige situatie maximaal resp. Lden 53 dB en Lden 52 dB bedragen (zie 
tabel 1).Op het te beoordelen toetspunten wordt de voorkeursgrenswaarde van Lden 48 dB ten 
gevolge van het wegverkeer aan de Zandoerleseweg overschreden. De maximale 
ontheffingswaarde van Lden 63 dB ten gevolge van het wegverkeer aan de Zandoerleseweg wordt 
niet overschreden. 
 
De nieuwbouw kan worden gerealiseerd wanneer de noodzakelijke hogere grenswaarde procedure 
ingevolge de Wet geluidhinder met succes is afgerond. 
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Bijlage2: Onderzoek naar bodemverontreiniging Zandoerleseweg 48-54 

 

Bodemonderzoek 
Verkennend onderzoek NEN 5740 (incl. vooronderzoek NEN 5725) 
 
In opdracht van  Gemeente Veldhoven 
 
Opgesteld door  SRE Milieudienst 

Keizer Karel V Singel 8 
Postbus 435 
5600 AK Eindhoven 
 

Auteur   I. Fransen 
Gecontroleerd  H. van Breugel 
Veldwerk   Tritium Advies Nuenen 
Veldwerker(s)   R. Notten 
Projectnummer  502509 
Datum    18 augustus 2011 
Status    Definitief 
 

Inleiding 
In opdracht van de gemeente Veldhoven is door de SRE Milieudienst in augustus een verkennend 
bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie “Zandoerleseweg 48-54 te Veldhoven”. Aanleiding voor 
het onderzoek is de voorgenomen bestemmingsplanherziening. 
 
Het doel van het verkennend onderzoek is nagaan of er op de locatie bodemverontreiniging 
aanwezig is die het terrein ongeschikt maakt voor de toekomstige gebruiksfunctie. Een terrein 
wordt ongeschikt geacht voor een bepaalde functie, indien een aanwezige bodemverontreiniging 
zodanige risico’s voor mens en milieu oplevert, dat saneringsmaatregelen noodzakelijk zijn voordat 
de functie kan worden gerealiseerd. 
 
De regionale ligging van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1. 
 
In dit rapport wordt een globaal inzicht gegeven in aard en concentraties van mogelijke 
verontreinigende stoffen in grond en grondwater. Afhankelijk hiervan en rekening houdend met de 
overige geïnventariseerde gegevens, kan een milieukundige beoordeling van de aanwezige 
verontreinigingen worden gegeven. Hierbij wordt vooral gelet op eventueel gevaar voor de 
volksgezondheid en het milieu. Bij het aantreffen van verontreinigingen wordt aangegeven of een 
nader bodemonderzoek noodzakelijk is. 
 
De Milieudienst werkt alleen met volledig erkende veldwerkbureaus. De veldwerkbureaus die het 
veldwerk uitvoeren voldoen aan alle eisen die in de BRL SIKB en de daarbij behorende protocollen 
zijn opgenomen. Zowel de SRE Milieudienst als het desbetreffende veldwerkbureau behouden te 
allen tijde een onafhankelijke positie ten opzichte van de opdrachtgever zodat gewaarborgd kan 
worden dat het bodemonderzoek zonder enige vorm van belangenverstrengeling tot stand is 
gekomen. 
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Vooronderzoek 
 
Algemeen 
Op de locatie is een vooronderzoek conform de NEN 5725 uitgevoerd. Voor de onderzoekslocatie 
geldt dat een onderzoek tot basisniveau is uitgevoerd, waarbij onder andere gegevens over 
ondergrondse tanks, bodemonderzoeken, vervallen Hinderwetvergunningen en vergunningen in 
het kader van de Wet Milieubeheer zijn geraadpleegd. 
 
Afbakening locatie vooronderzoek 
Het onderzoeksgebied voor het vooronderzoek wordt gevormd door de onderzoekslocatie zelf en 
de aangrenzende percelen tot maximaal 50 meter van de onderzoekslocatie. 
 

Verzamelde informatie 
 
Huidige situatie 
De onderzoekslocatie ligt in Veldhoven. Het oppervlak van het terrein bedraagt circa 1.760 m². De 
coördinaten volgens het RD-stelsel zijn x=153270 en y=381099. De onderzoekslocatie is eigendom 
van de heer J.H.C. Kelders. 
 
De onderzoekslocatie is gelegen in een relatief schone bodemkwaliteitszone met betrekking tot de 
boven- en ondergrond. Bij de veldinspectie op 27 juli 2011 is gelet op het terreingebruik, 
ondergrondse tanks, stookplaatsen, half(verhardingslagen), ophogingen, storthopen, dempingen 
en afgravingen. In het bijzonder is gelet op de aanwezigheid van vermoedelijk asbesthoudend 
materiaal op het maaiveld. Er zijn geen waarnemingen gedaan die wijzen op mogelijke 
bodemverontreiniging. 
 
Ten tijde van het onderzoek was het terrein in het gebruik als weide voor twee paarden. 
 
(Bronnen: gemeente Veldhoven, topografische kaart, kadaster en veldinspectie). 
 

Historie 
De onderzoekslocatie en de omgeving hebben tot op heden een agrarisch functie. Voor zover 
bekend zijn in het gebied geen voormalige assenwegen of gedempte sloten aanwezig. Het gebied 
is niet gelegen in een overstromingsgebied. 
 
(Bronnen: topografische kaarten van de gemeente Veldhoven en wateratlas provincie Noord-Brabant). 
 

De bebouwing in het onderzoeksgebied voor vooronderzoek betreft woonbebouwing met 
agrarische bebouwing. Schuin tegenover de onderzoekslocatie, Zandoerleseweg 33, is een bedrijf, 
Drogerij J.B. Theeuwes, gevestigd. Er zijn geen (bodembedreigende) bedrijfsactiviteiten in de 
directe omgeving van het onderzoeksterrein uitgevoerd. 
 
(Bronnen: lijst vervallen hinderwetvergunningen en lijst huidige milieuvergunningen) 
 

In of in de nabijheid van het onderzoeksgebied zijn geen grootschalige verontreiniging bekend. Op 
de locatie of de aangrenzende percelen hebben geen potentieel bodembelastende bedrijfs- en 
agrarische activiteiten plaatsgevonden. Ook zijn er geen handelingen met grond, verhardingen, 
afval(verbranding) en ophogingen, dempingen, opvullingen of stortingen verricht. Ter plaatse van 
de onderzoekslocatie wordt door de mogelijke aanwezigheid van de bebouwing met 
asbesthoudende golfplaten, ventilatieplaten, etc. verontreiniging met asbesthoudend materiaal 
verwacht. 
 
(Bronnen: bodemonderzoeken en gemeente Veldhoven) 
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Op de locatie zijn geen onder/bovengrondse olie tanks aanwezig geweest. Ook was er in het 
verleden geen garage of benzinestation gevestigd. 
 
(Bronnen: tankbestand van de gemeente Veldhoven) 
 

Op de locatie en/of in de onmiddellijke nabijheid van het onderzoeksgebied zijn de volgende 
bodemonderzoeken uitgevoerd: 

- Zandoerleseweg ong. (naast nr. 42, G855), 16 februari 2009, dossiernr. AA086100822 
Verkennend onderzoek NEN5740. 
Locatie is licht tot matig verontreinigd, niet ernstig. Status: voldoende onderzocht. 

- Zittardsestraat 1 (ZO), 1 januari 1999, dossiernr. AA086100580 
Verkennend onderzoek NVN5740. 
Grond is matig verontreinigd. 
Grondwater is licht verontreinigd. 
 

(Bron: Historisch onderzoek geleverd door gemeente Veldhoven, adviseur en type verontreiniging niet bekend gemaakt) 
 

Het Bodembeheerplan/Bodemkwaliteitskaart toont aan dat in Veldhoven sprake is van verhoogde 
achtergrondgehalten met zware metalen in het grondwater door de aanwezigheid van diffuse 
verontreinigingen. 
 
Toekomstige situatie 
Uit de gegevens van de opdrachtgever volgt dat het onderzoeksgebied is bestemd voor 
woondoeleinden. 
 
(Bron: gemeente Veldhoven) 
 

Geologie, geohydrologie en bodemopbouw 
Voor het gebied van de regio Eindhoven is de Breuk van Vessem (Feldbiss) van belang, die 
grofweg loopt van de Achelse kluis via Dommelen en Wintelre naar Spoordonk. Het gebied wordt 
hierdoor verdeeld in de Centrale slenk ten oosten van deze breukzone en het tektonisch hogere 
deel van midden Brabant ten westen van deze zone. Het grondgebied van de gemeente 
Veldhoven ligt ten oosten van de Feldbiss. Hierdoor zijn er binnen het grondgebied geen 
verschillen te verwachten in geohydrologische opbouw.  
 
Voor de gemeente Veldhoven kan de gemiddelde geohydrologische opbouw als volgt worden 
weergegeven: 
- het maaiveld bevindt zich gemiddeld op circa 23,6 m+NAP; 
- er is een deklaag aanwezig van circa 20 meter; 
- hieronder bevindt zich het eerste watervoerende pakket met een dikte tussen 60 meter; 
- op circa 80 meter beneden maaiveld wordt het eerste watervoerend pakket begrensd door de 
eerste scheidende laag die circa 60 meter dik is. 
 
De stijghoogteverschillen tussen het freatisch grondwater en het eerste watervoerend pakket 
geven aan dat er over het algemeen geen sprake is van inzijging. Alleen in de beekdalen komt 
kwel voor. Uit de isohypsenkaart van TNO kan afgeleid worden dat de regionale stromingsrichting 
van zowel het ondiepe als het diepere grondwater overwegend een noordoostelijke component 
vertoond. 
 
(Bron: Grondwaterkaart van Nederland, Centrale Slenk TNO-DGV 1983). 
 

De stromingsrichting kan plaatselijk afwijken door grondwateronttrekkingen, aanwezigheid van 
(gedempte) sloten, rioleringen en dergelijke in de directe omgeving. Mogelijke preferente banen 
zijn niet bekend. Het onderzoeksgebied is niet gelegen in een waterwingebied of boringvrije zone. 
(Bron: Provincie). 
 

Conclusie vooronderzoek 
Tijdens het uitvoeren van het vooronderzoek zijn geen aanwijzingen gevonden dat binnen het 
onderzoeksgebied potentieel bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden. De 
onderzoekslocatie kan als “onverdacht” worden beschouwd met vermoedelijke verhogingen van 
zware metalen in het grondwater. 
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Hypothese verontreinigingsituatie 
Ten aanzien van locale bronnen van bodemverontreiniging in grond en grondwater is op basis van 
het vooronderzoek de locatie als “onverdacht” beschouwd. De hypothese luidt dat de bodem niet is 
verontreinigd door locale bronnen van verontreiniging. 
 
Er worden geen gehalten boven de streefwaarde of de ter plaatse geldende achtergrondgehalten 
verwacht. Mogelijke verhogingen met zware metalen in het grondwater worden wel verwacht. 
 

