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SAMENVATTING
Op 7 maart 2019 is door Aeres Milieu een archeologisch bureau- en verkennend veldonderzoek d.m.v. boringen
uitgevoerd aan de Jasmijnstraat 11-11a te Nijnsel (gemeente Meierijstad). Het doel van het verkennend
booronderzoek is de in het bureauonderzoek opgestelde specifieke verwachting te toetsen. Aan de hand van
deze gegevens kunnen vervolgens adviezen over de aanwezige archeologische resten of vervolgtraject worden
opgesteld.
Volgens de geomorfologische kaarten is het westelijke deel van het plangebied niet gekarteerd en ligt het
oostelijke deel ligt in een golvende dekzandvlakte. Op de gemeentelijke Landschapstypenkaart ligt het
plangebied in zone van dekzandruggen. Direct ten oosten van het plangebied ligt het beekdal van de Dommel
met direct ten noordoosten van het plangebied een glooiing van beekdalzijde. Het kaartbeeld van het Actueel
Hoogtebestand Nederland (AHN) laat duidelijk het hoogteverschil zien tussen de hoger gelegen dekzandruggen
via de glooiingen en dekzandvlakten naar het laaggelegen beekdal van de Dommel. Met uitzondering van de
oostelijke rand ligt het plangebied hoog in het landschap. Hieruit kan worden geconcludeerd dat het plangebied
waarschijnlijk op de dekzandrug ligt, direct op de overgang naar het beekdal van de Dommel.
Ten tijde van de jager-verzamelaars vormden met name de flanken/randen van de hoge zandgronden naar de
watervoorzieningen aantrekkelijke bewoningslocaties. Het plangebied zal daarom een aantrekkelijke
bewoningslocatie zijn geweest. In de (directe) omgeving van het plangebied en binnen dezelfde dekzandrug zijn
verschillende vuursteenartefacten uit met name het mesolithicum bekend. Op een afstand vanaf 30 meter ten
zuidoosten en op 330 meter ten noorden van het plangebied bevinden zich archeologische monumenten
waarbinnen deze resten werden aangetroffen (paragraaf 3.3, monumentnummers 5213 en 5235). Om deze
redenen geldt voor het plangebied een hoge archeologische verwachting voor de periode laat-paleolithicum tot
en met het mesolithicum.
Binnen het plangebied worden waarschijnlijk hoge zwarte enkeerdgronden verwacht. Deze gronden hebben een
plaggendek (eerdlaag). Eventueel aanwezige resten worden onder het verwachte plaggendek of in de
oorspronkelijke bodem verwacht en kunnen bestaan uit tijdelijke bewoningssporen, haardkuilen en artefacten
van vuursteen.
Vanaf het neolithicum ontstaan de eerste landbouwculturen die gekenmerkt worden door meer sedentaire
nederzettingen. In de beginperiode stapt men geleidelijk over naar landbouw en veeteelt. De nederzettingen
worden gekenmerkt door permanente woningen die soms diep in de grond gefundeerd waren. Vanaf het
neolithicum tot en met de vroege middeleeuwen heeft men nog steeds een voorkeur voor hoger en droger
gelegen gebieden.
In latere prehistorische perioden zal het plangebied vanwege haar hoge ligging op de rand van een dekzandrug
een aantrekkelijke vestigingslocatie zijn geweest, al zal men vooral de voorkeur hebben gegeven aan de
centrale delen van de hoge dekzandruggen. In de (directe) omgeving van het plangebied zijn binnen dezelfde
dekzandrug en ook nabij de randen meerdere nederzettings- en begravingsresten bekend uit de bronstijd en
ijzertijd evenals nederzettingsresten uit de Romeinse tijd en uit de vroege middeleeuwen. In het oostelijke deel
van het plangebied werd in het verleden ondetermineerbaar aardewerk uit de periode ijzertijd – Romeinse tijd en
een deel van een maalsteen uit de ijzertijd gevonden. Er geldt om die reden een hoge verwachting voor zowel
nederzettings- en begravingsresten uit de periode neolithicum, bronstijd en ijzertijd als voor nederzettingsresten
uit de Romeinse periode en de vroege middeleeuwen. Resten uit de genoemde perioden worden onder het
plaggendek (eerdlaag) of in de oorspronkelijke bodem verwacht en bestaan uit een cultuurlaag, paalkuilen/gaten, afvalkuilen, fragmenten aardewerk, natuursteen of gebruiksvoorwerpen.
Het plangebied ligt aan de Jasmijnstraat op circa 200 meter ten oosten van de van oorsprong laatmiddeleeuwse
dorpskern van Nijnsel. Ten noorden van het plangebied ligt de Lieshoutseweg, een uitvalsweg richting het
zuidoostelijke gelegen Lieshout. Uit historische kaarten blijkt dat het plangebied sinds tenminste het begin van
de 19e eeuw in een akkerveld lag, aangegeven als de Huis Akkers. Aan de Lieshoutseweg was sinds deze
periode enige bebouwing aanwezig. Het plangebied zelf bleef onbebouwd en in agrarisch gebruik totdat de
huidige bebouwing in de jaren zeventig van de vorige eeuw werd gerealiseerd. In de omgeving zijn
laatmiddeleeuwse aardewerkresten bekend, hoewel dit met name om losse vondsten zal gaan. Op basis van
deze gegevens geldt een middelhoge verwachting voor archeologische resten uit de periode late middeleeuwen
tot en met de nieuwe tijd. Resten worden verwacht vanaf het maaiveld.
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Op basis van het uitgevoerd verkennend veldonderzoek middels boringen kan worden gesteld dat binnen het
plangebied sprake is van begraven A-horizonten. Op sommige plaatsen is een intacte top van de natuurlijke
ondergrond (C-horizont) aanwezig. In en onder deze lagen kunnen archeologische resten aanwezig zijn, op een
diepte vanaf 75 cm -mv. Archeologische resten worden bedreigd bij bodemingrepen vanaf 55 cm -mv (met
inachtneming van een bufferzone van 20 cm -mv).
Indien de toekomstige bodemverstoring ten behoeve van de nieuwbouw dieper reikt dan dit niveau, wordt voor
het plangebied een vervolgonderzoek geadviseerd.
Een dergelijk vervolgonderzoek heeft bij voorkeur de vorm van een archeologisch proefsleuvenonderzoek op
basis van een nog op te stellen en goed te keuren Programma van Eisen (PvE).
Dit advies moet gecontroleerd en beoordeeld te worden door de bevoegde overheid, in dit geval de gemeente
Meierijstad. Deze zal vervolgens een besluit nemen over de vervolgprocedure. Tot die tijd kan er nog niet
begonnen worden met bodemverstorende activiteiten of activiteiten die voorbereiden op bodemverstoringen.
Het uitgevoerde onderzoek is verricht conform de gestelde eisen en gebruikelijke methoden. Het onderzoek is
gericht op het inzichtelijk maken van de toestand van het aanwezige bodemarchief. Hiermee kan de
beschadiging dan wel vernietiging als gevolg van de voorgenomen verstoring van een mogelijk aanwezig
bodemarchief tot een minimum worden beperkt. Echter kan door de aard van het onderzoek, steekproefsgewijs,
niet volledig worden uitgesloten dat er archeologische resten aan- of afwezig zullen zijn.
Indien in het plangebied toch archeologische sporen of resten worden aangetroffen dient hiervan melding te
worden gemaakt bij de Minister van OCW (in de praktijk de RCE) of zoals gangbaarder is bij de gemeente
conform Artikel 5.10. (Archeologische toevalsvondst) van de Erfgoedwet 2016.
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1.

INLEIDING

In opdracht van BRO heeft Aeres Milieu een archeologisch bureau- en verkennend veldonderzoek, d.m.v.
boringen uitgevoerd op de locatie:
Adres onderzoekslocatie
Gemeente
Oppervlakte
Huidig perceelgebruik
Toekomstig perceelgebruik

: Jasmijnstraat 11-11a te Nijnsel
: Meierijstad
: circa 6.407 m2
: Bebouwd (basisschool), erf en tuin
: Kindcentrum, erf en tuin

Dit archeologisch onderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen van de BRL SIKB 4000, KNA 4.0 en bestaat uit
een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek, verkennende fase. Het bureauonderzoek is
gericht op de historie en bodemgesteldheid van de onderzoekslocatie. Aanvullend hierop is een verkennend
veldonderzoek d.m.v. boringen op het perceel uitgevoerd. De werkzaamheden in het veld zijn uitgevoerd door
een senior KNA-prospector.
Aanleiding
De aanleiding voor het laten uitvoeren van dit archeologisch onderzoek is de sloop van de huidige basisschool
en de nieuwbouw van een kindcentrum.
De diepte van de toekomstige bodemverstoring is op dit moment onbekend. Uitgaande van de aanleg van
bouwputten ten behoeve van de nieuwbouw, zal de bodem waarschijnlijk tot in het archeologische niveau
worden verstoord dat in dit gebied vanaf 30 cm beneden maaiveld verwacht kan worden. Uitgaande van een
standaard funderingsdiepte zonder onderkeldering, zal de bodemverstoring naar verwachting tot tenminste 0,81,0 meter beneden maaiveld reiken.
Het plangebied ligt volgens de archeologische beleidskaart van de voormalige gemeente Sint-Oedenrode in een
zone met de Categorie 5: hoge verwachting. Volgens het bestemmingsplan Nijnsel geldt de dubbelbestemming
Waarde – Archeologie 1. Hiervoor geldt een onderzoeksplicht bij bodemingrepen met een oppervlakte groter
dan 200 m2 en dieper dan 50 cm -mv. Middels deze kaarten heeft de gemeente aangegeven dat de locatie
onderzoeksplichtig is.1
Doel
Het doel van het archeologisch bureauonderzoek is het bepalen van een gespecificeerd verwachtingsmodel
voor de locatie. Dit verwachtingsmodel wordt op basis van historische kaarten en bekende landschappelijke en
archeologische gegevens gevormd.
Dit verwachtingsmodel zal vervolgens leiden tot een aanbeveling over het behoud in-situ of eventueel
vervolgonderzoek.
Het doel van het aansluitende verkennend veldonderzoek middels boringen is het toetsen van het in het
bureauonderzoek opgestelde verwachtingsmodel.
Voor de locatie Jasmijnstraat 11-11a zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:
•
•
•

Is er sprake van stratigrafische lagen die potentieel archeologische waarden kunnen bevatten?
In hoeverre zijn deze lagen intact en hoe reflecteert dit de kwaliteit van de mogelijk aanwezige
archeologische resten?
Wat is de diepteligging van mogelijke archeologische resten en wat is de daadwerkelijke bedreiging van
deze resten door de voorgenomen bodemingrepen?

1 BAAC 2007, Sint-Oedenrode – Erfgoedplan, Archeologische Verwachtingskaart.
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Plangebied
Het plangebied ligt aan de Jasmijnstraat in het oostelijke deel van de bebouwde kom van Nijnsel. Momenteel is
het plangebied deels bebouwd (huidige school) en in gebruik als verhard erf (speelplaats) en tuin. In het westen
en noorden wordt het plangebied begrensd door de Jasmijnstraat, in het noorden door bebouwing aan de
Jasmijnstraat, in het oosten door een sloot met grasland en in het zuiden door een verhard sportveld.

Figuur 1: Globale begrenzing onderzoekslocatie (bron: Stedenbouwkundige uitgangspunten model C initiatiefnemer).

Figuur 2: Het plangebied op een topografische kaart, aangegeven met het rode kader.

Pagina 7 van 25

Archeologisch onderzoek Jasmijnstraat 11-11a te Nijnsel / AM18620

2.

WERKWIJZE

2.1

Inleiding

Bij het uitvoeren van het bureauonderzoek is gebruik gemaakt van verschillende bronnen. Deze bronnen geven
inzicht in bekende, of te verwachten archeologische resten binnen het onderzoeksgebied. Daarnaast zijn deze
bronnen van belang voor het opstellen van de landschapsgenese.
Archeologische bronnen
• Archeologische Monumentenkaart (AMK)
• Archeologisch Informatiesysteem (Archis3)
• Archeologische verwachtingskaart van de gemeente Sint-Oedenrode
• Archeologische waardenkaart van de gemeente Sint-Oedenrode
• Specifieke lokale informatie, provinciale en lokale websites (o.a. www.bhic.nl, www.thuisinbrabant.nl)
Bodem- en geomorfologische kaarten
• Bodemkaart (Alterra)
• Geomorfologische kaart (Alterra)
• Landschapstypenkaart van de gemeente Sint-Oedenrode
• Actueel Hoogtebestand van Nederland (AHN2)
Historische kaarten
• Kadastraal minuutplan (1800-1832)
• Historische topografische en militaire kaarten (1830 tot 1978)
• Moderne topografische kaart (tot 2017)
De bovenstaande bronnen worden aangevuld door mogelijke informatie afkomstig van lokale archeologische
verenigingen en werkgroepen. De overige aanvullende informatie is terug te vinden in de literatuurlijst.

2.2

Verkennend veldonderzoek d.m.v. boringen

Bij het verkennend veldonderzoek d.m.v. boringen aan de Jasmijnstraat 11-11a wordt uitgegaan van 5-6
boringen die gelijkmatig over het plangebied verdeeld worden geplaatst. De locatie van de boringen zal voor
zover mogelijk vooraf bepaald worden. Het onderzoek zal worden uitgevoerd op basis van de contouren van het
plangebied zoals zichtbaar in het veld. De hoogte zal worden bepaald met het Actueel Hoogtemodel Nederland
(AHN). De boringen zullen worden uitgevoerd met een Edelmanboor met een boorkop met een diameter van 7
centimeter en zo mogelijk een zandguts.
De boorkernen worden conform de ASB (Archeologische Standaard Boorbeschrijving 5.2) beschreven, zie
bijlage 8. Gelet zal worden op de aanwezigheid van archeologische indicatoren als fragmenten keramiek,
fosfaatvlekken en brokjes houtskool en verbrande leem. Daartoe worden de opgeboorde monsters verbrokkeld
waar nodig.
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3.
3.1