Opzet en uitvoering van het onderzoek 
 
Onderzoeksstrategie 
Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd conform de NEN-5740 met een 
onderzoeksstrategie voor een kleinschalig onverdachte locatie (ONV). Hierbij worden 
grondboringen uitgevoerd en peilbuizen geplaatst volgens een gelijkmatig over het terrein 
verspreid patroon. De grond- en grondwatermonsters worden geanalyseerd op een breed 
standaardpakket van mogelijke verontreinigingen. 
 
 De werkzaamheden worden uitgevoerd onder certificaat op grond van BRL SIKB 2000 (versie 
3.2a, 13 maart 2007) conform VKB protocollen 2001 (versie 3.1, 13 maart 2007) en 2002 (versie 
3.2, 13 maart 2007) van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer. 
 
De uit te voeren werkzaamheden zijn weergegeven in de onderstaande tabel. 
 

 
 

Grondonderzoek 
Op 1 augustus 2011 zijn de boringen geplaatst volgens de in bovenstaande paragraaf 
weergegeven onderzoeksstrategie conform VKB protocol 2001 (versie 3.1, 13 maart 2007) van de 
Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer. De plaats van de boringen is weergegeven 
in bijlage 2. 
 
Tijdens het plaatsen van de boringen deden zich geen belemmeringen of bijzonderheden voor. De 
boorprofielen zijn weergegeven in bijlage 3. Uit de boorprofielen blijkt dat de vaste bodem op de 
locatie tot 5,90 m-mv (diepste boring) bestaat uit matig fijn tot zeer fijn zand. Plaatselijk zijn op een 
diepte tussen 1,85 - 2,60 m-mv en 5,60 - 5,90 m-mv leemlagen aangetroffen.  
 
De bij de boringen vrijgekomen grond is in het veld organoleptisch (zintuiglijk) beoordeeld. Hierbij 
zijn geen afwijkingen waargenomen in de bodem die duiden op een mogelijke verontreiniging. 
 
Grondwateronderzoek 
De peilbuis is op 10 augustus 2011 bemonsterd conform VKB protocol 2002 (versie 3.2, 13 maart 
2007) van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer. De plaats van de peilbuizen 
is weergegeven in bijlage 2. 
 
Tijdens de grondwatermonstername zijn in het veld zuurgraad (pH) en elektrische geleidbaarheid 
(Ec) bepaald. De meetresultaten zijn weergegeven in bijlage 4. De aangetroffen waarden zijn 
normaal voor het 
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gebied waar de onderzoekslocatie zich bevindt. Het grondwater bevond zich op een diepte van 
4,20 m-mv. Bij de monstername zijn zintuiglijk geen afwijkingen waargenomen. 
 

Analyses 
De grond- en grondwatermonsters zijn volgens de onderstaande tabel geanalyseerd door Al-west 
B.V. te Deventer (geaccrediteerd). Voor de grond- en grondwateranalyses zijn de eisen en 
protocollen gebruikt uit het Accreditatieschema 3000 (AS3000). 
 

 
 

Analyseresultaten en interpretatie 
 
Toetsingskader 
Om een uitspraak te kunnen doen over de bodemkwaliteit worden de gemeten concentraties in 
grond en grondwater getoetst aan de Streef- en Interventiewaarden zoals vastgesteld in de 
Circulaire bodemsanering 2009 (Nederlandse Staatscourant, nr. 67, 07 april 2009) en de 
Achtergrondwaarden (AW-2000) zoals vastgesteld in de Regeling Bodemkwaliteit (Nederlandse 
Staatscourant, nr. 247, 20 december 2007 en alle daarop volgende aanpassingen). 
 
Voor de grond wordt de achtergrondwaarde (AW-2000) beschouwd als het niveau waarbij sprake 
is van een duurzame bodemkwaliteit.  
 
Voor het grondwater wordt de streefwaarde (S) beschouwd als het niveau waarbij sprake is van 
een duurzame bodemkwaliteit. 
 
De tussenwaarde (T), de halve som van de achtergrondwaarde (grond) respectievelijk 
streefwaarde (grondwater) en de interventiewaarde, geeft de concentratie van een stof aan 
waarboven sprake is van een matige verontreiniging. In het rijksbeleid wordt deze waarde 
gehanteerd als criterium om te bepalen of er nader onderzoek gewenst is naar de omvang van de 
verontreiniging om zodoende na te gaan of mogelijk sprake is van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging.  
 
De interventiewaarde (I) is te beschouwen als het concentratieniveau van een stof waarboven er 
sprake is van ernstige verontreiniging. Dit betekent dat de bodem zodanig is of dreigt te worden 
verontreinigd dat de functionele eigenschappen die de bodem voor mens, plant of dier heeft, 
ernstig zijn of dreigen te worden verminderd. 
 
Er is sprake van een geval van ernstige verontreiniging indien voor ten minste één stof de 
gemiddelde gemeten concentratie van minimaal 25 m3 bodemvolume in het geval van 
bodemverontreiniging, of 100 m3 poriënverzadigd bodemvolume in het geval van een 
grondwaterverontreiniging, hoger is dan de interventiewaarde. Formeel betekent dit dat er een 
noodzaak bestaat tot saneren of beheren. In dat geval dient 
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te worden nagegaan of er sprake is van zodanige milieurisico’s (humaan, ecologisch en 
verspreiding) dat spoedige sanering noodzakelijk is. 
 
De achtergrond-, tussen- en interventiewaarden voor grond zijn voor de meeste stoffen afhankelijk 
gesteld van het organische stof- (humusgehalte) en/of lutumgehalte (deeltjes < 2 m) van het te 
onderzoeken monster. 
 
De aanduiding van de mate van verontreiniging in het rapport is weergegeven in de navolgende 
tabel. 
 

 
Grondmonsters 
De analyseresultaten zijn opgenomen in bijlage 5 (analyseresultaten grond). 
 
Bij onderhavig onderzoek is het organisch stofgehalte en lutumgehalte analytisch bepaald en 
weergegeven in bijlage 5. De toetsing van de analyseresultaten van de grondmonsters aan de 
herberekende achtergrond-, tussen- en interventiewaarden is weergegeven in bijlage 7. Een 
samenvatting is weergegeven in de navolgende tabel. 
 

 
 
Uit de analyseresultaten blijkt dat de bovengrond licht verontreinigd is met cadmium. De 
ondergrond is niet verontreinigd. 
 
De aangetoonde verontreinigingen met cadmium zijn waarschijnlijk te relateren aan regionaal 
verhoogde achtergrondgehaltes. 
 
Grondwatermonsters 
De resultaten van de analyses zijn weergegeven in bijlage 6 (analyseresultaten grondwater). 
 
De toetsing van de analyseresultaten van de grondwatermonsters aan de streef-, tussen- en 
interventiewaarden is weergegeven in bijlage 8. Een samenvatting is weergegeven in de 
navolgende tabel.  
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Uit de analyseresultaten blijkt dat het grondwater licht verontreinigd is met xylenen. Voor de 
aangetoonde verontreiniging met xylenen is geen verklaring. 
 
In de analysecertificaten is vermeld dat de monsters van het grondwater niet of verkeerd 
geconserveerd zijn aangeleverd, waardoor de resultaten indicatief zouden zijn. Uit contact met het 
uitvoerende (veldwerk) bureau blijkt dat de monsters zijn aangeleverd in flessen van een ander 
laboratorium. Het andere laboratorium is ook geaccrediteerd. De opmerking is niet van toepassing 
en de resultaten kunnen als juist worden beschouwd. 
 
Hergebruikmogelijkheden grond 
Indien de resultaten worden getoetst aan de normwaarden uit de Regeling bodemkwaliteit, kan de 
grond op de locatie (indicatief) worden aangemerkt als klasse AW2000 wonen. 
 
Op basis van het gemeentelijke beleid en gelet op de analyseresultaten wordt binnen de gemeente 
Veldhoven het uitgevoerde onderzoek als voldoende bewijs beschouwd om aan te tonen dat 
eventueel vrijkomende grond schoon is. Dit betekent dat eventueel vrijkomende grond die 
onderzocht is, binnen de gemeente als bodem multifunctioneel kan worden hergebruikt zonder 
nadere toepassingsvoorwaarden.  
 
In het vigerende bodembeheerplan is niets opgenomen over grootschalige toepassingen. Voor 
deze vorm van hergebruik gelden dan ook de (nieuwe) kaders van het Besluit bodemkwaliteit. 
Aangezien het voorliggende onderzoek niet voldoet aan de eisen voor milieuhygiënische verklaring 
zoals vastgesteld in het Besluit bodemkwaliteit is direct hergebruik van vrijkomende grond in een 
grootschalige toepassing niet mogelijk. Hiertoe zal de grond eerst moeten worden onderzocht. 
 
Toetsing hypothese 
Omdat in de grond en het grondwater overschrijdingen van de achtergrondwaarden/ streefwaarden 
zijn aangetoond, zijn de analyseresultaten niet in overeenstemming met de gestelde hypothese dat 
de locatie onverdacht is, met vermoedelijke verhogingen van zware metalen in het grondwater. De 
hypothese wordt verworpen. 
 

Conclusies en aanbevelingen 
Uit het voorliggende blijkt dat de bovengrond ter plaatse van de onderzoekslocatie licht 
verontreinigd is met cadmium. De ondergrond is niet verontreinigd. Het grondwater is licht 
verontreinigd met xylenen.  
 
De verontreinigingen met cadmium in de bovengrond en met xylenen in het grondwater zijn niet in 
overeenstemming met de hypothese. Door de geringe overschrijdingen van de streefwaarde is een 
aanvullend of nader onderzoek niet noodzakelijk. 
 
De lichte verontreiniging met cadmium in de grond is waarschijnlijk te relateren aan regionaal 
verhoogde achtergrondconcentraties. Voor de lichte verontreinigingen in het grondwater met 
xylenen is geen eenduidige verklaring te geven. 
 
Tijdens het veldwerk is geen materiaal aangetroffen dat vermoedelijk asbesthoudend is. 
De resultaten van het onderzoek geven aan dat op basis van de bodemkwaliteit geen beperkingen 
aan het gebruik van het terrein hoeven te worden gesteld. Bij het bouwrijp maken moet rekening 
worden gehouden met het voorkomen van kleine hoeveelheden cadmium tot een diepte van 
maximaal 0,50 m-mv. 
 