BUREAUONDERZOEK
Landschappelijke situatie - geomorfologie

Nijnsel ligt in het zuidelijk zandgebied. De ondergrond wordt doorsneden door een aantal zuidoost-noordwest
georiënteerde breuken, die de Centrale Slenk en de Peelhorst begrenzen. Nijnsel ligt binnen de Centrale Slenk.
De oudere afzettingen zijn als gevolg van tektonische bodemdaling tot grote diepte weggezakt. Het afdekkende
zandpakket is meer dan 15 meter dik.2
Tijdens de laatste ijstijd, het Weichselien (circa 115.000 – 11.755 jaar geleden), ontstond een steeds kouder en
droger klimaat.3 Deze laatste ijstijd, het Weichselien is belangrijk geweest voor de vorming van het huidige
landschap rond het plangebied. In deze periode (circa 115.000 – 10.000 jaar geleden) breidde het landijs zich
sterk uit, maar bereikte Nederland niet. Tijdens een groot deel van het Weichselien was de bodem permanent
bevroren. Tijdens perioden van dooi werd door sneeuwsmelt- en regenwater veel sediment verspoeld. Hierbij
zijn fluvioperiglaciale afzettingen gevormd en dalen ontstaan. De fluvioperiglaciale afzettingen zijn zeer divers en
bestaan uit fijn en grof zand, soms met grind, leemlagen en plantenresten en worden tot de Formatie van Boxtel
gerekend.4 Deze afzettingen zijn in het plangebied in de diepere ondergrond aanwezig. Ze bestaan hier uit zwak
siltig, matig fijn zand. Ten oosten van het plangebied bevinden zich dalen die in deze periode zijn gevormd
(bijlage 5, code 2R6/7). Het betreft het dal waar de rivier de Dommel doorheen stroomt.
In de regio rondom Nijnsel worden binnen de fluvioperiglaciale afzettingen Brabantse leem onderscheiden. Dit
leem kan een dikte hebben van enkele tientallen centimeters. Dit leem is ontstaan doordat het zeer fijne
sediment door (smelt)water naar de laagten in het terrein is getransporteerd.5
Later zijn de fluvioperiglaciale afzettingen bedekt met dekzand. In de koudste en droogste perioden van het
Weichselien, met name tijdens het Laat-Pleniglaciaal (circa 26.000 – 15.700 jaar geleden) en in sommige
perioden van het Laat-Glaciaal (circa 15.700 – 11.755 jaar geleden), is de vegetatie grotendeels verdwenen,
waardoor op grote schaal verstuiving optrad waarbij dekzand werd afgezet.6 Dit zand is kalkloos, fijnkorrelig
(150 – 210 μm), goed afgerond, goed gesorteerd en arm aan grind en wordt tot het Laagpakket van Wierden
van de Formatie van Boxtel gerekend. Het reliëf dat tijdens de dekzandafzetting is ontstaan, wordt gekenmerkt
door vlaktes met depressies en dekzandruggen of dekzandkoppen.
In het Holoceen (vanaf circa 11.755 jaar geleden) werd het klimaat warmer en vochtiger. Het landschap is door
geologische processen sindsdien weinig meer veranderd. Het dekzand werd door de toenemende vegetatie
vastgelegd en de beken sneden zich in, waarbij ze de natuurlijke laagten volgden, zoals de eerder gevormde
dalen. Op deze wijze is het dal van de Dommel ontstaan. Deze rivier heeft zich in de ondergrond ingesneden en
ter plaatse zijn beekafzettingen afgezet. Deze afzettingen bestaan uit matig fijn tot zeer grof, soms
grindhoudend zand en zwak zandige leem, klei en veen. Het wordt gerekend tot het Laagpakket van Singraven
van de Formatie van Boxtel.7
Op de geomorfologische kaart is het westelijke deel van het plangebied niet gekarteerd vanwege de ligging in
bebouwd gebied. Het oostelijke deel ligt in een golvende dekzandvlakte (code 2M10). Direct ten oosten van het
plangebied is het beekdal van de Dommel te zien, aangegeven als een beekdalbodem met meanderruggen en
geulen (bijlage 5, code 2R6 en 2R7). Direct ten noordoosten ligt een glooiing van beekdalzijde (code 4H11). Op
de Archeologische Landschapstypenkaart van de gemeente Sint-Oedenrode ligt het plangebied in een zone
bestaande uit dekzandruggen (bijlage 5, lichtbruine zones).8
Het kaartbeeld van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN, bijlage 7)9 laat duidelijk het hoogteverschil zien
tussen de hoger gelegen dekzandruggen en het laaggelegen beekdal van de Dommel.
2 Berendsen 2005, 31.
3 Berendsen 2004, 183.
4 Berendsen 2004, 189.
5 Stiboka en Rijksgeologische Dienst 1985, blad 51 Oost Eindhoven.
6 Berendsen 2004, 190.
7 De Mulder 2003, 350.
8 BAAC 2007, Sint-Oedenrode – Erfgoedplan, Landschapstypenkaart.
9 www.arcgis.com.
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Ook is goed te zien dat de golvende dekzandvlakte ter plaatse van het oostelijke deel van het plangebied relatief
laaggelegen is. Hieruit kan worden geconcludeerd dat het plangebied op de overgang ligt van de hoge
dekzandruggen naar het beekdal van de Dommel.

3.2

Landschappelijke situatie - bodem

Op de bodemkaart (bijlage 6) is het grootste deel van het plangebied niet gekarteerd vanwege de ligging in
bebouwd gebied. Binnen het noordoostelijke deel worden enkeerdgronden in leemarm en zwak lemig fijn zand
(code zEZ21) verwacht. Dit bodemtype wordt ook in het ongekarteerde deel van het plangebied verwacht.10
Enkeerdgronden hebben een plaggendek of esdek dat is ontstaan doordat mogelijk al vanaf de late
middeleeuwen op grote schaal het systeem van potstalbemesting werd toegepast. Plaggen werden met mest
van het vee vermengd en op de akkers uitgespreid om de bodem vruchtbaarder te maken. In de loop der tijd is
hierdoor een plaggendek op de oorspronkelijke bodem ontstaan.11 Dergelijke cultuurdekken hebben vaak een
beschermende werking en dienen als een buffer die de potentiële archeologische lagen beschermd tegen
verstoringen. De totale dikte van het plaggendek is bij de hoge enkeerdgronden meer dan 50 cm. 12 De
bouwvoor (Aap-horizont) is grijsbruin tot zwart van kleur.
Hieronder liggen oudere niveaus/lagen van het plaggendek (Aa-horizont), die meestal wat lichter van kleur zijn.
Onder het plaggendek ligt de oorspronkelijke bodem, mogelijk een podzolgrond. De podzolgrond bestaat uit een
A-horizont, waaronder vaak een E-horizont (uitspoelingshorizont) aanwezig is. Hieronder ligt de B-horizont
(inspoelingshorizont), die geleidelijk overgaat in de C-horizont.13 Afhankelijk van de vroegere bodembewerking
is de oorspronkelijke A-, E- en/of B-horizont al dan niet intact. Vaak zijn deze door verploeging met de onderste
helft van het plaggendek vermengd geraakt.
Op de bodemkaart staan de gemiddelde grondwaterstanden aangeven met grondwatertrappen. De hoge zwarte
enkeerdgrondenworden hier gekenmerkt door een zeer diepe grondwaterstand: grondwatertrap VIII. Dit
betekent dat de gemiddeld hoogste grondwaterstand dieper dan 140 cm beneden maaiveld wordt verwacht. De
gemiddeld laagste grondwaterstand wordt dieper dan 160 cm beneden maaiveld wordt aangetroffen.

3.3

Bewoningsgeschiedenis – historisch overzicht

De bestudeerde en beschikbare bronnen hebben het volgende beeld kunnen schetsen over de geschiedenis
van Nijnsel.
Nijnsel ontstond in de late middeleeuwen aan de westzijde van de rivier de Dommel. De eerste vermelding van
het dorp stamt uit het jaar 1288. Er is dan sprake van Neynsel. Het eerste deel van de plaatsnaam verwijst naar
‘nieuw’ (ney of neyn). Waarschijnlijk is het achtervoegsel -sel een verwijzing naar sele, ‘zaal’ en heeft het de
betekenis van ‘zaal’ of van een ‘(uit één vertrek bestaande) woning’ of ‘woonplaats’.14 We kunnen de naam dus
herleiden tot de betekenis van ‘nieuwe woonplaats’. Het ten zuidoosten van Nijnsel gelegen gehucht Vressel,
aan de oostzijde van de Dommel, verwijst naar ‘oude woonplaats’. Nijnsel was een domaniaal bezit van de
heren van Neynsel, bestaande uit een hoofdgebouw met meerdere hieromheen liggende bijgebouwen en
boerderijen.15
Nijnsel vormde zich als een dorp met lintbebouwing aan de huidige Nijnselseweg – Lieshoutseweg. Dit waren
uitvalswegen naar respectievelijk Sint-Oedenrode in het noordwesten en de dorpen Mariahout en Lieshout in het
zuidoosten.

10 Alterra 2009, kaartblad 51 Oost.
11 Hiddink en Renes 2007.
12 De Bakker en Schelling 1989, 141.
13 De Bakker en Schelling 1989, 127.
14 Van Berkel en Samplonius 2006, 320.
15 Heesters en Rademakers 1972, 106.
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Het dorp ontstond net als Vressel dan ook als herdgang16 aan deze dan al bestaande verbindingsweg tussen de
genoemde plaatsen, bij een kapel die was gewijd aan Sint-Antonius-Abt. Deze behoorde toe aan de oude
vrijheid van Sint-Oedenrode. Na de sluiting van de kapel in 1648 fungeerde het een tijd als Protestantse school.
Uiteindelijk werd het gebouw in 1892 gesloopt.17
Nijnsel bleef tot kort na 1900 een kleinschalige nederzetting met lintbebouwing. Enige groei ontstond als gevolg
van de ligging tussen de genoemde weg tussen Sint-Oedenrode en Lieshout en de weg richting het zuidelijk
gelegen Son (Sonseweg). In 1910 werd in Nijnsel een nieuwe kerk gebouwd waardoor Nijnsel een eigen
parochie werd.18
Er zijn binnen het werk van Van Blankenstein geen gegevens bekend over enige oorlogsvernielingen in
Nijnsel.19 Voor zover bekend heeft in 1942 een vliegtuigcrash plaatsgevonden in het gebied tussen Nijnsel en
Sint-Oedenrode.20 Er zijn geen aanwijzingen dat in de directe omgeving van het plangebied oorlogsgerelateerde
verwoestingen of crashes hebben plaatsgevonden, maar dit is niet uit te sluiten.

3.4

Bewoningsgeschiedenis – archeologische waarden

Op de leidende Archeologische Verwachtingskaart van de voormalige gemeente Sint-Oedenrode (bijlage 4) ligt
het plangebied in een zone met een hoge archeologische verwachting (categorie 5).
In de omgeving van het plangebied zijn zeven archeologische monumenten, meerdere waarnemingen en enkele
onderzoeksmeldingen bekend.
Monumentnummer 5213
Op een afstand vanaf 30 meter ten zuidoosten van het plangebied ligt een monument van hoge archeologische
waarde, gelegen op een dekzandrug. Op het terrein bevinden zich sporen van een mogelijk kampement uit het
mesolithicum en nederzettingsresten uit de ijzertijd. Er werden mesolithische vuursteenartefacten en
‘urnscherven’ uit de ijzertijd gevonden.
Monumentnummer 16.587
De oude dorpskern van Nijnsel ligt op circa 200 meter ten westen-noordwesten van het plangebied en staat
aangegeven als een monument van hoge archeologische waarde. De begrenzingen zijn gebaseerd op 19 e
eeuws en vroeg 20e eeuws historisch kaartmateriaal. De zone is geomorfologisch niet gekarteerd, maar ligt
waarschijnlijk op een dekzandrug.
Monumentnummers 5235 en 5212
Op een afstand vanaf 330 meter ten noorden van het plangebied ligt een monument van hoge archeologische
waarde, gelegen op een dekzandrug (monumentnummer 5235). Het betreft een terrein met sporen van
bewoning (vuursteen en aardewerkvondsten) uit de perioden mesolithicum, ijzertijd / Romeinse tijd en de late
middeleeuwen. Er zijn ook vroegmiddeleeuwse vondsten bekend. Er is sprake van een esdek, op dekzand. Het
terrein werd in 2003 verkend. Het bebouwde/bestrate deel was vanwege de aard van het bodemgebruik niet
toegankelijk. Hier hebben wellicht verstoringen plaatsgevonden. Voor het overige is het bodemprofiel
grotendeels intact. De verkenning gaf aanleiding tot een opwaardering van het monument tot de huidige status.
De omvang is op advies verkleind: het westelijke deel is komen te vervallen.
Ten oosten van bovengenoemd monument ligt een kleiner monument van hoge archeologische waarde. Het ligt
op een dekzandrug aan de oostelijke zijde van het beekdal van de Dommel. Het gaat om een terrein met sporen
van bewoning uit de ijzertijd/Romeinse tijd en waarschijnlijk uit de late middeleeuwen. Het is onbekend of het
aantal laatmiddeleeuwse scherven het vermoeden van bewoning rechtvaardigt. Tevens is er een vuurstenen
kern aangetroffen.