Op basis van het gemeentelijke beleid en gelet op de analyseresultaten wordt binnen de gemeente 
Veldhoven het uitgevoerde onderzoek als voldoende bewijs beschouwd om aan te tonen dat 
eventueel vrijkomende grond schoon is. Dit betekent dat eventueel vrijkomende grond die 
onderzocht is, binnen de gemeente als bodem multifunctioneel kan worden hergebruikt zonder 
nadere toepassingsvoorwaarden. Volledigheidshalve wordt vermeld dat bij een bodemonderzoek 
sprake is van een steekproefsgewijze bemonstering, gericht op het aantonen van verontreinigingen 
met een redelijke omvang. De mogelijkheid blijkt daarom bestaan dat (punt)verontreinigingen niet 
door het onderzoek worden aangetoond. Tevens merken wij op dat een bodemonderzoek een 
momentopname betreft en in de loop van de tijd veranderingen 
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in de bodemkwaliteit kunnen optreden. 
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Bijlage3: Quickscan flora en fauna Zandoerleseweg 48-54 
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Bijlage4: Laagland Archeologie rapport Zandoerleseweg 50-52 
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In verband met de planontwikkeling voor nieuwbouw op het bouwkavel Zandoerleseweg 

50-52 diende er een proefsleufenonderzoek uitgevoerd te worden. Dit onderzoek is 

uitgevoerd op 22 september 2016 door Laagland Archeologie.  

 

Het onderzoeksgebied ligt in een omgeving waar over een afgelopen periode van minder 

dan tien jaar een groot aantal archeologische onderzoeken is uitgevoerd in het kader van 

de ontwikkeling van het woongebied Zilverackers. Zowel ten zuiden als ten noorden van 

het onderhavige onderzoeksgebied zijn vindplaatsen uit vele archeologische perioden 

aangetroffen. De kans dat er in het onderzoeksgebied archeologische sporen en resten 

aanwezig zijn is daarom zeer groot. 

 

Het proefsleuvenonderzoek is uitgevoerd conform het PvE en bestond uit het aanleggen 

van twee sleuven met een totaal oppervlak van circa 200 m2. Op basis van de 

bevindingen valt te concluderen dat er aanvankelijk er een oost-west route over het 

terrein liep waarvan karrensporen getuigen. Deze karrensporen zijn in ieder geval 

ontstaan voordat aan het einde van de late middeleeuwen het plaggendek ontstond. Dat 

de karrensporen die door BAAC in nieuwe tijd zijn gedateerd jonger hangt samen met de 

overlap met op historische kaarten traceerbare veldwegen. Het is echter aannemelijk dat 

oudere karrensporen niet geheel samenvallen met de historische veldwegen en zijn 

ontstaan voordat de 19e eeuwse verkaveling en veldwegen tot stand is gekomen. Een 

hardere datering dan de volle middeleeuwen of eerder is vanwege het ontbreken van 

dateerbaar vondstmateriaal niet te geven. 

 
Op enig moment in de 11e of 12e eeuw is het veld ontgonnen. De weg die over het terrein 

liep is niet langer gebruikt of omgeleid. Het natuurlijke bodemprofiel is uiteindelijk door 

veelvuldig spitten en ploegen omgewerkt en gehomogeniseerd in de ontstane akkerlaag. 

Een of meerdere keren is de oude akkerlaag met schoppen of spaden geheel omgespit tot 

in het onderliggende gele zand. Vanaf het einde van de late middeleeuwen, bij de 

transitie naar plaggenbemesting, is er een plaggendek ontstaan. 

 

Op basis van de KNA-waarderingssystematiek is de vindplaats als behoudenswaardig 

gekwalificeerd. Voor wat betreft de bouw van de woning is echter geen aanvullend 

archeologisch onderzoek nodig. Met name het opgraven van het gehele grondvlak van het 

te bouwen huis, direct grenzend langs proefsleuf 2 zou slechts meer van de al in de 

proefsleuf aangetroffen greppels en karrensporen opleveren. Hoewel het natuurlijk niet is 

uitgesloten dat zich buiten de proefsleuven nog sporen van andere aard kunnen bevinden 

is met een dekkingspercentage van ruim 10% het terrein afdoende onderzocht.  

Samenvatting 
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HOOFDSTUK 

Aanleiding voor het onderzoek vormt de geplande bouw van een woning op een perceel 

aan de Zandoerleseweg te Veldhoven. Het onderzoek vond plaats ten behoeve van een 

bestemmingsplanwijziging. Op basis van beleidsregels van de gemeente Veldhoven 

diende er een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd te worden waarmee de in het plangebied 

aanwezige waarden in beeld gebracht konden worden. Het plangebied valt binnen de 

contouren van het bestemmingsplan ‘Zandoerleseweg 48-54, en heeft hierin de 

bestemming Waarde –Archeologie. Op de beleidskaart archeologie van de gemeente 

Veldhoven staat het plangebied aangegeven als een gebied met hoge archeologische 

verwachtingswaarde en waar bij ontwikkeling nader onderzoek plaats dient te vinden 

indien de oppervlakte van bodemverstoringen dieper dan 30 cm meer dan 100 m2 omvat.  

Omdat het oppervlak van de geplande woning groter is dan 100m2 heeft de gemeente 

Veldhoven aangegeven dat er een archeologisch onderzoek door middel van proefsleuven 

nodig is. 

 

Het te onderzoeken terrein omvat twee kadastrale percelen met een gezamelijke 

oppervlakte van circa 1700 m2.  Het ligt aan de noordzijde van de Zandoerleseweg.  

 

1INLEIDING 

1.1 AANLEIDING ONDERZOEK 

1.2 AFBAKENING ONDERZOEKSGEBIED 
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Afbeelding 1. Ligging van het plangebied(binnen rode contour) 

OBJECTGEGEVENS PLANGEBIED 

Projectnaam Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek – 

Proefsleuven Zandoerleseweg 50-52 te Veldhoven, 

gemeente Veldhoven (Br.) . 

Plaats Oerle 

Gemeente Veldhoven 

Provincie Noord Brabant 

Kaartblad 51D op de topografische kaart van Nederland 1: 25.000. 

1.3ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
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Archeoregio Brabantse zandgebied 

Coördinaten centrum  153270/381080 

Gezamenlijk oppervlakte  circa 1700 m
2
 

Omvang bodemverstoring circa Ca. 250 m
2
 

Diepte geplande 

bodemverstoring c 

Ca. 100 cm –mv 
 

Onderzoeksaanmelding Archis 3 4014370100 

Uitvoeringsperiode onderzoek september 2016 

Beheerder en plaats 

documentatie 

Laagland archeologie VOF, vestiging Ootmarsum 

Tabel 1. Objectgegevens. 

Het plangebied is in gebruik als paardenwei. In de toekomstige situatie zal er aan de 

wegzijde een woning worden gebouwd en komen er twee bijgebouwen. Het deel achter 

het te bouwen huis wordt achtererf met tuin.  

 

 

 

1.4 HUIDIGE SITUATIE EN TOEKOMSTIG GEBRUIK 
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Afbeelding 2. Huidige situatie  
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Afbeelding 3. Toekomstige bebouwing  

 

Het proefsleuvenonderzoek heeft tot doel om de hoge verwachtingswaarde te toetsen en 

te komen tot een waardestelling van eventueel aanwezige archeologische vindplaatsen. 

(zie bijlage 1). Op grond van de resultaten van dit onderzoek kan worden beoordeeld of 

er een behoudenswaardige archeologische vindplaats aanwezig is en zo ja, welke vorm 

van vervolgonderzoek nodig is om de archeologische waarde van het gebied te kunnen 

vaststellen. Doel van het proefsleuvenonderzoek is inzicht te krijgen in aard, omvang, 

datering, kwaliteit en behoudenswaardigheid van eventueel aan te treffen archeologische 

resten. 

 

Indien uit het proefsleuvenonderzoek blijkt dat behoudenswaardige resten aanwezig zijn, 

dan wordt tijdens het onderzoek ter plaatse door het bevoegd gezag en de opdrachtgever 

bepaald wat met de archeologische resten dient te gebeuren (bijv. direct opgraven, 

behouden in de bodem, vrijgeven). Dit op advies van de seniorarcheoloog / projectleider. 

 

De onderzoeksresultaten dienen een zinvolle bijdrage te leveren aan de kennis over en de 

reconstructie van de bewoningsgeschiedenis en het cultuurlandschap van Veldhoven en 

meer specifiek van het plangebied Zilverackers. 

1.5 ONDERZOEKSDOEL 
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Voor het onderzoek is een PvE opgesteld dat namens de gemeente Veldhoven is 

beoordeeld en getoetst door F. Kortlang (ArchAeO). Het proefsleuven onderzoek dient in 

ieder geval te leiden tot een beantwoording van de in dit PvE geformuleerde 

onderzoeksvragen. 

 
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 geen archeologische resten of beperkte archeologische 

fenomenen (bijvoorbeeld alleen losse vondsten) oplevert, welke verklaring is 

hiervoor dan te geven? 

3.In hoeverre komen de onderzoeksresultaten uit het vooronderzoek overeen met de 

resultaten uit het proefsleuvenonderzoek?  

4.Is er een verwachting dat buiten het nu onderzochte gebied nog resten van de 

aangetroffen sites aanwezig zijn en wat is de verwachting omtrent de fysische en 

inhoudelijke kwaliteit daarvan? 

 

Gaafheid en conservering van de vindplaatsen: 

5.In welke lagen, zones of gebieden bevinden zich gave en goed geconserveerde 

archeologische resten of waar zijn ze te verwachten? 

6.Wat is de mate van conservering en gaafheid van de archeologische resten?  

 

Perioden en sites:  
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7.Indien er archeologische resten aanwezig zijn, kunnen er binnen de vindplaats 

aparte sites onderscheiden worden, en zo ja, op welke gronden? 

8.Wat is de begrenzing en de ruimtelijke spreiding, zowel in horizontale als verticale 

zin, van de sites en wat is de onderlinge samenhang?  

9.Wat is per archeologische site in het onderzoeksgebied:  

10.de ligging (inclusief diepteligging) en begrenzing de geologische en/of 

bodemkundige eenheid  

11.de omvang (inclusief verticale dimensies) 

12.aard /complextype / functie 

13.de samenstelling van de archeologische resten (grondsporen en mobilia) 

14.de vondst- en spoordichtheid 

15.de stratigrafie  

16.de ouderdom, periodisering, typo-chronologische classificatie 

17.Zijn er aanwijzingen voor landgebruik (off-site-patronen) in de zin van wegen, 

perceelsindeling, akkers, grondstofwinning, vennen, et cetera?  

18.Zijn er aanwijzingen voor agrarische en/of ambachtelijke activiteiten? Zo ja, 

waaruit blijkt dat en welke kenmerken zijn hieraan naar analogie van vraag 9 

te geven? 

19.Kunnen meerdere bewoningsfasen (relatief en absoluut) onderscheiden 

worden?  

20.Wanneer en waarom zijn de sites en de vindplaats in zijn geheel verlaten of in 

onbruik geraakt?  

 

Landschap en bodem: 

21.Wat is de fysiek-landschappelijke ligging van de sites (geologie, bodemkunde, 

geomorfologie, afstand tot water, reliëf)? 

22.Hoe is de opbouw van het profiel in bodemkundige zin? Wat zijn de kenmerken 

van de stratigrafische eenheden? Is er sprake van loopvlakken, begraven 

bodems, ophogingslagen of cultuurlagen? 

23.Wat is het paleo-ecologische potentieel van het onderzoeksgebied? Liggen in de 

omgeving locaties die voor analyse bemonsterd kunnen worden?  

24.Kan aan de hand van archeologisch vondstmateriaal uit het akkerdek een 

uitspraak worden gedaan over de ouderdom en/of de vorming van dit 

akkerdek? 

25.Welke postdepositionele processen hebben zich afgespeeld en wat is het effect 

daarvan op de archeologische resten? 
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HOOFDSTUK 

Het onderzoeksgebied ligt midden in een gebied waar in de afgelopen vijf jaren zeer 

uitgebreid en intensief archeologisch onderzoek heeft plaats gevonden. Dit onderzoek 

hangt samen met de ontwikkeling van een grootschalige uitbreiding van het woongebied 

aan de westzijde van Veldhoven. Het betreft het uitbreidingsgebied dat onder de naam 

‘Zilverackers’ bekend staat. Aan de basis van het vele archeologische onderzoek staat een 

regionaal onderzoekskader waarin richting wordt gegeven aan het uitgevoerde en nog uit 

te voeren onderzoek in het gebied van de Zilverackers.1 Van de nadien uitgevoerde 

grootschalige proefsleuvenonderzoeken en opgravingen zijn meerdere rapportages 

opgesteld waarin de historische geografie en de archeologie binnen het gebied van de 

Zilverackers inmiddels al uitgebreid in beeld is gebracht. Het voert binnen het bestek van 

het onderhavige relatief beperkte proefsleuven onderzoek te ver om alle bevindingen nog 

eens uitgebreid te behandelen. Daartoe wordt verwezen naar de betreffende rapportages 

en in volgt hieronder een beknopte beschrijving van de historisch geografische en 

archeologische context voor zover die van belang is voor de archeologische verwachting 

met betrekking tot het onderhavige onderzoek. 

Voor een uitvoerige beschrijving van het in de nabije omgeving uitgevoerde onderzoek 

raadpleeg dan met name: Van der Veken/ Blom (eds.) 2011 en Van Beek / Van Hoof / 

Hamburg 2004. Verder kan o.a. gewezen worden op: Theuws/ Van der Heiden/ Verspay 

2011; Hissel 2012; Van der Veken/ Müller 2012; Wesdorp/ Elstrodt 2010; Elstrodt/ 

Wesdorp/ Koot 2011; Van der Weerden 2011. Voor de meer algemene onderzoekskaders 

wordt verwezen naar Roymans/ Theuws/ Kluiving 2011. Voor een meer algemeen 

archeologisch, (cultuur)landschappelijk en -historisch overzicht van de gemeente 

Veldhoven zie Bijnen 2005 en Coenen 2006. 

 

                                                
1 Roymans, N./ F. Theuws/ S. Kluiving, 2011: Onderzoeksagenda archeologie Veldhoven-

Zilverackers. Update agenda en selectieadvies, Amsterdam (intern document). 

 

2ARCHEOLOGISCHE 

VERWACHTING 

2.1 INLEIDING 
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Aardwetenschappelijke context 

Voor informatie over de aardwetenschappelijke context (zoals geologie, geomorfologie, 

bodem en grondwater) van het plangebied en zijn omgeving zie: Van der Weerden 2011. 

Specifiek voor de directe omgeving van het onderzoeksgebied is er sprake van een hoge 

dekzandrug met een oud bouwlanddek (geomorfologische code: 3K14). Het oude 

bouwlanddek  vormt de bovenste laag van een bodem die op de bodemkaart is aangeduid 

als een hoge bruine enkeerdgrond (StiBoKa code: zEZ23 VII). Op grond van de 

proefboringen die vooraf aan het onderzoek zijn uitgevoerd heeft deze enkeerdgrond een 

bruin plaggendek met een dikte van circa 60 tot 75 cm. De basis van het plaggendek 

vertoont een geleidelijke overgang naar het onderliggende dekzand waarin een BC-

horizont aanwezig is. Vermoedelijk is er binnen het plangebied sprake van een 

oorspronkelijke moderpodzol die na de middeleeuwse (of mogelijk al eerdere) ontginning 

tot bouwland deels  of geheel is opgenomen in een ontginningslaag en waarop aan het 

eind van de late middeleeuwen een plaggendek is ontstaan. 

 

Cultuurlandschappelijke context 

Het onderzoeksgebied ligt midden in een oud bouwlandcomplex liggend aan de westzijde 

van het dorp Oerle, noordelijk van Zandoerle en ten zuiden van de buurschap Hoogeind 

(zie afbeelding 4). In zijn geheel wordt dit gebied tegenwoordig aangeduid als ‘de 

Zilverackers’. De grote bouwlandcomplexen werden in Brabant doorgaans ‘Akkers’  of 

‘Ackers’genoemd. Het bouwlandcomples tussen de genoemde plaatsen stond bekend als 

de ‘Hoogakkers’, een naam die zeker betrekking heeft op de relatief hoge ligging van dit 

akkercomplex. Dit soort bouwlanden ontstond op de hogere dekzandruggen en –koppen 

die al vanaf de late prehistorie goede condities voor eenvoudige akkerbouw boden. Vanaf 

de middeleeuwen werden er akkers aangelegd die vanuit nabijgelegen hoeven werden 

geëxploiteerd. Vooral op de grote akkercomplexen kan de ontginning al in de vroege 

middeleeuwen zijn begonnen. Aanvankelijk zullen de oudste akkers nog als 

bouwlandblokken op de hoogste dekzandkoppen zijn aangelegd maar gaandeweg bij het 

uitbreiden van de akkers werden ook de tussenliggende lagere delen ontgonnen. Met 

name vanaf het einde van de late middeleeuwen worden de laagste deel ook met grond 

opgehoogd of wat langzamer, met een grotere volumes plaggenmest zodat gaandeweg de 

akkers aaneengesloten raakten tot grote akkercomplexen. Op de topografische kaart rond 

1900 is nog goed te zien dat er binnen het akkercomplex nog meerdere hoogtes aanwezig 

zijn. Dit zijn vrijwel zeker natuurlijke dekzandhoogtes waarop vermoedelijk ook de eerste 

akkers zijn ontgonnen. Het onderzoeksgebied ligt tussen twee van die hoogtes waar 

tussendoor ook de Zandoerleseweg loopt. De bouwlanden ten noorden van deze weg 

stond bekend onder de naam ‘De Looker’. Ten zuiden van de Zandoerleseweg lagen de 

‘Kerkackers’. 

 

2.2 LOKALE ARCHEOLOGISCHE EN 

(CULTUUR)LANDSCHAPPELIJKE CONTEXT 
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Afbeelding 4. Topografische kaart rond 1900. De locatie van het onderzoeksgebied is 

aangegeven met een rode stip. 

 

Voor meer informatie over de historische context van het plangebied en zijn directe 

omgeving zie: Van der Weerden 2011 

 

Archeologische context 

In het kader van de relatief beperkte scope van onderhavig onderzoek zal hier alleen op 

de directe omgeving van het onderzoeksgebied worden ingegaan. Voor uitgebreidere 

informatie over de archeologische context van het plangebied in een ruimer kader wordt 

verwezen naar de in paragraaf 2.1 vermelde bronnen. 

 

 In de directe nabijheid van het onderzoeksgebied zijn bij proefsleuvenonderzoeken door 

BAAC meerdere vindplaatsen ontdekt.2 Vrijwel direct naast het onderzoeksgebied ligt op 

minder dan 50 meter een vindplaats (14) waar geen grondsporen maar wel 20 stuks 

vuursteenartefacten werden aangetroffen.3 Hoewel het merendeel slechts in een ruime 

periode van het laat-paleolithicum tot en met de vroege bronstijd gedateerd konden 

worden, is de vindplaats op basis van enkele kenmerkende vuursteenartefacten 

gedateerd in het Neolithicum. 

 

                                                

2 Van der Weerden 2011, Van der Veken 2014. 

3 Van der Weerden 2011 
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Meer zuidwestelijk van het onderzoeksgebied liggen de vindplaatsen 7 en 15.4 Vindplaats 

15 dateert uit de ijzertijd. Er zijn in proefsleuf 12901 vier sporen aangetroffen die op 

grond van de kleur en textuur gedateerd zijn. 

 

Vindplaats 7 dateert uit de Romeinse tijd. Hier zijn in proefsleuf  15101 twee evenwijdige 

greppels aangetroffen die op basis van kleur, vorm en oriëntatie (vermoedelijk) in de 

Romeinse tijd gedateerd worden. De greppels kunnen behoren tot een omgreppelde 

nederzerzetting maar ook deel uitmaken van een grafstructuur, weg of rituele ruimte. 

Bij aanvullende proefsleuven door ADC iets oostelijker (groene sleuven op afbeelding 5, in 

het rapport vindplaats E2 genoemd) zijn meerdere grondsporen aangetroffen in de 

proefsleuven 104 en 105. In het rapport wordt geen melding van een mogelijke datering 

gemaakt. Wel is aangegeven dat de sporen S6 en S8 tot een gebouwstructuur zouden 

kunnen behoren maar tevens wordt er vanuit gegaan dat er hier vanwege de lage 

sporendichtheid  geen erf werd aangesneden. Deze vindplaats is daarom als niet 

behoudenswaardig aangemerkt. 

 

 

Afbeelding 5. Archeologische vindplaatsen in de directe omgeving van het 

onderzoeksgebied. Uit: Van der Veken 2014. Grijs: proefsleuven BAAC (Van der Weerden 

2011). Groen: proefsleuven ADC (Van der Veken 2014). 

 

Verder in zuidelijke richting is op de afbeelding uit het rapport van Van der Veeken uit 

2014 vindplaats 21 aangeduid. Bij eerder onderzoek door Diachron in 20085 zijn bij een 

archeologische begeleiding echter meerdere waarnemingen gedaan en zijn er in dit 

gebied van de Kerkakkers nog meer vindplaatsen waargenomen (afbeelding 6). Het gaat 

daarbij om vindplaatsen uit de middeleeuwen (akker en sporen, een nederzetting uit de 

vroege middeleeuwen (Merovingisch), een vindplaats uit de Romeinse tijd en een 

                                                

4 Van der Weerden 2011 

5 Verspaay 2011 
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vindplaats uit de steentijd (vindplaats 5: mesolithicum/neolithicum). De vindplaats uit de 

steentijd is nader onderzocht door middel van een waarderend boor- en 

proefsleuvenonderzoek waaruit gebleken is dat het ging om een vuursteenvindplaats uit 

het laat mesolithicum. 6 

 

 

Afbeelding 6. Vindplaatsen op de Kerkackers. Uit: Verspaay 2011 

 

                                                

6 Müller en Van der Veken 2012 
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Door Diachron-UVA7 is zuidwestelijk van het plangebied tussen 2008 en 2010 een groot 

onderzoek met proefsleuven en een definitieve opgraving uitgevoerd waarbij een 

aanzienlijk deel van een inheems-Romeinse nederzetting is opgegraven. 