16 Met een he(e)rdgang werd in Brabant een buurtschap of gehucht bedoeld. Oorspronkelijk was dit de benaming voor een driehoekig
plein waar men vee kon laten grazen.
17 www.meertens.knaw.nl
18 Heesters en Rademakers 1972, 300.
19 Van Blankenstein 2006.
20 Auwerda en Grimm 2008 (Verliesregisters 1942).
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Monumentnummer 5221
Op een dekzandrug, op 560 meter ten zuidoosten van het plangebied, ligt een monument van hoge
archeologische waarde. Ook hier gaat het om een terrein met sporen van bewoning uit de ijzertijd (waarschijnlijk
nederzetting) en de late middeleeuwen (huisterp).
Monumentnummer 5218 en 5220
Op 625 meter ten oosten van het plangebied bevindt zich een terrein met sporen van bewoning uit het
mesolithicum. Op het terrein zijn geen waarnemingen gedaan, er zijn slechts gegevens over een dichtbij
gelegen vindplaats: "Vindplaats van vuurstenen artefacten. Mesolithicum...de vindplaats ligt aan de westzijde
van een (deels verland) ven of meander: de Hazeputten” (monumentnummer 5220).
In het noorden grenzend hieraan ligt een terrein met mogelijk sporen van bewoning uit het mesolithicum en
mogelijk uit de bronstijd/ijzertijd. Bestaat uit drie vroeg-mesolithische sites met onderlinge afstand van 130 en
140 meter. Zie ook Hazeputten II. Tevens nederzetting uit de bronstijd en/of ijzertijd. Tijdens een opgraving door
de ROB in 1967 ten oosten van het onderhavige terrein, werden bewoningssporen uit de midden-bronstijd, late
bronstijd/ijzertijd aangetroffen. De sporen zijn onder een esdek van 1 meter aangetroffen (monumentnummer
5218).
Zaakidentificatie 3233117100 (waarnemingsnummer 411.514)
In het oostelijke deel van het plangebied werd in het verleden (onbekende vondstdatum) ondetermineerbaar
aardewerk uit de periode ijzertijd – Romeinse tijd gevonden. Ook vond men (een deel van) een maalsteen uit de
ijzertijd.
Zaakidentificatie 3124804100 (waarnemingsnummer 33.547)
Op 25 meter ten zuidwesten van het plangebied werden in 1960 kogelpotscherven uit de vroege middeleeuwen
aangetroffen. Hierbij staat het volgende vermeld: “Met verwijzing naar het NieuwsBull. 1960, kol. 270-1. Deze
verwijzing heeft betrekking op een vondstmelding uit november 1960, op een terrein dat blijkens de door
Modderman gevonden coördinaten van de vindplaats zo'n 4 km meer westelijk ligt dan onderhavige. Deze
oudere melding is in Archis onder waarnemingsnummer 32.773 ingevoerd. De gegeven literatuurverwijzing
berust kennelijk op vergissing.”
Zaakidentificatie 2875293100 (waarnemingsnummer 31.171)
Op 100 meter ten zuidwesten van het plangebied werden in 1960 twee dakpanfragmenten uit de Romeinse tijd
gevonden.
Zaakidentificatie 2770121100, 2886382100, 2912699100, 3118462100, 3118454100, 3124804100, 3089108100
en 3233117100 (waarnemingsnummers 14.097, 14.207, 30.137, 30.144, 31.171, 33.135, 33.547, 37.338 en
411.514)
Op 90 meter ten oosten van het plangebied en op 220 meter ten westen-zuidwesten van het plangebied werden
vanaf 1960 tot in circa 1975 door W. Heesters ter plaatse enkele opgravingen uitgevoerd op de Huisakker
(locatie Nijnsel I en II) in verband met de voorgenomen uitbreidingswijk van Nijnsel.
Op 90 meter ten oosten van het plangebied werden vuurstenen schrabbers, spitsen en Wommersomse
kwartsiet uit het mesolithicum gevonden. Ook vond men handgevormd aardewerk uit de late bronstijd – vroegRomeinse tijd, gedraaid aardewerk uit de laat-Merovingische periode (7e eeuw) en aardewerk uit de late
middeleeuwen (zaakidentificatie 3118454100 / waarnemingsnummer 30.137).
Op 220 meter afstand vond men onder meer werden vuurstenen artefacten uit de periode laat-paleolithicummesolithicum en uit het mesolithicum gevonden (waarnemingsnummers 30.144 en 37.338), resten van een
urnenveld uit de midden-ijzertijd (aardewerk, botresten, houtskoolresten) en paalsporen (waarnemingsnummers
14.207 en 33.135). Naast mesolithische resten werden ook meerdere bewoningssporen uit de ijzertijd en
Romeinse tijd gevonden, waaronder Terra Sigillata aardewerk, ruwwandig en gedraaid aardewerk en divers
vaatwerk. Ook bevonden zich hier aardewerkresten uit de vroege middeleeuwen, onder meer resten van bolpotaardewerk en laatmiddeleeuws aardewerk (waarnemingsnummer 14.097, 31.171, 33.547 en 411.514). De
waarnemingen liggen alleen in de bebouwde kom van Nijnsel en zijn geomorfologisch niet gekarteerd.
Waarschijnlijk bevindt zich hier een dekzandrug.
Zaakidentificatie 2472099100, 3978246100, 4002374100, 3979250100 en 4002374100
Op 350 meter ten noorden van het plangebied werd in 29015 tijdens een booronderzoek door Aeres Milieu een
Oa-horizont of oude akkerlaag aangetroffen in meerdere boringen. Deze laag dateert ten minste vóór 1200 n.
Chr. en is afgeschermd tegen verstoringen door het aanwezige cultuurdek.
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Het gebied kent op basis van het verwachtingsmodel een grote potentie voor de aanwezigheid van
archeologische resten uit alle perioden. Het akkerdek lijkt daarbij als een beschermende laag over het potentiele
archeologische niveau te liggen. Met uitzondering van de vroege prehistorie blijft deze verwachting bestaan.
Derhalve wordt geadviseerd voorafgaand aan bodemingrepen een vervolgonderzoek uit te voeren door middel
van proefsleuven (zaakidentificatie 2472099100). Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden bewoningssporen
uit de ijzertijd, Romeinse tijd en uit zowel de vroege als de late middeleeuwen aangetroffen proefsleuven
(zaakidentificatie 3978246100). Tijdens een aanvullende sleuf werden twee greppels en veertig paalkuilen
aangetroffen. Uit één kuil werd een klein fragment handgevormd aardewerk uit de vroege bronstijd gevonden.
Ook vond men vuursteenresten uit de periode mesolithicum – neolithicum, aardewerk uit de Romeinse tijd,
waaronder een dolium, resten van een maalsteen uit de periode bronstijd – Romeinse tijd, Badorf en kogelpot
aardewerk uit de vroege middeleeuwen en steengoed uit de late middeleeuwen.
Tijdens de opgraving in 2016 bleek het zuidelijke deel diepgaand verstoord. Het vondstmateriaal
vertegenwoordigde zowel de prehistorische en Romeinse perioden, maar voornamelijk (post-) middeleeuwse
perioden. Verder bouwend op de onderzoeksresultaten van de voorgaande onderzoeken op en nabij het
plangebied zijn vier sporencluster in het vlak herkend, welke wijzen op neolithische tot vroege bronstijd
bewoning. De secundaire aard van de sporen, die doorheen alle lagen voorkomen (bouwvoor, akkerlaag,
afdekking C-horizont) maken een eenduidige datering moeilijk. Het onderzoeksgebied bevat een prehistorische
vondstlocatie (laat-neolithicum tot vroege bronstijd), die is afgetopt in de vroege middeleeuwen en wederom in
de late middeleeuwen - nieuwe Tijd. De Romeinse sporen zijn mogelijk afkomstig van elders, dit vanwege de
kleine aantallen en enkel het voorkomen in het akkerdek. Het Romeins materiaal werd door de volledige
stratigrafie heen aangetroffen. Er is duidelijk geen sprake van een eenduidig Romeins laagpakket. Het Romeins
materiaal kan aangevoerd zijn met plaggen, waaruit het akkerdek is opgebouwd (zaakidentificatie 4002374100).
Ter plaatse van de grote dekzandrug in Nijnsel-Eimbert, zijn daarnaast nog enkele andere vondsten bekend21:
Zaakidentificatie 3231124100 en 3273618100 (waarnemingsnummers 432.930 en 410.968)
Op de hoek van de Lieshoutseweg met de Eimbert, op circa 185 meter ten noordoosten van het plangebied,
werden in december 2008 twee boomstamwaterputten aangetroffen. Uit dendrochronologisch onderzoek bleek
dat de eerste put in de periode 590-640 n. Chr. kon worden gedateerd en de tweede put uit de periode
omstreeks 900 n. Chr. stamt.
Tijdens bouwwerkzaamheden ter plaatse van de Lieshoutseweg 31 in 1974 werd door pater Wiro Heesters een
plaggenput gevonden. De datering hiervan is niet bekend. De locatie ligt op circa 200 meter ten noordoosten
van het plangebied.
De Archeologische Werkgroep Sint-Oedenrode (de heer Hendriks) is via email benaderd met de vraag of bij
hen nog informatie uit het plangebied bekend is (dat niet bij de RCE is gemeld). De archeologische en
cultuurhistorische gegevens die door dhr. Hendriks zijn aangeleverd, zijn opgenomen in de tekst.
3.5

Bewoningsgeschiedenis – historisch materiaal

Op het minuutplan uit het begin van de 19e eeuw (figuur 3)22 blijkt dat het plangebied in een onbebouwd veld ligt
dat staat aangegeven als De Huis Akkers. Door het plangebied loopt een watertje (sloot) vanuit de Dommel.
Ten noorden is de doorgaande weg Lieshoutseweg te herkennen. De twee grote percelen waarbinnen het
plangebied ligt zijn volgens de oorspronkelijke Aanwijzende Tafels (OAT)23, behorende bij het minuutplan, als
bouwland in gebruik.

21 Ontleend aan het rapport Hagens, Van der Feest en Cohen Stuart 2015 (Aeres Milieu rapport 15057). En met dank aan dhr. H.
Hendriks van de Archeologische Werkgroep Sint-Oedenrode voor de aanvullende informatie.
22 www.beeldbank.cultureelerfgoed.nl. Gemeente Sint-Oedenrode, sectie E, blad 2. Minuutplans zijn de oorspronkelijke kadastrale kaarten
die zijn vervaardigd vanaf 1811 en 1812 in navolging van de Fransen o.l.v. Napoleon Bonaparte. Het zijn grondbeschrijvingen (kadasters)
van de gemeenten met hierop aangegeven de percelen, perceelnummers en gebouwen. Voor Limburg werden deze kaarten rond 1840
vervaardigd.
23 OAT = Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel. Dit is een register uit 1832 waarin diverse gegevens in vermeld staan die betrekking
hebben op de betreffende percelen, zoals de eigenaar, beroep en woonplaats, alsmede het grondgebruik en de oppervlakte.
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De kaart uit de periode 1845-1850, 1900 en 1940 laten een soortgelijke situatie zien. Het plangebied ligt in een
onbebouwd veld en is als bouwland in gebruik. De sloot is nog altijd aanwezig.
Omstreeks 1973 vinden flinke uitbreidingen van de bebouwde zone van Nijnsel plaats en wordt de Jasmijnstraat
en de omliggende straten aangelegd. Het plangebied is nog onbebouwd en lijkt als weiland of als grasland in
gebruik. De sloot loopt nu langs de oostrand van het plangebied. In of kort na 1973 wordt de huidige bebouwing
(school) gerealiseerd binnen het plangebied.24

Figuur 3: Kadastraal minuutplan
www.beeldbank.cultureelerfgoed.nl).

uit

circa
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rood

het

plangebied

aangegeven

(Bron:

24 https://bagviewer.kadaster.nl.
Pagina 14 van 25

Archeologisch onderzoek Jasmijnstraat 11-11a te Nijnsel / AM18620

Figuur 4: Historisch kaartmateriaal uit respectievelijk circa 1845-1850, 1900, 1940 en 1973 met in het rood het plangebied aangegeven
(Bron: www.topotijdreis.nl).
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4.

VERWACHTINGSMODEL

De jager-verzamelaars uit het laat-paleolithicum en mesolithicum hebben als woon- en verblijfplaats vaak voor
de flanken van hoger liggende terreingedeelten in het landschap gekozen die bij voorkeur in de buurt van open
water lagen. Water was een belangrijke bron voor drinkwater en vanwege de grote biodiversiteit, die de jacht en
het verzamelen van plantaardig voedsel makkelijker maakte.
Volgens de geomorfologische kaarten is het westelijke deel van het plangebied niet gekarteerd en ligt het
oostelijke deel ligt in een golvende dekzandvlakte. Op de gemeentelijke Landschapstypenkaart ligt het
plangebied in zone van dekzandruggen. Direct ten oosten van het plangebied ligt het beekdal van de Dommel
met direct ten noordoosten van het plangebied een glooiing van beekdalzijde. Het kaartbeeld van het Actueel
Hoogtebestand Nederland (AHN) laat duidelijk het hoogteverschil zien tussen de hoger gelegen dekzandruggen
via de glooiingen en dekzandvlakten naar het laaggelegen beekdal van de Dommel. Met uitzondering van de
oostelijke rand ligt het plangebied hoog in het landschap. Hieruit kan worden geconcludeerd dat het plangebied
waarschijnlijk op de dekzandrug ligt, direct op de overgang naar het beekdal van de Dommel.
Ten tijde van de jager-verzamelaars vormden met name de flanken/randen van de hoge zandgronden naar de
watervoorzieningen aantrekkelijke bewoningslocaties. Het plangebied zal daarom een aantrekkelijke
bewoningslocatie zijn geweest. In de (directe) omgeving van het plangebied en binnen dezelfde dekzandrug zijn
verschillende vuursteenartefacten uit met name het mesolithicum bekend. Op een afstand vanaf 30 meter ten
zuidoosten en op 330 meter ten noorden van het plangebied bevinden zich archeologische monumenten
waarbinnen deze resten werden aangetroffen (paragraaf 3.3, monumentnummers 5213 en 5235). Om deze
redenen geldt voor het plangebied een hoge archeologische verwachting voor de periode laat-paleolithicum tot
en met het mesolithicum.
Binnen het plangebied worden waarschijnlijk hoge zwarte enkeerdgronden verwacht. Deze gronden hebben een
plaggendek (eerdlaag). Eventueel aanwezige resten worden onder het verwachte plaggendek of in de
oorspronkelijke bodem verwacht en kunnen bestaan uit tijdelijke bewoningssporen, haardkuilen en artefacten
van vuursteen.
Vanaf het neolithicum ontstaan de eerste landbouwculturen die gekenmerkt worden door meer sedentaire
nederzettingen. In de beginperiode stapt men geleidelijk over naar landbouw en veeteelt. De nederzettingen
worden gekenmerkt door permanente woningen die soms diep in de grond gefundeerd waren. Vanaf het
neolithicum tot en met de vroege middeleeuwen heeft men nog steeds een voorkeur voor hoger en droger
gelegen gebieden.
In latere prehistorische perioden zal het plangebied vanwege haar hoge ligging op de rand van een dekzandrug
een aantrekkelijke vestigingslocatie zijn geweest, al zal men vooral de voorkeur hebben gegeven aan de
centrale delen van de hoge dekzandruggen. In de (directe) omgeving van het plangebied zijn binnen dezelfde
dekzandrug en ook nabij de randen meerdere nederzettings- en begravingsresten bekend uit de bronstijd en
ijzertijd evenals nederzettingsresten uit de Romeinse tijd en uit de vroege middeleeuwen. In het oostelijke deel
van het plangebied werd in het verleden ondetermineerbaar aardewerk uit de periode ijzertijd – Romeinse tijd en
een deel van een maalsteen uit de ijzertijd gevonden. Er geldt om die reden een hoge verwachting voor zowel
nederzettings- en begravingsresten uit de periode neolithicum, bronstijd en ijzertijd als voor nederzettingsresten
uit de Romeinse periode en de vroege middeleeuwen. Resten uit de genoemde perioden worden onder het
plaggendek (eerdlaag) of in de oorspronkelijke bodem verwacht en bestaan uit een cultuurlaag, paalkuilen/gaten, afvalkuilen, fragmenten aardewerk, natuursteen of gebruiksvoorwerpen.
Het plangebied ligt aan de Jasmijnstraat op circa 200 meter ten oosten van de van oorsprong laatmiddeleeuwse
dorpskern van Nijnsel. Ten noorden van het plangebied ligt de Lieshoutseweg, een uitvalsweg richting het
zuidoostelijke gelegen Lieshout. Uit historische kaarten blijkt dat het plangebied sinds tenminste het begin van
de 19e eeuw in een akkerveld lag, aangegeven als de Huis Akkers. Aan de Lieshoutseweg was sinds deze
periode enige bebouwing aanwezig. Het plangebied zelf bleef onbebouwd en in agrarisch gebruik, totdat de
huidige bebouwing in de jaren zeventig van de vorige eeuw werd gerealiseerd. In de omgeving zijn
laatmiddeleeuwse aardewerkresten bekend, hoewel dit met name om losse vondsten zal gaan. Op basis van
deze gegevens geldt een middelhoge verwachting voor archeologische resten uit de periode late middeleeuwen
tot en met de nieuwe tijd. Resten worden verwacht vanaf het maaiveld.
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Periode

Verwachting

Verwachte kenmerken vindplaats

Diepteligging sporen

Laat-paleolithicum
– mesolithicum

Hoog

Bewoningssporen, kampementen:
vuursteen artefacten, haardkuilen

Onder het plaggendek tot in de
oorspronkelijke bodem

Neolithicum,
bronstijd, ijzertijd

Hoog

Nederzettings- en begravingsresten,
fragmenten aardewerk, natuursteen,
gebruiksvoorwerpen, botresten

Onder het plaggendek tot in de
oorspronkelijke bodem

Romeinse tijd,
vroege
middeleeuwen

Hoog

Nederzettingsresten, fragmenten aardewerk,
natuursteen, gebruiksvoorwerpen

Onder het plaggendek tot in de
oorspronkelijke bodem

Late
middeleeuwen
– nieuwe tijd

Middelhoog

Cultuurlaag, fragmenten aardewerk,
natuursteen, gebruiksvoorwerpen, sporen van
agrarische activiteiten, losse fragmenten
aardewerk

Vanaf het maaiveld

Tabel 1: Archeologische verwachting per periode.
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Bodemverstoring
Als gevolg van de huidige bebouwing (school) zal de bodem ter plaatse tot zekere diepte verstoord zijn geraakt.
Ten behoeve van de huidige verstoring zijn bouwdossiers bestudeerd.
Het hoofdgebouw (school) werd in 1977 gerealiseerd. Kort daarna (1981) werd de gymzaal gebouwd. In 2001
volgt een kleine uitbreiding met de bouw van een peuterspeelzaal.
Van de gymzaal en van de peuterspeelzaal waren helaas geen bouwtekeningen beschikbaar. Uit de
bouwtekeningen van het hoofdgebouw bleek dat sprake is van een stalen fundering die reikt tot 1,20 meter -mv.
Enkel ter plaatse van het trappenhuis is sprake van een funderingsdiepte van 1,50 meter -mv (zie bijlage 9).
Bekend is dat nergens sprake is van onderkeldering. Vermoedelijk zullen de funderingsdiepten van de gymzaal
en de peuterspeelzaal een soortgelijke funderingsdiepte hebben, waarbij uitgegaan kan worden van een
verstoringsdiepte van circa 0,8 tot 1,20 meter -mv (zie figuur 5).