 

 

Afbeelding 7. Opgegraven deel van een inheems-Romeinse nederzetting en 

geprojecteerde mogelijke omvang. Uit: Theuws et. All.  2011. 

                                                

7 Theuws et. All. 2011 
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Aard en ouderdom van eventuele vindplaatsen zijn onbekend maar kunnen gezien het 

brede scala aan vindplaatsen uit de omgeving uit vrijwel alle archeologische perioden 

dateren en het kan gaan om elk denkbaar complextype. In die zin is er sprake van een 

brede archeologische verwachting.  

In aansluiting op de aard van de vindplaatsen in de omgeving is er vooralsnog geen 

uitspraak te doen over de begrenzing en oppervlakte van de mogelijk aanwezige 

vindplaatsen. Gezien echter het relatief kleine onderzoeksgebied zal een eventuele 

vindplaats zich vermoedelijk wel tot buiten de begrenzing van het onderzoeksgebied 

uitstrekken.   

De aan te treffen sporen en structuren vallen waarschijnlijk binnen het reguliere spectrum 

van nederzettingen, grafvelden en off-site structuren van vindplaatsen op de Pleistocene 

zandgronden van Zuid-Nederland en meer specifiek de vindplaatsen op de Zilverackers. 

Er wordt uitgegaan van een brede verwachting voor archeologische resten uit de steentijd 

tot en met de Nieuwe tijd, met een accent op de periode IJzertijd – Volle Middeleeuwen:  

Voor steentijdvindplaatsen van jager-verzamelaars zouden (hoogst uitzonderlijk) resten 

kunnen worden verwacht die te maken hebben met (kortstondige)bewoning of 

activiteiten. In het geval van tijdelijke kampementen zijn op de zandgronden meestal 

geen grondsporen behouden gebleven op af en toe een haardplaats en okervlekken na.  

 

De vindplaatsen uit de steentijd kenmerken zich vooral door zones met een doorsnede 

van enkele tot tientallen vierkante meters waarbinnen zich concentraties vuurstenen 

artefacten bevinden. Vaak zijn de vindplaatsen door postdepositionele processen flink 

aangetast. 

Bij meer permanente bewoning (vanaf het Neolithicum) zouden huisstructuren kunnen 

worden verwacht met paalsporen en een grotere diversiteit aan kuilen (afvalkuilen, 

waterkuilen), hekwerk en in sommige gevallen graven.  

                                                

8 Met vindplaats wordt in algemene zin bedoeld een locatie waar sporen of vondsten aangetroffen 

zijn. Onder site wordt hier verstaan een clustering van structuren, sporen en vondsten die in tijd, 

ruimte en complextype bij elkaar horen. Op het laatste niveau kan beter van structuren of 

fenomenen gesproken worden. Off-site fenomenen hebben (ogenschijnlijk) geen directe relatie tot 

sporen van gebouwen, erven of begraafplaatsen. 

 

2.3AARD EN OUDERDOM VAN DE VINDPLAATS(EN)8 

2.4 BEGRENZING EN OPPERVLAKTE VAN DE VINDPLAATS(EN) 

2.5 STRUCTUREN EN SPOREN 
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Voor de metaaltijden tot en met de Middeleeuwen geldt eveneens een verwachting van 

sporen van bewoning of begraving. Naast huisstructuren en graven kan een diversiteit 

aan kuilen, waterputten, greppels, hekwerken, bijgebouwen (zoals opslagstructuren) en 

aanverwante sporen worden aangetroffen. 

Voor de Nieuwe tijd geldt tenslotte een verwachting voor resten van boerderijerven 

(boerderij, bijgebouwen, waterput, kuilen, hekwerk, erfgreppels etc.). 

In het middeleeuwse en Nieuwe Tijds landschap mogen, naast de middeleeuwse 

bewoningsporen, ook (off site) resten van het historische akker- en wegenpatroon worden 

verwacht in de vorm van karrensporen met/ zonder begeleidende greppel(s), kavelstenen 

en houtwallen (enkele/ dubbele greppel waartussen oorspronkelijk een aarden wal heeft 

gelegen, greppels, akkerlagen/cultuurlagen ed.). 

Anorganische artefacten bevinden zich in cultuurlagen, grondsporen en deels in de top 

van het dekzand. Op vindplaatsen op de Pleistocene zandgronden van Zuid-Nederland 

kan het reguliere vondstenspectrum bij nederzettingen, grafvelden en off-site structuren 

worden verwacht, zoals: aardewerkscherven, metalen objecten, vuursteen, natuursteen, 

verbrande klei, houtskool, verkoolde zaden en pitten en verbrand bot. Indien het 

vondstmateriaal nederzettingsafval betreft zullen de vondsten overwegend 

gefragmenteerd zijn. Bij grafvelden zijn meer complete objecten te verwachten.  

Op basis van de geo(morf)ologische context (dekzand en plaggendek), bodemkundige 

(hoge zuurgraad) en hydrologische kenmerken van het plangebied (GWT VIII) worden 

boven het grondwaterniveau nauwelijks organische artefacten verwacht. Alleen in diepe 

ingegraven grondsporen onder grondwaterniveau kunnen deze voorkomen (bijv. houten 

voorwerpen, of textiel, leer, been, gewei). Alleen in gecalcineerde vorm (bijvoorbeeld in 

crematiegraven) kunnen (fragmenten van) artefacten van been en gewei behouden zijn. 

In grondsporen boven grondwaterniveau kunnen verbrand bot, verkoolde zaden en 

houtskool worden aangetroffen. Pollen kunnen in het plaggendek en in uitzonderlijke 

gevallen in podzolbodems of in depressies en beekdal en venbodems bewaard zijn 

gebleven. 

In diepe ingegraven grondsporen die tot onder de grondwaterspiegel reiken kunnen ook 

onverbrande en onverkoolde paleo-ecologische resten verwacht worden, zoals insecten, 

mijten, zaden, vruchten, hout, been, hoorn en gewei. In dergelijk contexten zijn ook 

pollen te verwachten.   

Voor de onderzoekslocatie specifiek wordt vooralsnog geen bijzonder potentieel aan goed 

geconserveerd ecologisch materiaal toegeschreven. De verwachting met betrekking tot 

het aantreffen van organische artefacten is vrij laag, tenzij in waterputten. 

2.6(AN)ORGANISCHE ARTEFACTEN 

2.7 ARCHEOZOÖLOGISCHE EN BOTANISCHE RESTEN 
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Vondsten kunnen aanwezig zijn in de bouwvoor, het plaggendek (voor zover aanwezig) 

en de top van het dekzand. Het grondsporenniveau bevindt zich dan in principe in de top 

van het dekzand, meestal direct onder het laatmiddeleeuwse akkerdek. Bodemsporen en 

eventuele crematiegraven kunnen al in de overgangslaag naar de C-horizont zichtbaar 

worden. Daar waar nog resten van een E- en/of B-horizont aanwezig zijn, zijn 

grondsporen mogelijk hieronder pas zichtbaar (overgang B-naar C-horizont). De diepte 

van het archeologisch sporenniveau kan wisselen, mede afhankelijk van het 

onderliggende reliëf en dikte van een akkerdek.  

Op basis van de proefboringen zal het eventueel aanwezige archeologische niveau op de 

overgang van het dekzand naar de basis van het plaggendek liggen. De diepte van het 

aan te leggen vlak is circa 65 tot 80 cm onder het maaiveld. 

De gaafheid en conservering van een eventuele archeologische vindplaats in de 

ondergrond is onbekend en dient te worden vastgesteld aan de hand van het 

proefsleuvenonderzoek. Uitgegaan kan worden dat dit standaard is voor de pleistocene 

zandgronden van Zuid-Nederland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 ARCHEOLOGISCHE STRATIGRAFIE EN DIEPTE VAN 

VONDSTLAGEN 

2.9 GAAFHEID EN CONSERVERING 
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Het proefsleuvenonderzoek is uitgevoerd conform het PvE.9 Put 1 is ten opzichte van het 

puttenplan in het PvE iets afwijkend aangelegd vanwege de palen van een raster. 

Afgezien daarvan was er geen aanleiding voor afwijkingen van dit PvE. Binnen het 

plangebied van circa 1700 m2 zijn twee proefsleuven aangelegd die beide een lengte en 

een breedte van circa 25 bij 4 meter hebben. De sleuven zijn aangelegd met een mobiele 

kraan. De bouwvoor werd in één werkgang verwijderd en het onderliggende plaggendek 

werd geleidelijk aan in lagen van tien tot uiteindelijk 2 à 3 cm dikte afgegraven. Bij het 

verdiepen werd vanaf maaiveld het tussenvlak met een metaaldetector afgezocht. 

Aanlegvondsten en vlakvondsten werden verzameld in vakken van vijf meter. Vondsten 

uit sporen werden per spoor verzameld.  

De hoogtes van zowel de aangelegde vlakken en het maaiveld langs de sleuven zijn 

ingemeten met een laser-waterpastoestel. De spoorhoogtes zijn afgeleid van de 

vlakhoogtes. De vlakken zijn aangelegd net onder het plaggendek of de vermoedelijke 

oude akkerlaag waarbij tijdens het veldwerk gebleken is dat de vlakken op het niveau van 

een BC-horizont kwamen te liggen. 

 

In beide proefsleuven is één vlak aangelegd dat deels met de schop nog verder is 

opgeschaafd om de zichtbaarheid van vermoedelijke sporen te vergroten. Van de vlakken 

zijn vlakfoto’s gemaakt en van de wanden zijn per sleuf respectievelijk 2 (put 1) en 3 (put 

2) profielopnames gemaakt. De vlakken zijn analoog getekend en gedocumenteerd.  

 

Lithologie en lithogenese 

De ondergrond bestaat uit matig siltig zeer fijn zand dat vanwege de korrelgrootteklasse 

en de mate van siltigheid als oud dekzand wordt aangemerkt (Formatie van Boxtel, 

                                                

9 Oude Rengerink 2016 

3 VELDONDERZOEK 

3.1ONDERZOEKSMETHODIEK 

3.2 RESULTATEN; LITHOLOGIE, LITHOGENESE EN 

BODEMONTWIKKELING 
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Laagpakket van Wierden). In dit dekzand is geen duidelijke oude ontginningslaag 

aanwezig. Er is een lichtbruin tot lichtbruingrijs, matig humeus plaggendek ontstaan. Het 

plaggendek heeft een dikte van circa 50 tot 65 cm waarvan de bovenste 35 cm bestaan 

uit een recente bouwvoor (afbeelding ).Van een oorspronkelijk natuurlijk bodemprofiel, 

vermoedelijk een moderpodzol, zijn geen bodemhorizonten meer waargenomen. Deze zijn 

vrijwel zeker in een eerste ontginningsfase al opgenomen en gehomogeniseerd in het 

cultuurdek waaronder dan alleen nog de bovenkant van een lichtgrijsgele tot 

lichtbruingele, iets roesthoudende C-horizont aanwezig is. De grens tussen het 

plaggendek en de onderliggende C-horizont is scherp. Duidelijk is te zien dat grond van 

het plaggendek is omgespit met geel zand (afbeelding 7, en in detail afbeelding 8) 

 

 

Afbeelding 8. Profielfoto profiel 1, put 1: plaggendek met spitsporen op de overgang van 

plaggendek naar BC-horizont. 
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Afbeelding 9. Detail van profiel 1, put 1. De overgang van het plaggendek naar de BC-

horizont is verspit. De spitsporen zijn ook in het vlak zichtbaar. 