Rode kader
Blauwe kader
Groene kader

: funderingsdiepte 1,20 meter -mv
: funderingsdiepte 1,50 meter -mv
: funderingsdiepte onbekend, vermoedelijk 0,8-1,20 meter -mv

Figuur 5: Overzicht bouwjaren huidige bebouwing (Bron: Aangeleverd door de opdrachtgever).
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5.

VELDWERKZAAMHEDEN

5.1

Algemeen

Bij het verkennend veldonderzoek zijn op 7 februari 2019 verspreid over het plangebied aan de Jasmijnstraat 6
boringen gezet (boringen 1-6, bijlage 2). De hoogte is bepaald met het Actueel Hoogtebestand Nederland
(AHN2, via QGIS). De boringen zijn uitgevoerd met een Edelmanboor met een kop met een diameter van 7 cm.
De boringen reiken tot maximaal 2,55 meter –mv en tot ruim 30 cm in de top van het pakket natuurlijke
afzettingen.
De boorkernen zijn beschreven conform ASB (Archeologische Standaard Boorbeschrijving 5.2), zie bijlage 8.
Het plangebied ligt aan de Jasmijnstraat in het oostelijke deel van de bebouwde kom van Nijnsel. Momenteel is
het plangebied deels bebouwd (huidige school) en in gebruik als verhard erf (speelplaats) en tuin. In het westen
en noorden wordt het plangebied begrensd door de Jasmijnstraat, in het noorden door bebouwing aan de
Jasmijnstraat, in het oosten door een sloot met grasland en in het zuiden door een verhard sportveld.
De maaiveldhoogte op de plaats van de boringen varieert van circa 12,5 tot circa 13 meter +NAP. De
grondwaterspiegel ligt diep, namelijk op circa 2 - 2,2 meter -mv.

Figuur 6: Overzicht van verschillende delen van het plangebied (foto’s 7 maart 2019).
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5.2

Fysisch geografische beschrijving van de bodemopbouw

Binnen het plangebied kan de bodem als volgt worden omschreven.
Het bovenste pakket reikt bij alle boringen tot circa 20-30 cm -mv en bestaat uit matig fijn, zwak tot matig siltig
donkerbruin zand. Het bevat wortels met plaatselijk gele brokken zand.
Onder de bouwvoor ligt een pakket matig fijn, matig siltig, zwak tot matig humeus zand. Deze varieert in kleur
tussen de boringen van lichtbruin, bruingrijs tot donkerbruin. Het varieert ook in dikte. In sommige boringen
komen wortels of brokjes/spikkels baksteen in dit pakket voor en brokjes geel zand (bijvoorbeeld in boring 5, zie
figuur 8).
De overgang naar het onderliggende pakket is over het algemeen scherp. Het pakket bestaat uit matig fijn,
matig siltig beige, geel of witbeige zand en vormt de basis van het plangebied.

Figuur 7: Zicht op boring 4, uitgelegd van links naar rechts (foto 7 maart 2019).

Figuur 8: Zicht op boring 5, uitgelegd van rechts naar links (foto 7 maart 2019).
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5.3

Interpretatie

Het bovenste pakket kan voor alle boringen worden geïnterpreteerd als de bouwvoor. Het pakket daaronder
betreft een A-horizont (Ap). Dit eindigt voor bijna alle boringen op circa 70 cm -mv. Tot die 70 cm liggen de
pakketten op circa dezelfde diepte. Dit zou verklaard kunnen worden door een afvlakking van het terrein op een
bepaald moment in het verleden.
Dieper dan 70 cm -mv treden er veranderingen op tussen de boringen wat betreft dikte van pakket, kleur en
insluitsels.
Dit pakket onder de Ap kan worden beschreven als een begraven A-horizont (Apb). Bij boring 5 ligt hier mogelijk
nog een oudere begraven A-horizont onder (Apb2) op een diepte van 130 -170 cm -mv.
Doordat ook in het verleden sprake was van een reliëfrijk gebied (zie het AHN, bijlage 7), zullen op sommige
plaatsen depressies en op andere plaatsten verhogingen in het landschap aanwezig zijn geweest, hetgeen tot
uiting komt in de boringen. Boring 5 lijkt bijvoorbeeld een laag te bevatten die zich in een natuurlijk depressie
bevond ofwel in een mogelijke verstoring (170-180 cm -mv). De overgang naar de natuurlijk ondergrond, de Chorizont, is scherp, maar bestaat wel vaak uit een mengzone van de oude akkerlaag met de C-horizont. Hierbij
valt te denken aan het omzetten van grond in het verleden, waardoor er brokjes van de C-horizont zijn
opgewerkt en waarin de mogelijk voormalige B-horizont is opgenomen.
Door dit reliëf in het landschap is de natuurlijke ondergrond, de C-horizont, ook op verschillende dieptes
waargenomen. Een andere verklaring voor het verschil hiervoor kan worden gevonden in de mogelijke aftopping
van de C-horizont op sommige plaatsen. Het bovenste deel ontbreekt dan van de natuurlijke ondergrond.
Hoeveel precies zou zijn afgetopt, kan op basis van de gegevens niet worden vastgesteld.

5.4

Archeologische indicatoren

Hoewel geen doel van een verkennend veldonderzoek met boringen, is gelet op de aanwezigheid van
archeologische indicatoren die kunnen wijzen op archeologische waarden in de ondergrond. Dergelijke
indicatoren zijn niet aangetroffen.
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6.

CONCLUSIE

6.1

Algemeen

Op basis van het uitgevoerd verkennend veldonderzoek middels boringen kan worden gesteld dat de
ondergrond bestaat uit een A-horizont met hieronder één of twee begravingen A-horizonten. De overgang naar
de natuurlijke ondergrond is scherp te noemen, maar heeft anderzijds ook een mengzone boven deze laag.
In en onder deze begraven A-horizonten kunnen zich nog archeologische resten bevinden. Dit geldt ook voor de
(top van de) C-horizont. De kans op mogelijke sporen en vondsten kan voor deze locatie niet worden
uitgesloten.
Op basis van het bureauonderzoek worden enkeerdgronden in leemarm en zwak lemig fijn zand verwacht (code
zEZ21). Deze zijn ook aangetroffen (bijvoorbeeld in boring 6).
Onder het opgebrachte bouwlanddek kunnen nog archeologische resten voorkomen uit de periode laatpaleolithicum en mesolithicum. Op sommige plaatsen is de C-horizont niet afgetopt en op andere plaatsen kan
niet worden gezegd hoeveel mogelijk nog resteert van de C-horizont. Als gevolg van deze mogelijke aftopping
zouden oudere resten verloren zijn gegaan. Deze aftopping sluit mogelijk aanwezige archeologische resten niet
uit, maar vergroot de kans dat ze verloren kunnen zijn gegaan waardoor de trefkans geringer is. De
archeologische verwachting uit het bureauonderzoek wordt op basis hiervan bijgesteld naar middelhoog.
Robuustere resten uit de periode neolithicum tot en met de vroege middeleeuwen kunnen bewaard zijn
gebleven en kunnen zich bevinden onder de begraven A-horizonten. De hoge archeologische verwachting voor
deze perioden blijft om die reden gehandhaafd.
Door de afvlakking/egalisatie van het landschap in het (recente) verleden zullen mogelijke sporen en vondsten
uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd verloren zijn gegaan. De middelhoge archeologische verwachting voor
de periode late middeleeuwen en nieuwe tijd kan om die reden worden bijgesteld naar laag.
Mede door de aanwezigheid in de onmiddellijke omgeving (binnen 100 meter van het plangebied) van zowel een
archeologisch monument (monumentnummer 5213) en van meerdere vondsten uit de perioden mesolithicum,
ijzertijd, Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen (zie paragraaf 3.4), kan middels de resultaten van
onderhavig booronderzoek niet worden uitgesloten dat binnen het plangebied archeologische resten aanwezig
zijn uit de genoemde perioden.

6.2

Beantwoording van de onderzoeksvragen
•

Is er sprake van stratigrafische lagen die potentieel archeologische waarden kunnen bevatten?
Binnen het plangebied is sprake van begraven A-horizonten en op sommige plaatsen is een intacte top
van de natuurlijke ondergrond (C-horizont) aanwezig. In en onder deze lagen kunnen archeologische
resten aanwezig zijn.

•

In hoeverre zijn deze lagen intact en hoe reflecteert dit de kwaliteit van de mogelijk aanwezige
archeologische resten?
Mogelijk is plaatselijk sprake van een aftopping van de C-horizont. Deze aftopping kan op enige mate
van verstoring duiden, met als gevolg dat de kwaliteit van de aanwezige sporen kan zijn aangetast.

•

Wat is de diepteligging van mogelijke archeologische resten en wat is de daadwerkelijke bedreiging van
deze resten door de voorgenomen bodemingrepen?
De C-horizont bevindt zich op variabele diepte, van 75 cm -mv – 225 cm -mv. Afhankelijk van de diepte
van de fundering, zal het mogelijk archeologische niveau verstoord worden vanaf dit niveau.
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7.

AANBEVELINGEN

Op basis van het uitgevoerd verkennend veldonderzoek middels boringen kan worden gesteld dat binnen het
plangebied sprake is van begraven A-horizonten. Op sommige plaatsen is een intacte top van de natuurlijke
ondergrond (C-horizont) aanwezig. In en onder deze lagen kunnen archeologische resten aanwezig zijn, op een
diepte vanaf 75 cm -mv. Archeologische resten worden bedreigd bij bodemingrepen vanaf 55 cm -mv (met
inachtneming van een bufferzone van 20 cm -mv).
Indien de toekomstige bodemverstoring ten behoeve van de nieuwbouw dieper reikt dan dit niveau, wordt voor
het plangebied een vervolgonderzoek geadviseerd.
Een dergelijk vervolgonderzoek heeft bij voorkeur de vorm van een archeologisch proefsleuvenonderzoek op
basis van een nog op te stellen en goed te keuren Programma van Eisen (PvE).
Dit advies moet gecontroleerd en beoordeeld te worden door de bevoegde overheid, in dit geval de gemeente
Meierijstad. Deze zal vervolgens een besluit nemen over de vervolgprocedure. Tot die tijd kan er nog niet
begonnen worden met bodemverstorende activiteiten of activiteiten die voorbereiden op bodemverstoringen.
Het uitgevoerde onderzoek is verricht conform de gestelde eisen en gebruikelijke methoden. Het onderzoek is
gericht op het inzichtelijk maken van de toestand van het aanwezige bodemarchief. Hiermee kan de
beschadiging dan wel vernietiging als gevolg van de voorgenomen verstoring van een mogelijk aanwezig
bodemarchief tot een minimum worden beperkt. Echter kan door de aard van het onderzoek, steekproefsgewijs,
niet volledig worden uitgesloten dat er archeologische resten aan- of afwezig zullen zijn.
Indien in het plangebied toch archeologische sporen of resten worden aangetroffen dient hiervan melding te
worden gemaakt bij de Minister van OCW (in de praktijk de RCE) of zoals gangbaarder is bij de gemeente
conform Artikel 5.10. (Archeologische toevalsvondst) van de Erfgoedwet 2016.
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BIJLAGE 8
Boorkernbeschrijvingen

getekend volgens NEN 5104

Boring:

1

12,58NAP

Boring:

0

2

12,48NAP

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
sporen wortels, donkerbruin, Bouwvoor

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
brokken zand, donkerbruin, Gele brokken zand

20

20

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus,
uiterst wortelhoudend, donkerbruin, A-hor

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, matig
wortelhoudend, donkerbruin

70
75

90
100

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

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus,
donkerbruin, Brokken C-horizont?
Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus,
lichtbruin

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, geelbeige,
C-horizont, scherp

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus,
matig roesthoudend, donkerbruin, Enkeerd?

145

210

Zand, matig fijn, zwak siltig, beigegeel, GWT
200 cm -mv. C-horizont, scherp

240

Boring:

3

12,47NAP

0

Boring:

4

12,71NAP

0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus,
uiterst wortelhoudend, brokken zand, donkerbruin

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus,
brokken zand, uiterst wortelhoudend, geel

30
35

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus,
brokken zand, donkerbruin, Brokjes C-horizont

40

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus,
donkerbruin
Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus,
lichtbruin

75

Zand, matig fijn, zwak siltig, beigegeel,
C-horizont
95

Zand, matig fijn, zwak siltig, geelbeige, Schone
C-horizont, scherp

125
135

Projectnaam: Sint-Oedenrode
Projectcode: AM18620_ARCH

getekend volgens NEN 5104

Boring:

5

12,72NAP

0

Boring:

6
0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus,
uiterst wortelhoudend, donkerbruin, Bouwvoor

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus,
uiterst wortelhoudend, brokken zand,
donkerbruin, Brokjes geel zand, bouwvoor

20

35

13,03NAP

Zand, matig fijn, zwak siltig, uiterst
wortelhoudend, geel, geel ophoogzand

30

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus,
matig roesthoudend, donkerbruin, Roest op
85-95 cm -mv

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus,
uiterst wortelhoudend, matig roesthoudend,
donkerbruin, Brokjes geel zand

70

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus,
spikkels baksteen, brokken zand, donkerbruin,
Brokjes geel zand
95

110

Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus,
lichtbruin
Zand, matig fijn, zwak siltig, geelbeige, Schone
C-horizont

130

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
bruingrijs
150

170
180

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, matig
wortelhoudend, donkerbruin
Zand, matig fijn, zwak siltig, witbeige, Overgang
C-horizont verstoorde C-hor

225

Zand, matig fijn, zwak siltig, witbeige, Schone
C-horizont. GWT 220 cm -mv

255

Projectnaam: Sint-Oedenrode
Projectcode: AM18620_ARCH

Legenda (conform NEN 5104)
grind

klei

geur

Grind, siltig

Klei, zwak siltig

Grind, zwak zandig

Klei, matig siltig

geen geur
zwakke geur
matige geur
sterke geur

Grind, matig zandig

Klei, sterk siltig

Grind, sterk zandig

Klei, uiterst siltig

Grind, uiterst zandig

Klei, zwak zandig

uiterste geur

olie
geen olie-water reactie
zwakke olie-water reactie
matige olie-water reactie
sterke olie-water reactie
Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

zand

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde
>0

Zand, kleiïg

>1
>10
Zand, zwak siltig

>100

leem

>1000

Zand, matig siltig

Leem, zwak zandig

>10000

Zand, sterk siltig

Leem, sterk zandig

monsters
geroerd monster

Zand, uiterst siltig

overige toevoegingen
zwak humeus

veen
Veen, mineraalarm

matig humeus

ongeroerd monster
volumering

overig
bijzonder bestanddeel

Veen, zwak kleiïg

sterk humeus

Gemiddeld hoogste grondwaterstand
grondwaterstand

Veen, sterk kleiïg

zwak grindig

Veen, zwak zandig

matig grindig

Veen, sterk zandig

sterk grindig

Gemiddeld laagste grondwaterstand
slib

water
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BIJLAGE 9
Bouwtekeningen huidige bebouwing