 

Een oude akkerlaag aan de basis van het plaggendek is zeker niet waarneembaar. 

Waarschijnlijk is deze ook als gevolg van het doorspitten in het plaggendek opgenomen. 

Sporen 

In proefsleuf 1, liggend op het toekomstige achtererf en noordwest-zuidoost georiënteerd, 

is één archeologisch spoor aangetroffen. Dit spoor 1 is een iets gebogen greppelachtig 

spoor in de zuidwestelijke hoek van de proefsleuf. Verder zijn er in het gehele 

opgravingsvlak spitsporen te zien. Deze sporen zijn driekhoekig tot halvemaanvormig en 

vormen soms clusters met een regelmatig patroon (rijen) maar komen ook vrij 

ongestructureerd voor in delen van het vlak.  

 

3.3 RESULTATEN; ARCHEOLOGIE 
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Afbeelding 10. Put 1 

De sporen zijn ontstaan bij het om- of doorspitten van een al bestaande cultuurlaag (lees: 

akkerlaag) waarbij de gebruikte schop of spade met het onderste deel door de cultuurlaag 

heen is gestoken waardoor in het onderliggende vaste zand de aangetroffen spitsporen 

ontstonden. Mogelijk is daarbij gebruik gemaakt van zowel spaden met een spitse als ook 

met een meer ronde onderkant waardoor respectievelijk driehoekige en 

halvemaanvormige spitsporen zijn ontstaan. Dat er een al bestaande akkerlaag is bewerkt 

baseren wij op het gegeven dat de vulling van alle spitsporen dezelfde grond bevat als de 

bovenliggende akkerlaag. Dit is ook in het verticale profiel goed waarneembaar (zie 

profielfoto). 

De spitsporen zijn vanwege grote aantallen niet ingetekend als sporen. In beide 

proefsleuven komen ze over het geheel opgravingsvlak voor. 

In proefsleuf 2 komen de spitsporen eveneens voor. Bovendien zijn er in deze sleuf nog 

greppels en vermoedelijk deels ook karrensporen aangetroffen. In algemene zin lopen 

deze sporen dwars tot schuin door het opgravingsvlak en hebben daarmee een globaal 

een oost-west orientiatie. De als greppel aangemerkte sporen zijn rechte, circa 30 tot 50 

cm brede sporen met een lichtbeige-grijze vulling (sporen 1, 2 en 3). Opmerkelijk is dat 

in spoor 1 twee rijen spitsporen precies gelinieerd zijn binnen dit greppelspoor (zie 

afbeelding 10). Daarmee bestaat de indruk dat bij het spitten de deels alweer gevulde 

greppel toch nog in de akker (nazak) aanwezig was.  
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Afbeelding 11. Put 2 

 

Afbeelding 12. Spitsporen in het vlak van put 2. Opvallend regelmatig zijn de rijen 

spitsporen in en langs de greppel van spoor 1. 
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Afbeelding 13. Sporen 2 tot en met 8 in put 1. Greppels en karrensporen 

 
De sporen 4 tot en met 13 zijn onregelmatiger en variëren in breedte en diepte. Hoewel 

ze wel een soort ‘bundel’ vormen, liggen ze niet echt strak parallel langs elkaar. Onder 

het vlak zijn ze nog tot circa 12 cm diep. Binnen het brede spoor 13 zijn in het vlak en in 

het profiel wel duidelijke aanwijzingen voor ‘insporingen’ van karrenwielen.  

Daarbij is het ook wel duidelijk dat dit spoor uiteindelijk na een modderige gebruiksfase 

buiten gebruik is geraakt (afbeelding 13). Bij dit spoor zou nog van een karrenpad 

gesproken kunnen worden dat wat dieper in het toenmalige maaiveld is uitgesleten dan 

bij de andere afgetopte karrensporen. Bij onderzoek op de Zilverackers zijn vaker 

karrensporen gevonden. Een met spoor 13  volledig vergelijkbaar karrenspoor is 

gevonden noordelijk van het onderzoeksgebied (afbeelding 14). De door BAAC 

aangetroffen karrensporen worden gedateerd in de nieuwe tijd.10 

 

De karrensporen in het onderhavig onderzoek worden oversneden door de genoemde 

greppels waarvan we denken dat dit ontginnings- of kavelgreppels zijn. Zowel deze 

greppels als de karrensporen zijn vrijwel zeker ouder dan het plaggendek waarvan we 

aannemen dat dit aan het einde van de late middeleeuwen is ontstaan. Daarmee 

vermoeden wij, in tegenstelling tot de nieuwe tijds datering van BAAC dat de 

karrensporen op zijn laatst uit de late middeleeuwen dateren. De karrensporen vormen de 

relicten van een oost-west route die in elk geval buiten gebruik is geraakt of omgelegd 

nadat ter plaatse van het onderzochte terrein (in de volle middeleeuwen) akkerpercelen 

zijn aangelegd. 

 

                                                

10 Van der Weerden 2011 
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Afbeelding 14. Sporen 9 tot en met 13; karrensporen. 

 

Afbeelding 15. Karrenspoor spoor 13 in profiel.  

 

Vondsten 
In totaal zijn er over 13 vondstnummers 27 vondsten geselecteerd waarbij alle vondsten 

zijn verzameld (tabel 2). Het merendeel van de vondsten is gevonden bij de aanleg van 

het vlak en als vlakvondsten. Onder de vondsten zijn 21 stuks keramiek. Die gezamenlijk 

uit e de periode van de 12e tot in de 19e eeuw dateren. Het wat jonger gedateerde 

materiaal (roodbakkend en laat steengoed w.o. Langerwehe en Raeren) komt uit het 
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plaggendek en geeft een indruk van de gebruiksfase van het plaggendek. De vondsten 

van onder het plaggendek (vooral vlakvondsten) bestaan uit diverse fragmenten 

draaischijfkeramiek, waaronder Elmpt, Pingsdorfachtig, grijsbakkend kogelpot en 

Brunsum-Schinveld. Het ontbreken van ouder materiaal wekt de indruk dat de eerste 

ontginning in de volle middeleeuwen dateert. De vorming van het plaggendek zal, zoals 

doorgaans in Brabant, vermoedelijk vanaf het einde van de late middeleeuwen hebben 

plaatsgevonden. 
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VONDSTNUMMER CONTEXT AARD EN DATERING VONDSTEN 

1 Schaven vlak 1 1 scherf  niet determineerbaar  

2 Aanleg 1 kogelpot, grijs, rand Elmpt 1150-1350 

1 steengoed Raeren, wandscherf 17
e
-18e eeuw 

2 roodbakkend oranje glazuur 15
e
-18

e
 eeuw 

1 roodbakkend groen glazuur, handvat 15
e
-18

e
 eeuw 

1 baksteen fragment, hard gebakken 19
e
-20

e
 eeuw 

1 vuursteen afslag, steentijd laat paleolithicum-neolithicum 

3 Schaven vlak 1 1 scherf gedraaid aardewerk, versinterd niet determineerbaar 

4 Schaven 

vlak 1 

1 scherf niet determineerbaar 

5 Schaven 

vlak 1 

1 pingsdorf wandfragment, 11
e
-12

e
 eeuw 

6 Schaven 

vlak 1 

Vervallen 

7 Schaven  

vlak 1 

1 scherf handgevormd, donkergrijs, fijn zandmagering. 

Romeins of late prehistorie 

1 brok verbrande leem, niet dateerbaar 

1 ijzer slak, niet dateerbaar 

8 Schaven  

vlak 1 

2 scherven gedraaid aardewerk, grijs met rode kern, 

wandscherven. Waarschijnlijk middeleeuws 

1 scherf gedraaid aardewerk, licht beige geel, 

dunwandig met wandribbels 

9 Aanleg 1 scherf steengoed donkergrijs glazuur Raeren, 17
e
-18

e
 

eeuw 

1 roodbakkend, geel glazuur, wandscherf, geribbeld 15
e-

18
e
 eeuw 

1 scherf steengoed, bruin glazuur, rand van een kan, 

Langerwehe 15
e
 -18

e
 eeuw 

1  

0 

Schaven  

vlak 1 

1 scherf grijsbakkend, gedraaid wandscherf 14
e
-15

e
 

eeuw 
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1

1 

Aanleg 2 scherven, pingsdorf of Brunsum-Schinveld 12
e
-13e 

eeuw 

1 scherf gedraaid aardewerk licht beige-roze, Laat 

middeleeuws 

1

2 

Schaven  

vlak 1, 

spoor 4 

1 brokje ijzerconcretie, niet dateerbaar 

1

3 

Coupe 

spoor 7 

1 scherf Brunsum-Schinveld, wand 11
e
-14e eeuw 

Tabel 5. Overzicht van vondsten 

 

 

Synthese 
Met een licht voorbehoud kan over het gebruik van het terrein in het verleden in ieder 

geval het volgende worden gezegd. Aanvankelijk liep er een oost-west route over het 

terrein waarvan karrensporen getuigen. Deze karrensporen zijn in ieder geval ontstaan 

voordat aan het einde van de late middeleeuwen het plaggendek ontstond. Dat de 

karrensporen die door BAAC in nieuwe tijd zijn gedateerd jonger hangt samen met de 

overlap met op historische kaarten traceerbare veldwegen. Het is echter aannemelijk dat 

oudere karrensporen niet geheel samenvallen met de historische veldwegen en zijn 

ontstaan voordat de 19e eeuwse verkaveling en veldwegen tot stand is gekomen. Een 

hardere datering dan de volle middeleeuwen of eerder is vanwege het ontbreken van 

dateerbaar vondstmateriaal niet te geven. 

 
Op enig moment in de 11e of 12e eeuw is het veld ontgonnen. De weg die over het terrein 

liep is niet langer gebruikt of omgeleid. Het natuurlijke bodemprofiel is uiteindelijk door 

veelvuldig spitten en ploegen omgewerkt en gehomogeniseerd in de ontstane akkerlaag. 