Bijlage 2 Quickscan flora en fauna
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Notitie

: Quickscan flora en fauna ‘Kindcentrum
Nijnsel’ te St. Oedenrode

Datum
Opdrachtgever
Projectnummer
Opgesteld door
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Voor alle ruimtelijke ontwikkelingen geldt dat deze in overeenstemming met de nationale
natuurwetgeving en het provinciale natuurbeleid moeten worden uitgevoerd. In het kader van een
bestemmingsplanwijziging ten behoeve van de realisatie van een nieuw Kindcentrum aan de
Jasmijnstraat 11 en 11a te Nijnsel, gemeente Meierijstad, is door middel van een verkennend flora- en
faunaonderzoek (quickscan) een beoordeling gemaakt van de mogelijke effecten die het plan kan
hebben op beschermde natuurwaarden. Hierdoor wordt duidelijk of het plan in overeenstemming is met
de natuurwetgeving.
De bescherming van de natuur is per 1 januari 2017 in Nederland vastgelegd in de Wet natuurbescherming (Wnb). Deze wet vormt voor wat betreft soortenbescherming en gebiedsbescherming een uitwerking van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Omtrent houtopstanden is de voormalige nationale Boswet eveneens in de Wet natuurbescherming opgenomen. Daarnaast vindt beleidsmatige gebiedsbescherming plaats door middel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), de voormalige Ecologische Hoofdstructuur (EHS).
Werkwijze quickscan flora en fauna
In de quickscan zijn de gevolgen van de ruimtelijke ingreep afgezet tegen potentieel aanwezige natuurwaarden die vanuit de Wet natuurbescherming en provinciaal beleid zijn beschermd. Deze werkwijze
vloeit voort uit de brochure ‘Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen’ van het Ministerie van Economische Zaken van december 2016.
Om een beeld te krijgen van de natuurwaarden is op 12 februari 2019 tussen 10.30-11.30 uur door een
ecoloog van BRO1 een verkennend veldbezoek gebracht aan het plangebied en de directe omgeving
hiervan. Het was circa 4°C, half bewolkt, zonder ne erslag, met een zuidwestenwind van 3 Bft. Tijdens
het veldbezoek is gelet op de potentiele aanwezigheid van beschermde soorten op basis van het
aanwezige habitat en nest/verblijfsmogelijkheden. Daarnaast is aan de hand van NDFF-gegevens,
1

BRO is lid van het Netwerk Groene Bureaus (NGB). Het NGB is de brancheorganisatie voor groene adviesbureaus en heeft
als doel kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging. Onze werkzaamheden voeren wij dan ook uit volgens de door het
NGB vastgestelde gedragscode (versie juni 2008, aangevuld in februari 2010). De medewerkers binnen de discipline ecologie
voldoen aan de door het Ministerie van EZ genoemde voorwaarden voor ter zake deskundigen op het gebied van ecologisch
onderzoek.
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verspreidingsatlassen, andere standaardwerken en op basis van ‘expert judgement’ nagegaan welke
beschermde planten- en diersoorten er voor kunnen komen binnen en nabij het plangebied en zijn
omtrent gebiedsbescherming gegevens van de provincie Noord-Brabant geraadpleegd. Aan de hand
van het verkennende onderzoek is vervolgens beoordeeld welke beschermde soorten daadwerkelijk
voor (kunnen) komen binnen het plangebied en is er vervolgens een inschatting gemaakt van de
effecten van de ruimtelijke ontwikkeling op beschermde natuurwaarden.
Planbeschrijving
Het plangebied is gelegen in het oosten van Nijnsel, een dorp gelegen in de gemeente Meierijstad,
tussen Sint-Oedenrode en Son. De basisschool ligt circa 500 meter ten oosten van de A50, en 300
meter ten westen van de Dommel. In figuur 1 is de topografische ligging van het plangebied weergegeven.

Figuur 1. Topografische kaart ligging van het plangebied (1:25.000)

Huidige situatie
Het plangebied bestaat momenteel uit een basisschool van 1 en 2 bouwlagen, een gymzaal, speeltuin,
voetbalveld (pekveld), parkeerplaats en enkele bomen. In figuur 2 is een luchtfoto van het plangebied
en de directe omgeving weergegeven. De figuren 4 t/m 9 geven een impressie van het plangebied,
middels foto’s die zijn genomen tijdens het verkennende veldbezoek.
Toekomstige situatie
De bestaande school wordt geheel gesloopt. Waarschijnlijk worden enkele bomen gekapt, welke bomen
dit exact zijn hangt af van de modelkeuze. Figuur 3 geeft een beeld van de toekomstige situatie.
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Figuur 2. Luchtfoto van het plangebied en de directe omgeving

Figuur 3. Model met voorkeur toekomstige situatie plangebied
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Figuur 4. Westzjide school, hoofdingang

Figuur 5. School vanuit westen richting zuiden

Figuur 6. Achterzijde school met speeltuin

Figuur 7. Parkeerplaats in noorden plangebied

Figuur 8. Pekveld en gymzaal in zuiden plangebied

Figuur 9. Natuurnetwerk ten zuidoosten plangebied
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Toetsing gebiedsbescherming
Wettelijke gebiedsbescherming
De Wet natuurbescherming, heeft voor wat betreft gebiedsbescherming, betrekking op de Europees
beschermde Natura 2000-gebieden. De Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden worden in Nederland
gecombineerd als Natura 2000-gebieden aangewezen. Als er naar aanleiding van projecten, plannen
en activiteiten mogelijkerwijs significante effecten optreden, dienen deze vooraf in kaart gebracht en
beoordeeld te worden. Projecten, plannen en activiteiten die mogelijk een negatief effect hebben op de
beschermde natuur in een Natura 2000-gebied zijn vergunningsplichtig.
Het plangebied is niet gelegen binnen de grenzen van een gebied dat aangewezen is als Natura 2000gebied. Het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied, “Kampina & Oisterwijkse vennen”, bevindt zich op
circa 13 kilometer afstand ten westen van het projectgebied. Indien er sprake zou zijn van een effect,
betreft dit een extern effect als gevolg van storingsfactoren als toename van geluid, licht of depositie
van stikstof. Mede gezien de afstand tot het plangebied zijn externe effecten als licht en geluid uitgesloten. Gezien de afstand tot het Natura 2000-gebied en de toekomstige situatie vergelijkbaar is, is een
significante toename aan stikstofdepositie op een Natura 2000-gebied niet aannemelijk, waardoor een
negatief effect op de instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 2000-gebied redelijkerwijs is uitgesloten.
Gebiedsbescherming vanuit provinciaal beleid
Conform artikel 1.12 van de Wet natuurbescherming dragen Gedeputeerde Staten in hun provincie zorg
voor de totstandkoming en instandhouding van een samenhangend landelijk ecologisch netwerk, genaamd ‘Natuurnetwerk Nederland’. Zij wijzen daartoe in hun provincie gebieden aan die tot dit netwerk
behoren. Het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen Ecologische Hoofdstructuur (EHS)) is een samenhangend netwerk van bestaande en te ontwikkelen natuurgebieden. De planologische begrenzing
en beschermingsregimes van het Natuurnetwerk loopt via het traject van de provinciale ruimtelijke structuurvisies en verordeningen. Binnen de provincie Noord-Brabant bestaat het NNN uit het Natuurnetwerk
Brabant (NNB) en Ecologische Verbindingszones (EVZ). Daarnaast wordt ook de groenblauwe mantel
beleidsmatig beschermd. Het netwerk wordt gevormd door kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden
en ecologische verbindingszones met als doel natuurgebieden beter met elkaar en met het omringende
agrarisch gebied te verbinden. Activiteiten in deze gebieden zijn alleen toegestaan als ze geen negatieve effecten hebben op de wezenlijke kenmerken of waarden of als deze kunnen worden tegengegaan
met mitigerende maatregelen.
Het plangebied is niet gelegen binnen het NNB (zie figuur 10). Het dichtstbijzijnde onderdeel van het
NNB ligt ongeveer 20 meter ten zuidoosten van het plangebied. Gezien het kindcentrum in de plaats
komt van de huidige basisschool zullen de omgevingscondities redelijkerwijs gelijk blijven, waardoor de
wezenlijke kenmerken en waarden van de huidige staat van het NNB niet worden aangetast. Vervolgonderzoek in het kader van het NNB wordt dan ook niet noodzakelijk geacht. Daarnaast is het plangebied niet gelegen binnen de groenblauwe mantel
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Figuur 10. Ligging NNB (groen) ten opzichte van perceel plangebied (rood omlijnd)

Toetsing beschermde houtopstanden
De bescherming van houtopstanden, conform de Wet natuurbescherming, heeft betrekking op alle
zelfstandige eenheden van bomen, boomvormers of struiken van een oppervlakte van minimaal tien are
of een rijbeplanting die meer dan twintig bomen omvat, gelegen buiten de bebouwde kom. Wanneer
houtopstanden worden geveld, niet vallende onder artikel 4.1 van de Wet natuurbescherming, geldt een
meldingsplicht bij Gedeputeerde Staten van desbetreffende provincie (artikel 4.2 Wnb). Indien er geen
bezwaar is om de houtopstanden te kappen, verplicht artikel 4.2 van de Wet natuurbescherming om
binnen 3 jaar na het vellen of tenietgaan van de houtopstand op dezelfde grond houtopstanden opnieuw
aan te planten. Er geldt een algehele vrijstelling van de herplantplicht voor houtopstanden die gekapt
worden in het kader van natuurbeheer en natuurbehoud.
Aangezien het plangebied zich binnen de bebouwde kom Boswet bevindt is toetsing aan het onderdeel
houtopstanden conform de Wet natuurbescherming bij dit plan niet aan de orde.
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Toetsing soortenbescherming
De Wet natuurbescherming heeft, voor wat betreft soortenbescherming, betrekking op alle in Nederland
in het wild voorkomende zoogdieren, (trek)vogels, reptielen en amfibieën, een aantal vissen, libellen en
vlinders, enkele bijzondere en min of meer zeldzame ongewervelde dierensoorten en een aantal vaatplanten. De beschermde soorten zijn ingedeeld in drie categorieën:
Vogels (artikel 3.1 Wet natuurbescherming)
Europees beschermde soorten (artikel 3.5 Wet natuurbescherming)
Nationaal beschermde soorten (artikel 3.10 Wet natuurbescherming)
Beschermde soorten vanuit nationaal oogpunt betreffen soorten uit ‘bijlage A en B’ van de Wet natuurbescherming. Beschermde soorten vanuit Europees oogpunt betreffen soorten uit Bijlage IV van de
Habitatrichtlijn, de soorten uit Bijlage 1 en 2 Verdrag van Bern, en Bijlage 1 verdrag van Bonn, en alle
in Europa inheemse vogels (Vogelrichtlijn). De drie beschermingsregimes kennen elk hun eigen verbodsbepalingen. De verbodsbepalingen voor vogels en overige Europese soorten (categorie 1 en 2)
zijn letterlijk overgenomen uit respectievelijk de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Voor de andere,
‘nationaal’ beschermde soorten (categorie 3) gelden verbodsbepalingen die geïnspireerd zijn op de Habitatrichtlijn, maar in sommige opzichten minder streng zijn. In tabel 1 zijn de verbodsbepalingen per
regime weergegeven.
Tabel 1. Verbodsbepalingen per categorie beschermde soorten
Vogels (artikel 3.1 Wnb)

Europees beschermde soorten

Nationaal beschermde soorten

(artikel 3.5 Wnb)

(artikel 3.10 Wnb)

Art 3.1 lid 1

Art 3.5 lid 1

Art 3.10 lid 1a

Het is verboden in het wild levende vogels opzettelijk te doden of te vangen

Het is verboden soorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te
doden of te vangen

Het is verboden soorten opzettelijk te
doden of te vangen

Art 3.1 lid 2

Art 3.5 lid 4

Art 3.10 lid 1b

Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen

Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen

Het is verboden de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren
opzettelijk te beschadigen of te vernielen

Art 3.1 lid 3

Art. 3.5 lid 3

-

Het is verboden eieren te rapen en deze
onder zich te hebben

Het is verboden eieren van dieren in de
natuur opzettelijk te vernielen of te rapen

Art 3.1 lid 4 en lid 5

Art 3.5 lid 2

Het is verboden vogels opzettelijk te
storen, tenzij de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort

Het is verboden dieren opzettelijk te verstoren

-

Art 3.5 lid 5

Art 3.10 lid 1c

Het is verboden plantensoorten in hun
natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te
snijden, te ontwortelen of te vernielen

Het is verboden plantensoorten in hun
natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te
snijden, te ontwortelen of te vernielen

-
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De Wet natuurbescherming regelt dat de provincie bevoegd gezag is en de lijst met te beschermen
soorten kan aanpassen op de situatie in de provincie. De soortbescherming kan hierdoor per provincie
verschillen. In het algemeen gelden voor alle drie de categorieën de zogenoemde verbodsregels. Een
ontheffing hierop wordt voor de Nationaal beschermde soorten (art. 3.10 WNB) met een lichte toets
verleend. Voor de vogels en Europees beschermde soorten geldt een zware toetsing. Het verschil binnen provincies zit vooral in het aantal nationaal beschermde soorten met een vrijstelling bij onder meer
ruimtelijke ontwikkelingen. Zo zijn, in tegenstelling tot de meeste provincie, de kleine marterachtigen
(wezel, hermelijn en bunzing) binnen de provincie Noord-Brabant niet vrijgesteld.
Voor alle soorten, dus ook voor de soorten die niet onder de aangewezen bescherming vallen, of die
zijn vrijgesteld van de ontheffingsplicht, geldt de zogenaamde ‘algemene zorgplicht’ (art. 1.11 Wnb).
Deze zorgplicht houdt in dat de initiatiefnemer passende maatregelen neemt om schade aan aanwezige
soorten te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het niet verontrusten of verstoren in de kwetsbare perioden zoals de winterslaap, de voortplantingstijd en de periode
van afhankelijkheid van de jongen. De zorgplicht geldt altijd en voor alle planten en dieren, of ze beschermd zijn of niet, en in het geval dat ze beschermd zijn ook als er een ontheffing of vrijstelling is
verleend.
Komen soorten van de hierboven genoemde beschermingsregimes voor, dan is de eerste vraag of de
voorgenomen activiteit effecten heeft op de beschermde soorten. Treden er effecten op, dan dient er
gekeken te worden of er (provinciale) vrijstelling verleend kan worden (al dan niet door te werken volgens een goedgekeurde gedragscode), of dat er een alternatieve oplossing mogelijk is waardoor er
geen negatief effect kan plaatsvinden. Indien dit niet mogelijk is, zal ontheffing aangevraagd moeten
worden op basis van een geldig wettelijk belang, waarbij de gunstige staat van instandhouding van
beschermde soorten niet in het geding komt. De ontheffing kan dan onder voorwaarden worden verleend.
Vogels
Op de ‘Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten’ van het Ministerie van LNV (augustus 2009)
wordt onderscheid gemaakt in verschillende categorieën vogelnesten. Van de meeste vogelsoorten zijn
de nesten uitsluitend beschermd wanneer deze tijdens de broed- en nestperiode in gebruik zijn. Het
gaat om soorten die jaarlijks nieuwe nesten maken. Van een aantal soorten roofvogels en uilen, koloniebroeders en gebouw bewonende vogelsoorten (‘categorie 1-4 soorten’) zijn de nesten en de functionele leefomgeving jaarrond beschermend. Ten slotte is er een categorie nesten van vogelsoorten die
weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed, maar die over
voldoende flexibiliteit beschikken om, als die broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen
(‘categorie 5-soorten’).
De basisschool en bijbehorende gebouwen bieden geen geschikte nestlocaties voor gebouwbewonende soorten met jaarrond beschermd nest. Hierdoor kunnen broedlocaties van soorten als kerkuil,
huismus en gierzwaluw worden uitgesloten. In de opgaande beplanting binnen en rond het plangebied
bevinden zich tevens geen jaarrond beschermde nesten van vogels als buizerd, sperwer en ransuil. Wel
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kunnen hier mogelijk “algemene” soorten als ekster, merel, roodborst, grasmus, tjiftjaf en houtduif tot
broeden komen. In meerdere van de bomen binnen het plangebied zijn nesten aangetroffen, en op het
dak van de school zou een soort als scholekster kunnen broeden. Het plangebied biedt geen essentieel
habitat voor soorten met jaarrond beschermde nesten welke in de omgeving zouden kunnen broeden
als huismus, steenuil of kerkuil.
Toetsing
Bij uitvoering van de plannen gaan geen nestlocaties van soorten met een jaarrond beschermde status
verloren. Bij het de werkzaamheden kunnen wel nesten verloren gaan die niet jaarrond zijn beschermd.
Voor de betreffende vogelsoorten geldt dat, indien het verwijderen van het opgaand groen en de sloop
van het gebouw buiten het broedseizoen wordt uitgevoerd, er redelijkerwijs geen overtredingen plaats
zullen vinden met betrekking tot broedvogels. In de Wet natuurbescherming wordt geen vaste periode
gehanteerd voor het broedseizoen. Globaal kan voor het broedseizoen de periode maart tot half
augustus worden aangehouden. Geldend is echter de aanwezigheid van een broedgeval op het moment
van ingrijpen. Bij twijfel over de aan/afwezigheid van een vervroegd of verlaat broedgeval (bijvoorbeeld
van een houtduif) dient een controle hieromtrent zekerheid te bieden. De voorgenomen plannen zullen
geen afname van essentieel broedhabitat veroorzaken van een vogelsoort, inbreuk op de gunstige staat
van instandhouding van lokale populaties is dan ook uitgesloten.
Vleermuizen
Volgens verspreidingsgegevens van de Zoogdiervereniging is het plangebied gelegen in een deel van
Nederland waar de volgende vleermuissoorten kunnen voorkomen: gewone dwergvleermuis, ruige
dwergvleermuis, rosse vleermuis, laatvlieger, gewone grootoorvleermuis, meervleermuis en watervleermuis.
Het grootste deel van de basisschool biedt geen geschikte invliegopeningen voor vleermuizen. Aan een
zijde van een deel zijn echter open stootvoegen aanwezig welke toegang kunnen bieden tot de spouw,
en op een andere locatie, aan de zuidzijde van de gymzaal, is door scheuren in de muur de spouw ook
mogelijk te bereiken (figuur 11). In de aanwezige bomen zijn geen holtes aangetroffen welke kunnen
dienen als potentiele verblijfplaats voor een vleermuizensoort. Het plangebied biedt daarnaast beperkt

Figuur 11: Locaties potentiele invliegopeningen vleermuizen
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geschikt foerageergebied en vliegroutes voor vleermuizen, welke door de landschappelijke inpassing
behouden blijven.
Toetsing
Bij de sloop van het gebouw bestaat de kans dat er één of meerdere verblijfplaatsen van een vleermuissoort verloren gaan. Verblijfplaatsen van vleermuizen zijn jaarrond beschermd. Middels een vervolgonderzoek dient duidelijk te worden of zich in de te slopen bebouwing verblijfplaatsen van een vleermuissoort bevinden. Op basis van het vervolgonderzoek wordt bepaald of er bij uitvoering van de sloop
sprake is van overtreding, en of het treffen van maatregelen en een ontheffingsprocedure aan de orde
is alvorens er mag worden begonnen aan de werkzaamheden ter plaatse.
Grondgebonden zoogdieren
Het plangebied vormt matig geschikt habitat voor grondgebonden zoogdieren. Soorten als egel, rosse
woelmuis en huisspitsmuis kunnen in het plangebied worden waargenomen. Door de aanwezigheid van
voldoende alternatief foerageergebied, zowel binnen als buiten het plangebied, betreft de ontwikkeling
geen afname van essentieel foerageergebied voor deze soorten. Daarbij geldt voor al deze soorten een
provinciale vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling. In het kader van de zorgplicht is het echter wel noodzakelijk om tijdens de werkzaamheden voldoende zorg te dragen voor (incidenteel) aanwezige individuen, met name een relatief trage soort als de egel die onder dichte beplanting verscholen kan zitten.
Dit houdt in dat al het redelijkerwijs mogelijke gedaan dient te worden om het doden van individuen te
voorkomen. Dieren moeten de gelegenheid krijgen om het werkgebied zelfstandig en veilig te kunnen
verlaten. Indien noodzakelijk dienen soorten zorgvuldig te worden verplaatst naar buiten het werkgebied.
Volgens de verspreidingsgegevens komen in de omgeving van het plangebied ook de niet vrijgestelde
soorten wezel, hermelijn, bunzing, das, eekhoorn en bever voor. Gezien het relatief stenige habitat biedt
een groot deel van het plangebied geen geschikt leefgebied voor deze soorten. Voor de kleine marterachtigen wordt geen vervolgonderzoek noodzakelijk geacht, aangezien het plangebied kleiner dan 1
hectare betreft en de werkzaamheden geen leefgebied in potentie doorsnijden (Bouwens, 2017). Er zijn
geen holen in de grond aangetroffen die zouden kunnen dienen als schuil- of nestplaats voor de genoemde soorten. Binnen het plangebied is wel een eksternest aangetroffen. Door het ontbreken van
twijgen met bladeren en aanwezigheid van stevigere takken betreft dit geen eekhoornnest. Er zijn daarnaast geen sporen van de eekhoorn aangetroffen dan wel burchten, loop- of eetsporen, latrines of wissels die duiden op de aanwezigheid en/of het gebruik van het plangebied door de das. De aanwezigheid
van andere strenger beschermde grondgebonden zoogdiersoorten zijn op basis van de verspreidingsgegevens en/of het ontbreken van geschikt habitat eveneens redelijkerwijs uitgesloten.
Toetsing
Met de ontwikkeling binnen het plangebied gaat geen (essentieel) leefgebied van een grondgebonden
zoogdiersoort verloren. Inbreuk op de gunstige staat van instandhouding van lokale populaties van
soorten en overtreding van de Wnb is niet aan de orde. In het kader van de zorgplicht is het echter wel
noodzakelijk om voldoende zorg te dragen voor (incidenteel) aanwezige individuen.
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Reptielen
Volgens verspreidingsgegevens van RAVON zijn in de omgeving van het plangebied waarnemingen
bekend van de levendbarende hagedis. De waarnemingen hebben betrekking op de natuurgebieden in
de buurt, zoals het Vresselse Bos en de Sonse Hei. Het plangebied zelf en de directe omgeving biedt
geen geschikt habitat voor deze soorten. Het voorkomen ervan binnen het plangebied is daarmee dan
ook uitgesloten.
Toetsing
Negatieve effecten en overtredingen ten aanzien van reptielen zijn op voorhand uitgesloten.
Amfibieën
In de omgeving van het plangebied zijn algemene soorten bekend als bruine kikker, gewone pad, bastaardkikker en kleine watersalamander. Volgens de verspreidingsgegevens is in de omgeving van het
plangebied ook de niet vrijgestelde rugstreeppad, poelkikker, heikikker, alpenwatersalamander en kamsalamander bekend. Het plangebied en de directe omgeving bevat echter geen oppervlaktewater, waardoor de aanwezigheid van de meeste van deze soorten binnen het plangebied redelijkerwijs is uitgesloten. De sloot langs de oostzijde van het plangebied is daarnaast niet waterhoudend, en met grassige
begroeiing tot onderin de sloot, wat aangeeft dat deze ook in de rest van het jaar niet waterhoudend zal
zijn. Tussen de basisschool en de Dommel zijn geen geschikte poelen aanwezig. Het gebruik van het
plangebied als landhabitat is daarmee redelijkerwijs uitgesloten, met uitzondering van een incidenteel
individu van een algemene (vrijgestelde) soort vanuit de omgeving.
Toetsing
De voorgenomen plannen zullen geen afname van geschikt essentieel habitat van een amfibieënsoort
veroorzaken, inbreuk op de gunstige staat van instandhouding van populaties en overtreding van de
Wnb is dan ook uitgesloten. In het kader van de algemene zorgplicht is het wel noodzakelijk om voldoende zorg te dragen voor eventueel passerende individuen.
Vissen
Vanwege het ontbreken van oppervlaktewater binnen het plangebied kan deze soortgroep buiten beschouwing worden gelaten.
Toetsing
Negatieve effecten en overtredingen ten aanzien van beschermde vissen zijn op voorhand uitgesloten.
Ongewervelde diersoorten
In de ruime omgeving van het plangebied zijn waarnemingen bekend van kleine ijsvogelvlinder, iepenpage, bruine eikenpage, teunisbloempijlstaart, speerwaterjuffer, en gevlekte en sierlijke witsnuitlibel. Al
deze soorten stellen echter zeer specifieke eisen aan hun habitat, wat in het plangebied niet aanwezig
is. Daarbij biedt het plangebied geen geschikt (voortplantings)habitat voor deze soortgroepen. Aantasting van (deel)populaties van een beschermde libellen- of vlindersoort is met zekerheid niet aan de orde.
De aanwezigheid van de overige beschermde ongewervelde soorten, zoals vliegend hert, Europese
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rivierkreeft en platte schijfhoren, is eveneens uitgesloten. Binnen het plangebied en in de omgeving is
hiervoor geen geschikt habitat aanwezig.
Toetsing
Negatieve effecten en overtredingen ten aanzien van beschermde ongewervelde soorten zijn op
voorhand uitgesloten.
Vaatplanten
In de directe omgeving van het plangebied zijn beschermde soorten bekend als dreps, grote leeuwenklauw, ruw parelzaad en drijvende waterweegbree. Deze soorten stellen echter zeer specifieke eisen
aan hun standplaatsen. Gezien het aanwezige biotoop binnen het plangebied is de aanwezigheid van
dergelijk beschermde vaatplanten redelijkerwijs uitgesloten
Toetsing
Negatieve effecten en overtredingen ten aanzien van beschermde vaatplanten zijn op voorhand uitgesloten.
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Conclusie
Gelet op de potentiele ecologische waarden kan het voorgenomen plan alleen in overeenstemming met
de nationale natuurwetgeving en het provinciale natuurbeleid worden uitgevoerd, mits voorafgaand en
tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden het bepaalde in de Wet natuurbescherming, onderdeel
soorten, in acht te worden genomen:
Met betrekking tot de sloop zijn overtredingen ten aanzien van het verstoren/vernietigen van
verblijfplaatsen van een vleermuissoort op basis van de quickscan niet uit te sluiten. Vervolgonderzoek gedurende het juiste seizoen dient hieromtrent uitsluitsel te geven.
Ten aanzien van broedvogels dient, om overtreding op voorhand redelijkerwijs te voorkomen,
het verwijderen van nestgelegenheid buiten het broedseizoen te worden uitgevoerd, of een
controle moet de aanwezigheid van een broedgeval kunnen uitsluiten
In het kader van de algemene zorgplicht is het noodzakelijk om voldoende zorg te dragen voor
aanwezige individuen. Dit houdt in dat al het redelijkerwijs mogelijke gedaan dient te worden
om het doden van individuen te voorkomen.
Op basis van onderhavige quickscan wordt vervolgonderzoek naar effecten op beschermde gebieden
(Natura 2000/NNB) niet noodzakelijk geacht. Evenmin is er sprake van een noodzaak tot het indienen
van een ontheffingsaanvraag ten aanzien van houtopstanden dan wel een vergunningsaanvraag in het
kader van gebiedsbescherming.
Vervolgtraject en advies
De sloop van de bebouwing binnen het plangebied kan negatieve gevolgen hebben voor vleermuizen,
die een overtreding van de verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming betreffen. Daarom zal
middels soortgericht vervolgonderzoek eerst inzichtelijk moeten worden of in de huidige situatie verblijfplaatsen aanwezig zijn. Een vervolgonderzoek naar vleermuizen loopt van half mei tot en met eind
september.
Bij de aanwezigheid van een vaste rust- en verblijfplaats van een vleermuizensoort is één van de onderdelen van de noodzakelijke maatregelen het tijdig aanbieden van temporele alternatieve verblijfsmogelijkheden (bijvoorbeeld vleermuiskasten). Afhankelijk van de aanwezige verblijfsfunctie(s), dienen
meerdere geschikte alternatieve verblijfsmogelijkheden te worden aangeboden die de te verstoren/vernietigen verblijfplaatsen (tijdelijk) kunnen opvangen. Daarbij geldt conform de Wet natuurbescherming
voor de vervanging van verblijfplaatsen, afhankelijk van de aangetroffen verblijfsfunctie, een gewenningsperiode van minimaal 3 à 6 maanden waarin vleermuizen actief zijn, alvorens met de sloopwerkzaamheden ter plaatse van de verblijfplaats mag worden gestart. De wintermaanden mogen hierbij dus
niet worden meegerekend. Bij de aanwezigheid van een kraamverblijf dienen alternatieve kraamverblijven zelfs minimaal een volledig kraamseizoen (mei – juli) aanwezig te zijn geweest tegelijkertijd met de
huidige verblijfplaats. Dit kan tot gevolg hebben dat bij het aantreffen van een verblijfplaats pas in het
seizoen na het verlenen van de ontheffing voor het verstoren ervan kan worden gesloopt. Voor een
initiatiefnemer is dat vaak een extra jaar tijdverlies. Indien de projectplanning van essentieel belang is,
adviseert BRO om vooraf aan het vleermuizenonderzoek al alternatieve verblijfplaatsen te plaatsen,
conform hetgeen is gesteld in het kennisdocument van de te verwachten soorten en verblijffuncties.
Hiermee kan eventuele vertraging van de planning worden beperkt.