Een of meerdere keren is de oude akkerlaag met schoppen of spaden geheel omgespit tot 

in het onderliggende gele zand. Vanaf het einde van de late middeleeuwen, bij de 

transitie naar plaggenbemesting, is er een plaggendek ontstaan. 
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Afbeelding 16. Baan met karrensporen, opgegraven te noorden van het 

onderzoeksgebied. Uit: Van der Weerden 2011. 
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Afbeelding 17. Karrensporen aan de noordzijde van de Zandoerleseweg. De in de 

proefsleuven van dit onderzoek aangetroffen karrensporen komen qua oriëntatie niet 

overeen met de in deze afbeelding waargenomen karrensporen en de karrensporen op 

basis van de historische kaart. Uit: Van der Weerden 2011. 
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Op basis van de resultaten van het onderzoek kunnen de meeste onderzoeksvragen uit 

het PvE worden beantwoord. 

 

 
Algemeen: 

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

of zijn er aanwijzingen dat deze hier verwacht mogen worden? 

Er zijn archeologische sporen en vondsten aanwezig. Zie verder de vragen 9a tot 

9g. 

 

2.Indien het onderzoek geen archeologische resten of beperkte archeologische 

fenomenen (bijvoorbeeld alleen losse vondsten) oplevert, welke verklaring is 

hiervoor dan te geven? 

Nvt. 

 

3.In hoeverre komen de onderzoeksresultaten uit het vooronderzoek overeen met de 

resultaten uit het proefsleuvenonderzoek?  

Op grond van de opgestelde archeologische verwachting gold er een brede 

archeologische verwachting voor zowel alle perioden als complextypen. Dankzij het 

proefsleuvenonderzoek is deze ingeperkt tot twee archeologische complexen, te 

weten een agrarische verkaveling (greppels)  en infrastructuur (karrensporen) 

 

4.Is er een verwachting dat buiten het nu onderzochte gebied nog resten van de 

aangetroffen sites aanwezig zijn en wat is de verwachting omtrent de fysische en 

inhoudelijke kwaliteit daarvan? 

De aangetroffen sporen zullen zich zeker tot buiten het onderzochte plangebied 

uitstrekken. De fysische en inhoudelijke kwaliteit zal vermoedelijk hetzelfde zijn 

mits het gaat om terrein waar geen diepgraven agrarische bewerkingen hebben 

plaatsgevonden (aspergeteelt) of bebouwing staat. 

Gaafheid en conservering van de vindplaatsen: 

4ONDERZOEKSVRAGEN EN 

CONCLUSIE 
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5.In welke lagen, zones of gebieden bevinden zich gave en goed geconserveerde 

archeologische resten of waar zijn ze te verwachten? 

De grondsporen bevinden zich direct onder het bruine plaggendek. Vondsten 

komen voor in het plaggendek en op het sporenniveau.  

 

6.Wat is de mate van conservering en gaafheid van de archeologische resten?  

Voor wat betreft de grondsporen nemen we aan dat die zijn afgetopt bij de 

(mogelijke her-) ontginning in de late middeleeuwen. De greppelsporen vormen 

nog slechts de onderzijde van wat ongetwijfeld aanzienlijke diepere greppels 

geweest moeten zijn. Het ontbreken van een oude akkerlaag en de aanwezigheid 

van spitsporen net onder het plaggendek duidt er vrijwel zeker op dat de oude 

akkerlaag en de sporen in het plaggendek zijn opgenomen. De nog aanwezige 

restanten van de sporen zijn evenwel nog goed zichtbaar en waarneembaar en 

kunnen in die zin nog als gaaf worden aangemerkt. Qua conservering geldt dat het 

anorganische vondstmateriaal (organisch materiaal is niet aangetroffen) vanwege 

de aard van het materiaal goed is geconserveerd.  

 

Perioden en sites:  

7.Indien er archeologische resten aanwezig zijn, kunnen er binnen de vindplaats 

aparte sites onderscheiden worden, en zo ja, op welke gronden? 

Binnen de vindplaats kan niet worden gesproken van aparte sites. Er zijn 

feitelijk twee soorten sporen aangetroffen die wel in stratigrafisch opzicht zijn 

te scheiden maar die in ruimtelijk opzicht praktisch overlappen. 

 

8.Wat is de begrenzing en de ruimtelijke spreiding, zowel in horizontale als verticale 

zin, van de sites en wat is de onderlinge samenhang?  

Zie vraag 7. 

 

9.Wat is per archeologische site in het onderzoeksgebied:  

a.de ligging (inclusief diepteligging) en begrenzing de geologische en/of 

bodemkundige eenheid 

Er wordt uitgegaan van één vindplaats of site. De sporen daarvan liggen 

op een diepte van circa 70 cm direct onder het plaggendek in een 

bodemniveau dat als een BC-horizont van vermoedelijk een voormalige 

moderpodzolbodem is aangemerkt. Deze bodem is ontstaan in siltig zeer 

fijn zand dat wordt gezien als oud dekzand. Dit dekzand wordt gerekend 

tot het Laagpakket van Wierden van de Formatie van Boxtel 

b.de omvang (inclusief verticale dimensies) 

Er kan niet gesproken worden over een binnen het onderzochte gebied af 

te scheiden vindplaats. De sporen lopen vrijwel zeker door tot buit het 

plangebied. In verticaal opzicht gaat het om sporen met een maximale 

diepte tot circa 20 cm onder het opgravingsvlak. 
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c.aard /complextype / functie 

In benamingen volgens het Archeologisch Basis Register zijn de greppels 

tot het complex-type Akker/tuin  of Landbouw (verkavelingssporen) en de 

karrensporen tot het complextype Economie onbepaald te rekenen. De 

functie spreekt voor zich.de samenstelling van de archeologische resten 

(grondsporen en mobilia) 

d.de samenstelling van de archeologische resten (grondsporen en mobilia) 

De archeologische resten bestaan uit grondsporen (verkavelingsgreppels 

en karrensporen) en vondsten van aardewerk 

e.de vondst- en spoordichtheid 

De karrensporen vormen een soort ‘bundel’ die eigenlijk als in 

gezamenlijk spoor aangemerkt dienen te worden. Ze vormen samen een 

stukje van een weg of route die haaks op de huidige Zandoerleseweg 

loopt. De greppels vormen een deel van een verkavelingsstructuur die 

feitelijk ook als een eenheid beschouwd kan worden. Losse sporen zoals 

paalsporen of kuilen zijn niet aangetroffen. In die zin is het niet goed 

mogelijk om een sporendichtheid te bepalen. 

f.De stratigrafie 

Zie vraag 5. 

g.De ouderdom, periodisering, typo-chronologische classificatie 

Omdat op het vlakniveau en uit de sporen zelf geen oudere vondsten dan 

uit de 12e / 13e eeuw zijn aangetroffen worden zowel de karrensporen 

(die oversneden worden door de greppels) als de greppels gedateerd in de 

volle middeleeuwen of de late middeleeuwen. Een nieuwe tijd datering 

wordt niet aannemelijk geacht aangezien de betreffende sporen duidelijk 

ouder zijn dan het plaggendek waarvan aangenomen wordt dat dit aan 

het einde van de late middeleeuwen of mogelijk het begin van de nieuwe 

tijd is ontstaan. Aangezien er voor beide typen sporen niet echt 

periodiserings- en typochronologische classificaties zijn is een verder 

indeling hierop niet aan de orde. 

 

10.Zijn er aanwijzingen voor landgebruik (off-site-patronen) in de zin van wegen, 

perceelsindeling, akkers, grondstofwinning, vennen, et cetera?  

De aangetroffen sporen zijn in traditionele zin als off-site sporen aan te merken. 

De interpretatie als verkavelingsgreppels en karrensporen beantwoord daarmee 

volledig aan deze vraag. 

 

11.Zijn er aanwijzingen voor agrarische en/of ambachtelijke activiteiten? Zo ja, 

waaruit blijkt dat en welke kenmerken zijn hieraan naar analogie van vraag 9 

te geven? 
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De verkavelingsgreppels duiden in ieder geval op een vermoedelijk langgerekte 

verkavelingsstructuur, haaks op de huidige Zandoerleseweg. De spitsporen duiden 

er op dat op enig moment het plaggendek diep is doorgespit waarbij eventueel uit 

de onderliggende BC-horizont opgespit geel zand daarna weer geheel is 

gehomogeniseerd in het plaggendek.  

 

12.Kunnen meerdere bewoningsfasen (relatief en absoluut) onderscheiden 

worden?  

Vanwege het ontbreken van bewoningssporen kan deze vraag niet worden 

beantwoord. 

 

13.Wanneer en waarom zijn de sites en de vindplaats in zijn geheel verlaten of in 

onbruik geraakt?  

Als weg of route moet deze locatie in ieder geval na de late middeleeuwen zijn 

omgezet in akkerland. Een gebruik dat zicht tot in de 20e eeuw heeft 

doorgezet. 

Landschap en bodem: 

14.Wat is de fysiek-landschappelijke ligging van de sites (geologie, bodemkunde, 

geomorfologie, afstand tot water, reliëf)? 

Het karrenspoor loopt mogelijk vanaf het hogere deel van de Kerkackers naar het 

hogere deel van de Hoogackers of ´De Looker´. Als deel van een akker ligt de 

vindplaats tussen deze hogere delen van het oude bouwlandcomplex, 

waardoorheen ook de Zandoerleseweg loopt. Het gaat echter wel om een relatief 

wat lager liggend deel. Er zijn op bodemkundige gronden geen aanwijzingen voor 

een echte lage ligging in een vochtig of nat deel van het landschap. De bodem 

vertoont nauwlijks hydromorfe kenmerken zoals gley en zoals die wel in lagere 

gebieden voorkomen, sporen van een veldpodzol of zelfs een beekeerdbodem. 

 

15.Hoe is de opbouw van het profiel in bodemkundige zin? Wat zijn de kenmerken 

van de stratigrafische eenheden? Is er sprake van loopvlakken, begraven 

bodems, ophogingslagen of cultuurlagen? 

Het profiel bestaat uit matig siltig zeer fijn dekzand waarin zich nog de 

BC/horizont van een moderpodzol bodem bevind. Op deze BC/horizont ligt 

een lichtgrijs bruin plaggendek dat aan de onderkant verspit is en redelijk 

scherp is begrensd. In de top van het plaggendek ligt de recente bouwvoor 

die een donkergrijze kleur heeft. 
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16.Wat is het paleo-ecologische potentieel van het onderzoeksgebied? Liggen in de 

omgeving locaties die voor analyse bemonsterd kunnen worden?  

Er zijn binnen het relatief kleine onderzochte terrein geen depressies, 

humusrijke en al dan niet diepe sporen aangetroffen waaruit monsters voor 

paleo-ecologisch onderzoek verkregen kunnen worden. Daarom kan het 

paleo-ecologisch potentieel als laag worden beschouwd. 

 

17.Kan aan de hand van archeologisch vondstmateriaal uit het akkerdek een 

uitspraak worden gedaan over de ouderdom en/of de vorming van dit 

akkerdek? 