13

Daarnaast dient voor het verwijderen van eventuele huidige verblijfplaatsen een ontheffing te worden
aangevraagd bij de betreffende provincie of omgevingsdienst, in dit geval de Omgevingsdienst Brabant
Noord (ODBN). Een ontheffingsaanvraag dient te worden onderbouwd met een activiteitenplan waar
juridische en ecologische aspecten als de specifieke maatregelen en werkzaamheden, de gunstige
staat van instandhouding, het wettelijk belang, een alternatievenafweging en de planning in zijn opgenomen. Na het verkrijgen van de ontheffing kunnen de werkzaamheden ter plaatse van de aangetroffen
verblijfplaats worden uitgevoerd, mits aan alle voorwaarden uit de ontheffing wordt voldaan en de gevoelige periodes worden ontzien. De ODBN neemt normaliter binnen 13 weken een besluit over de
aanvraag. Indien nodig kan dit termijn met 7 weken worden verlengd.
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Samenvatting
In onderstaande tabel is samengevat of de voorgenomen ontwikkeling negatieve effecten kan hebben
op beschermde soorten en/of gebieden, en wat de eventuele vervolgstappen zijn, zoals soortgericht
nader onderzoek of vergunningtrajecten. In de tabel is tevens weergegeven of maatregelen noodzakelijk
zijn om overtreding van de Wet natuurbescherming voor bepaalde soortgroepen te voorkomen.
Tabel 2. Overzicht (potentiele) aanwezigheid beschermde soorten/gebieden en te nemen vervolgstappen
Soortgroep

Potentieel

Sprake van

Vervolgtraject / maatre-

Bijzonderheden / opmerkin-

aanwezig

overtreding

gelen

gen

Werkzaamheden buiten
Algemeen

Ja

Te voorkomen

trole uitvoeren

Broedvogels
Jaarrond
beschermd

Verblijfplaatsen
Vleermuizen

broedseizoen of na con-

Foerageerhabi-

Nee

Nee

-

Ja

Mogelijk

Vervolgonderzoek naar
gebruik van gebouwen
door vleermuizen

Globale broedseizoen loopt van
maart tot half augustus

-

Bij aanwezigheid is voor de
sloop een ontheffing nodig

Minimaal

Nee

-

-

Minimaal

Nee

-

-

Grondgebonden zoogdieren

Ja

Te voorkomen

Zorgplicht

Reptielen

Nee

Nee

-

Amfibieën

Ja

Te voorkomen

Zorgplicht

Vissen

Nee

Nee

-

-

Ongewervelden

Nee

Nee

-

-

Vaatplanten

Nee

Nee

-

-

tat
Vliegroutes

Afstand tot

Sprake van

gebied

aantasting

Natura 2000

ca. 13 km

Nee

-

Natuurnetwerk Nederland

ca. 20 m

Nee

-

Houtopstanden

-

Nee

-

Gebiedsbescherming

Vervolgtraject

Heeft betrekking op een soort
als de egel
Heeft betrekking op een soort
als de gewone pad

Bijzonderheden / opmerkingen
Geen externe verstorende factoren te verwachten
Wezenlijke ecologische waarde
en kenmerken blijven gelijk
Niet van toepassing
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1.

INLEIDING

In opdracht van BRO heeft Aeres Milieu een infiltratie onderzoek uitgevoerd en een waterparagraaf opgesteld
voor een voorgenomen planontwikkeling aan de Jasmijnstraat 11(a) te Sint Oedenrode. Ter plaatse is
momenteel een basisschool met speelplaats en sportveld aanwezig.
De bestaande bebouwing wil men gefaseerd slopen voor een nieuw te bouwen kindcentrum met bijhorende
parkeer- en groenvoorzieningen.
Algemeen
Kadastraal
Coördinaten
Oppervlakte deelgebied
Peil maaiveld
Gemiddeld grondwaterpeil
Waterschap
Huidig gebruik plangebied
Toekomstig gebruik plangebied

: Sint-Oedenrode, sectie E, nrs. 3444, 4503 en 4627
: X = 161.930 / Y = 395.852
: circa 6.410 m2
: circa 12,5-13 m +NAP
: circa 11 m +NAP
: De Dommel
: basisschool met speelplaats, sportveld en braakliggend
terrein
: herontwikkeling tot kindcentrum

De onderzoekslocatie ligt aan de Jasmijnstraat te Sint-Oedenrode (gemeente Meierijstad). Het plangebied
ligt binnen de bebouwde kom. Het plangebied is momenteel deels bebouwd. Het onbebouwde terreindeel is
in gebruik als groenvoorziening, speelplaats en parkeerterrein.
In het noorden wordt het plangebied begrensd door woningen met tuin, westelijk door de Jasmijnstraat,
oostelijk door weiland en zuidelijk door een sportveld
De afbakening van het plangebied is goed zichtbaar door de aanwezige bebouwing en wegen. Op
onderstaande luchtfoto is de globale afbakening weergegeven. Zie bijlage 1 voor een topografische
overzichtskaart en de kadastrale situatie.

Afbeelding 1: Luchtfoto met globale afbakening perceel [bron: PDOK-viewer]
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Aanleiding
De aanleiding voor het opstellen van deze waterparagraaf is de voorgenomen herontwikkeling van het
plangebied en de verplichting hierbij ten minste hydrologisch neutraal te ontwikkelen. Binnen de gemeente
dienen ontwikkelingen hydrologisch neutraal ontwikkeld te worden en gaat de voorkeur uit naar infiltratie
en/of berging op eigen terrein.
Doel
Het doel van het infiltratieonderzoek is het ter plaatse vaststellen van de doorlatendheid van de bodem in de
(on)verzadigde zone. Aan de hand van dit onderzoek wordt vastgesteld of infiltratie ter plaatse mogelijk is en
of het aanleggen van een infiltratievoorziening realistisch is.
Het doel van deze rapportage is een beschrijving te geven van de manier waarop rekening wordt gehouden
met de gevolgen van de voorgenomen herinrichting van het plangebied voor de waterhuishouding. Het doel
is het voorkomen van waterproblemen, zoals wateroverlast en verdroging.
Beleid
Aeres Milieu B.V. werkt voor de opdrachtgever als onafhankelijk onderzoek- en adviesbureau, en heeft geen
binding met de onderzoekslocatie.
In aansluiting op het landelijk beleid hanteert waterschap De Dommel en de gemeente Meierijstad het beleid
dat bij nieuwe plannen altijd onderzocht behoort te worden hoe omgegaan kan worden met het schone
hemelwater. Hierbij worden de afwegingsstappen “hergebruik – infiltratie – buffering – afvoer” doorlopen.
Voor de verwerking van het hemelwater binnen de toekomstige planontwikkeling is een indicatief infiltratie
onderzoek uitgevoerd.
Om beter inzicht te verkrijgen in de bodemopbouw en eventuele aansluiting op het bestaande watersysteem
is tevens naar de bestaande waterhuishoudkundige situatie gekeken. Hierin zijn de huidige bodemkundigeen (geo)hydrologische situatie en de meest relevante uitgangspunten en randvoorwaarden zo goed mogelijk
onderzocht.
Opgemerkt dient te worden dat voor het uitvoeren van geohydrologische onderzoeken (waartoe een infiltratie
onderzoek behoort) nog geen wettelijke richtlijnen vastgesteld zijn. Totdat hiervoor vastgestelde protocollen
en richtlijnen worden opgesteld, is daar waar mogelijk aangesloten aan algemene kwaliteitseisen en
geldende normen zoals deze voor o.a. bodemonderzoek gelden. Voorts is een infiltratieonderzoek een
momentopname van enkele willekeurig verspreide meetlocaties, waardoor een zo goed mogelijk beeld van
de geohydrologische situatie wordt verkregen. Het mogelijk dat lokale afwijkingen in de samenstelling van de
bodem voorkomen. Het gevolg kan zijn dat resultaten van het infiltratieonderzoek binnen het plangebied
onderling (sterk) verschillen. Derhalve is Aeres Milieu niet verantwoordelijk voor eventuele (vervolg)schade
door onvoldoende gedimensioneerde voorzieningen.
Sinds 1 november 2003 is het wettelijk verplicht, in het kader van het Besluit Ruimtelijke Ordening, een
watertoets te verrichten. In de toelichting bij ruimtelijke besluiten en plannen, waarop bovengenoemd besluit
van toepassing is, is het noodzakelijk een beschrijving te geven van de manier waarop rekening is gehouden
met de gevolgen van het plan voor de waterhuishouding.
De waterhuishoudkundige situatie van het plangebied is onderzocht in het kader van de watertoets. In het
waterhuishoudkundige onderzoek is beknopt aandacht besteed aan de huidige bodemkundige- en
(geo)hydrologische situatie, de gehanteerde uitgangspunten en randvoorwaarden, en de (on)mogelijkheden
om neerslag in de toekomstige situatie te bergen en te infiltreren. Het onderzoek is op zorgvuldige wijze
uitgevoerd volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en methoden. De adviezen in dit rapport voldoen
aan vigerende wet- en regelgeving van lokaal tot en met Europees niveau (zie bijlage 6).
De Europese Commissie verplicht alle lidstaten elke zes jaar over het watersysteem te rapporteren in een
beheerplan per stroomgebied, het SGBP. Naast dit beleidskader is in het Provinciaal Milieu- en Waterplan
Noord-Brabant (2016–2021) ook het toetsingskader voor de taakuitoefening van lagere overheden op het
gebied van water opgenomen. In Nederland wordt dit uitgeoefend door de diverse waterschappen die zich
richten op een veilig en goed bewoonbaar land met gezonde, duurzame watersystemen.
De waterbeheerders werken daarvoor integraal samen met gemeenten, die het beheer over de ruimtelijke
ordening en openbare ruimte hebben, om deze doelstellingen te halen.
Pagina 4 van 16

Infiltratie en waterparagraaf Jasmijnstraat 11(a) te Sint Oedenrode / AM18620

Voor de periode 2016-2021 is een nieuw Waterbeheerplan (WBP) opgesteld met de te bereiken doelen,
hoe te bereiken en met welke partners (gemeenten, ondernemers, natuurverenigingen, de provincie en het
Rijk).
Het waterschap hanteert bij nieuwe ontwikkelingen het principe van waterneutraal bouwen, waarbij gestreefd
wordt naar het behoud of herstel van de ‘natuurlijke’ waterhuishoudkundige situatie. De 'watertoets' is een
instrument dat waterhuishoudkundige belangen op een evenwichtige wijze laat meewegen bij het opstellen
van ruimtelijke plannen en besluiten.
Vanaf 1 maart 2015 geldt de nieuwe Keur van de drie Brabantse waterschappen Aa en Maas, De Dommel
en Brabantse Delta. De regels in de Keur hebben betrekking op het lozen, afvoeren, onttrekken of aanvoeren
van grondwater en water uit sloten en andere watergangen. Iedereen die werkzaamheden uitvoert of
activiteiten plant in en om waterlopen of dijken, heeft met de Keur te maken. Meestal is een vergunning
noodzakelijk. In sommige gevallen volstaat een melding. De uitzonderingen staan beschreven in de
Algemene regels.
Het waterschap maakt bij het beoordelen van plannen met een toenemend verhard oppervlak onderscheid
tussen grote en kleine plannen. Voor plannen met een bijkomend verhard oppervlak groter dan 2.000 m2 en
afkoppelplannen groter dan 10.000 m2 heeft het aspect hemelwater een grote impact op het watersysteem
en dient de ontwikkeling in een vroeg stadium met het bevoegd gezag afgestemd te worden.
De gemeente Meierijstad (waartoe Sint-Oedenrode behoort) en waterschap De Dommel hebben een
Waterplan opgesteld. Het is een functioneel beleidsdocument, waarin de gewenste toekomstige situatie is
beschreven en verbeeld in acht streefbeelden op strategisch/tactisch niveau:
 Het watersysteem zo natuurlijk mogelijk laten functioneren zonder technische maatregelen. Water
voor natuurdoelstellingen, waterconservering, berging van water.
 Overtollig water bovenstrooms vasthouden, water tijdelijk bergen in retentiegebieden langs
waterlopen, als het echt niet anders kan pas afvoeren.
 Zelfreinigend vermogen toegenomen, weinig verontreinigingsbronnen (geen maaswater, geen
chemische onkruidbestrijding, gescheiden rioleringssysteem.
 Zo min mogelijk vermenging van schoon en afvalwater
 Waterlopen als ecologische verbindingszone, natuurvriendelijke oevers, struweel, ruigtekruiden,
poelen en bergingsvijvers in het stedelijk gebied ingericht als ecologische verbindingszone. Wel
toegankelijk met een recreatieve functie.
 Het aanleggen van retentiegebieden om piekafvoeren op te kunnen vangen. Grondwateroverlast
komt niet meer voor.
 De natuurlijke aanwezigheid van water wordt gerespecteerd en is waar mogelijk benadrukt.
 De huidige en toekomstige inwoners zijn actief bij het water in hun wijk en de omgeving betrokken.
De planontwikkeling mag niet leiden tot verhoging of verlaging van de grondwaterstand en de afvoer naar
het oppervlaktewater, ook niet bij extremere omstandigheden. Op particulier terrein is primair de eigenaar
verantwoordelijk voor de verwerking van het afgekoppelde water, bij voorkeur door infiltratie in de bodem.
Door middel van een waterparagraaf wordt het planvoornemen hydrologisch beschreven, waarna toetsing
plaatsvindt door het bevoegd gezag.
Eventueel benodigde vergunningen worden niet met deze waterparagraaf geregeld en zullen via daarvoor
bedoelde procedures verkregen moeten worden. Wanneer een bronnering nodig is voor de
bouwwerkzaamheden of bij ingrepen op de plaatselijke waterhuishouding (lozing/infiltratie of
werkzaamheden in de buurt van een watergang), moeten in het kader van de Waterwet
vergunningen/meldingen aangevraagd worden via de gebruikelijke procedure.
Leeswijzer
In hoofdstuk 2 is het uitgevoerde infiltratie onderzoek beschreven. Hoofdstuk 3 beschrijft het aanwezige
watersysteem en in hoofdstuk 4 zijn de afwegingen en eventuele belemmeringen voor de voorgenomen
realisatie beschreven. In hoofdstuk 5 tenslotte worden nog enige aandachtspunten opgesomd.
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2.

WATERHUISHOUDKUNDIG SYSTEEM

Om een zoveel mogelijke natuurlijke afstroom van hemelwater binnen het perceel naar een
hemelwatervoorziening te realiseren is de hoogteligging van belang. Afbeelding 3 geeft de hoogte van het
plangebied en omgeving weer. Zuidelijk is een oude arm van de Dommel aanwezig (zie ook hoofdstuk 3.2
oppervlaktewater). Het maaiveld van de onderzoekslocatie kent een hoogteverloop.
Het plangebied ligt grotendeels op ca. 12,9-13 meter +NAP. Het sportveld aan de zuidzijde is verlaagd (ca.
12,5 meter +NAP). De Jasmijnstraat is oplopend van ca. 12,5 m +NAP noordelijk naar ca. 12,7 m +NAP
zuidelijk. Het terrein is aflopend in westelijke richting naar het akkerland en de watergang (ca. 12 m +NAP).
De watergang is ca. 1 meter diep.
De genoemde hoogteverschillen zijn duidelijk zichtbaar op de onderstaande hoogtekaart.