Er is een duidelijk verschil in datering van het materiaal uit het plaggendek en 

het materiaal dat op het sporen niveau is aangetroffen. Het materiaal uit het 

plaggendek is overwegend uit de nieuwe tijd waarbij het echter niet is uit te 

sluiten dat een deel van het roodbakkend aardewerk uit het einde van de late 

middeleeuwen dateert. Op grond van het materiaal uit het plaggendek kan 

het ontstaan van het plaggendek met vrij grote zekerheid aan het einde van 

de late middeleeuwen worden gedateerd. Het voorkomen van vol 

middeleeuws materaal uit het sporenniveau duidt erop dat de ontginningsfase 

in ieder geval al heeft plaatsgevonden in de periode van de 11e tot de 13e 

eeuw.  

 

18.Welke postdepositionele processen hebben zich afgespeeld en wat is het effect 

daarvan op de archeologische resten? 

Na het ontstaan van de karrensporen is het onderzochte terrein tot akker 

ontgonnen. Er zijn toen, deels over de karrensporen, greppels gegraven. Er 

mag zeker worden aangenomen dat er na de ontginning een akkerlaag is 

ontstaan die mogelijk in eerste instantie nog onder later ontstane plaggendek 

bewaard bleef. Op enig moment in de nieuwe tijd is het plaggendek met de 

schop doorgespit tot in de onderliggende natuurlijke bodem. Omdat er in het 

plaggendek echter geen sporen van kluiten geel zand meer waarneembaar 

zijn, lijkt het er op dat na het spitten het plaggendek veelvuldig is bewerkt en 

er weer homogenisatie van deze laag tot een lichtgrijs bruine cultuurlaag 

heeft plaats gevonden. Er zullen dus twee bewerkingsfasen zijn geweest die 

tot aftopping van de onderliggende karrensporen hebben geleid. Eerst de 

ontginning en in een later stadium, en daarbij nog dieper, het doorspitten van 

het plaggendek. 
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Op basis van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek dient er een waardering van 

de vindplaats opgesteld te worden om de behoudenswaardigheid te kunnen bepalen. De 

waardering vind plaats aan de hand van de waarderingscriteria volgens de KNA.11 Per 

onderdeel vindt een toewijzing van punten plaats en aan de hand van het totaal aantal 

punten wordt bepaald of de vindplaats als behoudenswaardig aangemerkt dient te 

worden. Bij een lage, gemiddelde en een hoge waarde worden respectievelijk 1, 2 en 3 

punten toegekend.  

 

Gaafheid 

Er is een relatief lage dichtheid aan sporen die lineair van aard zijn. De sporen zijn qua 

gaafheid te vergelijken met sporen die doorgaans op reguliere opgravingen worden 

aangetroffen (gaafheid gemiddeld). Qua ruimtelijke gaafheid kan gesteld worden dat de 

sporen niet zijn aangetast en doorlopen onder en waarschijnlijk ook buiten het gehele 

onderzoeksgebied. De stratigrafie, is afgezien van de post-depositionele processen die 

hebben plaats gevonden (aftopping in of na de late middeleeuwen) intact. Qua ruimtelijke 

relatie tussen de mobilia kan er vanwege het geringe aantal vondsten in de 

oorspronkelijke context (dus niet de aanlegvondsten) geen goed oordeel gegeven worden. 

Dat geldt eveneens voor de relatie tussen de mobilia en de sporen. Er zijn geen 

biochemisch residuen aanwezig en te verwachten. Door de afdekking met een plaggendek 

zijn de sporen zo goed als niet verder vergankelijk. Omdat de aangetroffen sporen slechts 

in beperkte mate zijn blootgelegd en door de bouw van de woning worden aangetast 

wordt de gaafheid ook na het voorgenomen grondwerk als gemiddeld beschouwd. 

 

Conservering 

De anorganische artefacten zijn goed geconserveerd. De conservering van organisch 

materiaal zal alleen dan goed zijn indien die zich in een natte bodemzone bevinden. 

Daarboven zullen organische materialen matig tot sterk vergaan zijn, afhankelijk van de 

materiaalcategorie. Deze beoordeling van de conservering geldt feitelijk voor alle 

opgegraven vindplaatsen in de directe omgeving en de gehele archeoregio en kan daarom 

als gemiddeld worden aangemerkt. 

 

 

 

                                                

11 

http://www.sikb.nl/doc/archeo/KNA40juni2016/KNA%20Lb%20bijlage%20IV%20Waarderen%20van

%20vindplaatsen%20versie%204.0.pdf 
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Zeldzaamheid 

De vindplaats betreft karrensporen en verkavelingsgreppels. Deze zijn bij het zeer 

uitgebreide onderzoek in de directe en wat wijdere omgeving geen zeldzaamheid en ze 

zullen zeker als off-site fenomeen rond en tussen alle nederzettingskernen of huisplaatsen 

voorkomen. Voor wat betreft de verwachtingskaart is het geheel aan archeologie in het 

gebied van de Zilverackers nog niet bijgewerkt en van deze specifiek sporen is er ook 

geen aparte categorie. De sporen worden als niet zeldzaam beschouwd. De zeldzaamheid 

is daarom laag. 

 

Informatiewaarde 

De proefsleuven met de opgegraven sporen trekken als het waren een klein luikje open 

van een netwerk van infrastructuur en verkavelingen. Als zodanig heeft het onderzoek 

een mooie waarneming opgeleverd in een nog niet onderzocht deel van het omvangrijke 

onderzoeksgebied Zilverackers. Er van uitgaande dat er binnen de begrenzing van het 

onderzochte perceel hierbij weinig aanvullende informatie verkregen zal worden, wel 

meer van hetzelfde maar met weinig kans op andere archeologische sporen en vondsten, 

dan heeft de betreffende vindplaats verder een lage informatiewaarde.  

 

Ensemblewaarde 

In de context van het grote onderzoeksgebied Zilverackers zijn de aangetroffen sporen of 

de vindplaats een fraaie waarneming die een kleine aanvulling vormen op het grotere 

geheel. Dat geldt voor de diverse contexten (synchroon, diachroon en het 

cultuurlandschap. De ensemblewaarde wordt daarom als hoog aangemerkt. Voor wat 

betreft de aanwezigheid van contemporaine organische sedimenten is er geen ensemble 

waarde.  

 

Representativiteit 

De vindplaats, of beter gezegd de aangetroffen sporen zijn representatief voor de late 

middeleeuwen. Dergelijke sporen komen vaker voor onder oude bouwlandcomplexen, 

zoals ook uit proefsleuvenonderzoek en opgravingen in het gehele gebied van de 

Zilverackers blijkt. Gesteld kan ook worden dat het gebied van de Zilverackers waarin de 

onderhavige sporen zijn aangetroffen, representatief is voor alle oude 

bouwlandcomplexen in de archeo-regio van de Brabantse zandgronden. De 

representativiteit is daarom hoog. 
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Tijdens het veldwerk is de archeologisch adviseur van de gemeente (dhr. F. Kortlang) 

aanwezig geweest en zijn de bevindingen besproken. In het PvE en de opdracht was een 

optie tot een snelle doorstart naar een opgraving opgenomen, die zou plaatsvinden indien 

in overleg met de archeologisch adviseur zou worden vastgesteld dat het om een 

behoudenswaardige vindplaats ging.  

 

Voor wat betreft de bouw van de woning is echter geen aanvullend archeologisch 

onderzoek nodig. Met name het opgraven van het gehele grondvlak van het te bouwen 

huis, direct grenzend langs proefsleuf 2 zou slechts meer van de al in de proefsleuf 

aangetroffen greppels en karrensporen opleveren. Hoewel het natuurlijk niet is 

uitgesloten dat zich buiten de proefsleuven nog sporen van andere aard kunnen bevinden 

is met een dekkingspercentage van ruim 10% het terrein afdoende onderzocht. 
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BIJLAGE 3 SPORENLIJST 
 

Projectnummer : 16-26

Project : IVO-P Zandoerleseweg 48-52 Veldhoven

OM-nummer

Locatiegegevens : Blad van

Spoor Datum Put Vak Vlak Profiel Wand Coupe Laag tekening Beschrijving spoor

(nummer) (nummer) (nummer) (nummer) (nummer) (N/O/Z/W) (nummer) (nummer (nummer) (Inhoud, interpretatie)

1 22-9-2016 1 1 1 Greppel? Onderkant greppel?

1 22-9-2016 2 1 1 Greppel

2 22-9-2016 2 1 1 Greppel

3 22-9-2016 2 1 1 Greppel Oversnijdt S4 en S6

4 22-9-2016 2 1 1 Greppel

5 22-9-2016 2 1 1 Greppel

6 22-9-2016 2 1 1 Greppel

7 22-9-2016 2 1 1 Greppel

8 22-9-2016 2 1 1 Karrenspoor Of greppel

9 22-9-2016 2 1 1 Karrenspoor Of greppel

10 22-9-2016 2 1 1 Karrenspoor Of greppel

11 22-9-2016 2 1 1 Karrenspoor Of greppel

12 22-9-2016 2 1 1 Karrenspoor Of greppel

13 22-9-2016 2 1 1 Karrenspoor

Paraaf voor goedkeuring

door: HOR Versie 2

Laagland archeologie vof d.d. 22-9-2016 1-jan-07

Sporenlijst

4014370100
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BIJLAGE 4 VONDSTENLIJST 
 

Projectnummer : 16-26 OM-nummer Vondstenlijst

Project : IVO-P Zandoerleseweg 48-52 Veldhoven

Locatiegegevens : 0

Vondst- Datum Put Vak Vlak Profiel Wand Spoor Laag Monster Materiaal Aantal Gewicht Vondstomst. Opmerkingen

nummer (nummer)(nummer)(nummer)(nummer)N/O/Z/W (code) (code) (gr) (code)

1 22-9-2016 1 1 1 KAW 1 7 SCHA

2 22-9-2016 1 1 1 KAW/SVU 7 97 AANLEG

3 22-9-2016 1 2 1 KAW 1 18 SCHA

4 22-9-2016 1 1 1 KAW 1 6 SCHA

5 22-9-2016 1 3 1 KAW 1 4 SCHA

6 Vervallen

7 22-9-2016 1 3 1 KAW/SLAK 3 42 SCHA

8 22-9-2016 1 3 1 KAW 4 47 SCHA

9 22-9-2016 1 4 1 KAW 3 18 AANLEG

10 22-9-2016 2 1 1 KAW 1 8 SCHA

11 22-9-2016 2 2 1 KAW 3 20 AANLEG

12 22-9-2016 1 2 1 XXX 1 4 AANLEG

13 22-9-2016 2 1 4 KAW 1 8 SCHA

14 22-9-2016 2 7 KAW 1 9 COUPE

 

 

 

Paraaf voor goedkeuring

door: HOR Versie 2.0

Laagland archeologie vof d.d. ###### 1-jan-07

4014370100
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BIJLAGE 5 ALLE SPORENKAART 
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BIJLAGE 6 COUPETEKENINGEN EN 

PROFIELEN 
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