Afbeelding 3: Uitsneden hoogtekaart met globale begrenzing onderzoekslocatie [bron: hoogtekaart Nederland]

De (water)systemen zoals die in het plangebied en omgeving voorkomen, worden onderverdeeld in
grondwater, oppervlaktewater, hemelwater en afvalwater.
2.1

Grondwater

Door de ligging van het plangebied in het stedelijk bebouwd gebied is eerder beperkt kaartmateriaal
beschikbaar. Voor de bodemopbouw is gebruik gemaakt van het Dinoloket; Bodemdata Nederland en een
op de locatie uitgevoerd archeologisch onderzoek (Aeres Milieu; AM18620 d.d. 17-04-2019).
Op basis van gegevens uit de Bodematlas Noord-Brabant is het plangebied gelegen in een intermediair
gebied (snijdpunt infiltratie en kwel). Op de Bodemkaart van Nederland en op de geomorfologische kaart is
het plangebied niet gekarteerd vanwege de ligging in de bebouwde kom. De omliggende bodemtypen zijn
geëxtrapoleerd naar het plangebied.
Sint-Oedenrode ligt in het zuidelijk zandgebied. Het plangebied ligt ten zuidwesten van de Peelhorst in de
Centrale Slenk ofwel Roerdalslenk. Volgens de Bodemkaart van Nederland ligt het plangebied op een
dekzandrug. Direct ten zuiden van het plangebied bevindt zich het lager gelegen beekdal van de Dommel.
Dit is tevens zichtbaar op de kaartuitsneden uit het Actueel Hoogtebestand Nederland (zie afbeelding 3).
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In de regio rondom Sint-Oedenrode zijn geologisch gezien fluvioperiglaciale afzettingen aanwezig (Formatie
van Boxtel). Binnen de fluvioperiglaciale afzettingen is Brabantse leem te verwachten. Dit leem kan een dikte
hebben van enkele tientallen centimeters tot 2 meter en is ontstaan doordat het zeer fijne sediment door
(smelt)water naar de laagten in het terrein is getransporteerd. Deze afzettingen bevinden zich ook binnen het
plangebied.
Door geologische processen en opwarming heeft de Dommel zich ingesneden en rondom beekafzettingen
gevormd. Het plangebied bevindt zich op een hoger gelegen dekzandrug met oostelijk een beekdal.
Op de bodemkaart staan de gemiddelde grondwaterstanden aangeven met grondwatertrappen. Bij de
verwachte enkeerdgronden is sprake van grondwatertrap VIII. De gemiddeld hoogste grondwaterstand wordt
dan dieper als 80 cm beneden maaiveld verwacht en de gemiddeld laagste grondwaterstand ligt dieper dan
140 cm beneden maaiveld.
Uit de bodemkaart van Nederland is het plangebied ten dele niet gekarteerd vanwege de ligging in bebouwd
gebied. Uit de geplaatste profielboringen tijdens het veldwerk in maart 2019 blijkt dat ter plaatse een matig
dik humeuze, matig fijne, deklaag van 50-100 cm aanwezig is. Deze is in het verleden deels opgebracht.
Hieronder bevindt zich een zwak siltig, matig fijn, beige zandgrond. Op ca. 2,5-3,8 m-mv. is een matig zandige
leemlaag aangetroffen. De boorlocaties zijn opgenomen in bijlage 3 en de boorprofielbeschrijvingen zijn
opgenomen in bijlage 4.
Uit extrapolatie van enkele gegevens uit het “Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond (DINOloket)” is een grondwaterstand tussen de 9,5 tot 11 meter +NAP. Dit komt overeen met de waarnemingen
tijdens het in maart uitgevoerde veldwerk.
Voor zover bekend is er ter plaatse geen sprake van (grond)wateroverlast. Voor de toekomstige bebouwing
dient rekening gehouden te worden met het grondwater bij het vastleggen van de vloerpeilen. Gezien de
bestaande hoogteligging is voldoende drooglegging aanwezig. De toekomstige vloerpeilen dienen minimaal
10 cm boven het maaiveld te liggen om eventuele instroom te voorkomen.
Het plangebied is niet gelegen in de beschermingszone behorende bij een grondwater beschermingsgebied
of boringsvrije zone. Voor zover bekend bevindt zich op en in de directe omgeving van het plangebied geen
(geval van een) ernstige grondwaterverontreiniging. Risico’s voor verontreiniging van het (grond)water zijn
gezien de huidige en toekomstige functie zeer beperkt.
Wanneer een bronnering nodig is voor de bouwwerkzaamheden of bij andere ingrepen op de plaatselijke
waterhuishouding (lozing of werkzaamheden in de buurt van een watergang (zie ook het kopje
‘oppervlaktewater’), moeten in het kader van de Waterwet vergunningen/meldingen aangevraagd te worden
volgens de daarvoor geldende procedure (omgevingsloket).

2.2

Oppervlaktewater

Direct ten oosten van het plangebied is een A-watergang aanwezig. Op de hoogtekaart (afbeelding 3) is deze
ook duidelijk zichtbaar. De watergang en brug nabij het plangebied zijn op afbeelding 4 weergegeven.
Op basis van de verwachting zal water deels in de bodem infiltreren en zullen hogere waterstanden
afgevangen worden door het nabijgelegen oppervlaktewater. Om de infiltratiemogelijkheid van de bodem ter
plaatse vast te stellen, heeft de uitvoering van enkele infiltratiemetingen plaatsgevonden.
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Afbeelding 4: Uitsnede ontwerp leggerkaart met aanduiding plangebied [bron: Waterschap De Dommel]

2.3

Inleiding infiltratie onderzoek

Het infiltreren van hemelwater heeft bij ontwikkelingen altijd de voorkeur. Dit wordt in Nederland indien
mogelijk ook (verplicht) toegepast. Door praktijkervaringen en gegevens uit andere landen is vastgesteld dat
een infiltratiesnelheid ca. 0,43 m/d vereist is voor het succesvol toepassen van hemelwaterinfiltratie. Bij een
lagere doorlatendheid kunnen reducerende omstandigheden optreden in de onverzadigde zone, die een
ongunstige invloed kunnen hebben op het retentie- en omzettingsvermogen ervan. Daarnaast is er bij een
lagere doorlatendheid veel ruimte nodig voor het aanleggen van infiltratievoorzieningen. Bovendien moet er
rekening mee worden gehouden dat deze langer (dagen achtereen) water blijven voeren, wat onwenselijk
kan zijn in een woonomgeving.
De doorlatendheid van een bodem is afhankelijk van vele factoren, onder meer de gelaagdheid, de
korrelsamenstelling, de verdichting, de poriëngrootte, de continuïteit van de poriën, het poriënaantal en de
diepte tot de grondwaterstand. De poriëngrootte en de verdeling ervan hangen in de eerste plaats van de
bodemsoort en de bodemstructuur af. Bovendien is de doorlatendheid afhankelijk van de verzadigingsgraad
en kan ze beïnvloed worden door micro-organismen. Hieruit kan worden afgeleid dat de infiltratiesnelheid
van de ondergrond geen constante waarde heeft, maar van plaats tot plaats varieert waarbij zelfs op vrij
kleine schaal belangrijke verschillen kunnen optreden.
Middels een bureaustudie wordt inzicht verkregen in een aantal bodemaspecten zoals:
- bodemgesteldheid op de onderzoekslocatie;
- eventueel aanwezig zijn van minder goed doorlatende bodemlagen;
- verwachte doorlatendheid van bodemlagen en optredende grondwaterstanden;
- terreininrichting en -gebruik.
Deze bureaustudie wordt aangevuld met enkele veldmetingen en profielboringen. Laboratoriummetingen aan
grondmonsters (zeefkromme-analyses, Darcy-tests) worden in het algemeen als minder geschikt
beschouwd, omdat deze zich beperken tot de bemonsterde bodemlaag.
In de literatuur worden diverse waarden gegeven voor de infiltratiesnelheid van zand en vergelijkbare
sedimenten. Deze waarden zijn afkomstig uit de landbouw en uit de hydrogeologie. In de tabellen 2.1 en 2.2
worden de gevonden waarden samengevat [Arbeitsblatt DVW-A-138: Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur
Versickerung von Niederschlagswasser].
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Bodem
Zeer grove zanden
Grove zanden, fijne zanden en lemige zanden
Zandig leem en fijnzandige leem
Zeer fijnzandige leem, siltige leem
Klei leem, matig fijne textuur
Klei, siltige klei, zandige klei met fijne textuur

Snelheid van wateropname [m/d]
Goed
Slecht
0,6
0,3
0,38
0,24
0,29
0,19
0,24
0,17
0,19
0,14
0,12
0,05

Tabel 2.1: literatuurwaarden voor de doorlatendheid van diverse sedimenten in de landbouwliteratuur

Uit de landbouwliteratuur volgt verder nog dat de maximale waterdosering (watergift) voor diep uniform zeer
fijn zand 0,62 m/d is.
Materiaal
Klei
Klei, zand en grind mengsels
Silt, löss
Silt, klei en mengsels van zand, silt en klei
Fijn zand
Middelfijn tot middelgrof zand
Grof zand

k [m/d]
0,01 - 10-8
0,01 – 0,001
1 - 10-4
0,1 - 10-4
2 – 0,02
43 – 0,09
400 – 0,09

Tabel 2.2: literatuurwaarden voor de doorlatendheid van diverse afzettingen in de hydrogeologische literatuur

Als eenheid is gekozen voor m/d, hoewel in de literatuur ook mm/h (landbouw) en m/s (hydrogeologie)
worden gehanteerd. De eenheid m/d sluit aan bij wat in Nederland gebruikelijk is en leidt bovendien tot
overzichtelijke getallen.
Opgemerkt wordt dat men in de hydrogeologie vooral is geïnteresseerd in de horizontale doorlatendheid,
terwijl voor de infiltratiesnelheid meestal de verticale doorlatendheid van belang is. De literatuurwaarden
tonen een grote spreiding in de opgegeven waarden maar liggen overwegend rond de gehanteerde norm
van 0,43 m/d. Algemeen is de horizontale doorlatendheid een factor 10–25x groter dan de verticale.

2.4

Meetmethodes

Door de hogere ligging van het plangebied tegenover het oostelijke maaiveld en de verwachte zandbodem
zal naar verwachting infiltratie in de bodem optreden. Om vast te stellen of de verwachte leemlaag een
belemmerende factor vormt en hiermee rekening gehouden moet worden, zijn metingen uitgevoerd.
Door de gekende bodemgegevens te combineren met een serie meetgegevens kan een concretere
infiltratiesnelheid binnen het plangebied bepaald worden en kan een uitspraak worden gedaan over de
infiltratiemogelijkheden op de onderzoekslocatie. De bodembeschrijving voor het plangebied is opgenomen
in hoofdstuk 2.1 Grondwater.
Hieronder zijn kort de gebruikte meetmethodes toegelicht met in hoofdstuk 2.5 de berekende meetresultaten
en de interpretatie en mogelijkheden voor het plangebied.
Gebaseerd op het verwachte grondwaterpeil binnen het onderzoeksgebied is de doorlatendheid in de
onverzadigde zone (boven de grondwaterstand) bepaald door middel van de “Open-end-test” en de
“Porchettest”. Beide tests zijn uitgevoerd in verband met de verwachte matig fijne zandfractie op basis van
de gekende bodemdata. De doorlatendheid in de verzadigde zone (onder de grondwaterstand) is bepaald
door middel van de “Hooghoudtmethode”. Hierdoor wordt vastgesteld of de ondergrond eventueel
belemmeringen vormt.
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De zogenaamde “Open-end” test is zeer geschikt voor het
meten van de onverzadigde verticale doorlatendheid van een
bodemlaag.
Deze test wordt als volgt uitgevoerd: Met een handboor wordt
een gat geboord tot op de laag waarvan de doorlatendheid
bepaald moet worden. In het boorgat wordt vervolgens een
blinde verbuizing geplaatst, die aan de onder- en bovenzijde
is geopend, en die ca. 1 m boven maaiveld uitsteekt. Deze
buis wordt ca. 5 cm in de bodem gedrukt, en geheel gevuld
met water, dat in de ondergrond infiltreert (de "voornatting").
Nadat de ondergrond aldus voldoende verzadigd is geraakt
met water, wordt vervolgens met behulp van een druksensor
(diver) gemeten met welke snelheid het waterpeil in de buis
daalt.
Hieruit wordt berekend hoe groot de infiltratiesnelheid van het
water in de bodem is. Deze is afhankelijk van de inwendige
doorsnede van de buis, de drukhoogte (=de lengte van de
waterkolom in de buis), het bodemtype en de snelheid
waarmee het peil daalt. Met deze meetmethode wordt
voornamelijk de verticale infiltratiesnelheid gemeten.
Afbeelding 5: Principetekening Open-end-test

Een aanvullende meetmethode is de zogenaamde
“Porchettest”, ook wel omgekeerde boorgatmethode of
reversed augerhole test genoemd. Bij deze methode wordt in
een, niet verbuisd, boorgat constant water gepompt en
gemeten tot het waterpeil in het boorgat stabiel is. Vervolgens
wordt het debiet bepaald waarmee het water in het boorgat
gepompt wordt. Bij een te laag pompdebiet wordt met behulp
van een druksensor (diver) gemeten met welke snelheid het
waterpeil in de buis daalt. Hieruit kan de doorlatendheid
worden berekend.
De keuze voor het type test is afhankelijk van de
bodemsamenstelling en de visueel zichtbare snelheid
waarmee het water in de bodem infiltreert. Beide tests zijn
voor het infiltratieonderzoek van belang voor de onverzadigde
zone.
Opgemerkt wordt dat de Porchettest vooral de horizontale
doorlatendheid van de onverzadigde zone meet en in mindere
mate de verticale doorlatendheid. De berekende verticale
doorlatendheid is meestal een factor 5 tot 25 lager is dan de
horizontale.
Afbeelding 6: Principetekening Porchettest

Voor de metingen in de verzadigde zone wordt gebruik gemaakt van de hooghoudtmethode. De methode
wordt reeds decennia lang toegepast en is uitvoerig gedocumenteerd. Afhankelijk van de toe/afstroming
tijdens het veldwerk wordt gekozen voor een pompproef of slugtest.
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De werkwijze is als volgt: In de te onderzoeken bodemlaag
wordt een peilbuisfilter geplaatst en met filtergrind omstort.
Voor deze test wordt allereerst de grondwaterstand in rust
(beginniveau) gemeten in een peilbuis. Vervolgens wordt
constant een hoeveelheid water aan het filter onttrokken of
toegevoegd. Bij een constant waterniveau wordt het
pompdebiet bepaald. Indien de peilbuis bij de onttrekking
wordt leeggezogen, wordt gemeten in hoeveel tijd de
grondwaterstand zich herstelt tot het beginniveau. Door
middel van een zogenaamde ‘diver’ en handmatig wordt de
tijd en de waterhoogte op geregelde tijdstippen gemeten.
Door deze metingen kan de doorlatendheid van de
verzadigde ondergrond worden berekend.
Het resultaat geeft een aanduiding van de horizontale
infiltratiesnelheid in de verzadigde zone en in mindere mate
van de verticale infiltratiesnelheid. Uit de meetgegevens kan
de doorlatendheid van de bodemlaag worden berekend. Voor
de berekening van de doorlatendheid van de bodem wordt in
deze studie het software pakket Superslug Versie 3.2
gebruikt.
Afbeelding 7: Principetekening Slugtest

2.5

Uitvoering en interpretatie

Op 7 maart 2019 zijn op de onderzoekslocatie infiltratiemetingen en een diepe profielboring geplaatst. De
meetpunten zijn verspreidt binnen het plangebied geplaatst. Tijdens de uitvoering van het veldwerk is het
grondwater op circa 2,3 m-mv waargenomen.
Voor de metingen in de verzadigde zone is gebruik gemaakt van een tijdelijke peilbuis ter plaatse van PB1.
Deze peilbuis heeft een diepte van 3,8 m-mv met een grondwaterstand van ca. 2,3 m-mv.
De boorlocaties staan weergegeven in bijlage 3. De boorprofielen zijn opgenomen in bijlage 4. Er wordt vanuit
gegaan dat op de gemeten dieptes geen bodemvormende processen meer plaatsvinden of andere
verschijnselen aanwezig zijn die de metingen kunnen beïnvloeden. De gemiddelde meettijd per meting
bedraagt ca. 20 minuten.
Open-end-test
Ter plaatse van A, B en C is een boring verricht waarin een verbuizing geplaatst is met een diameter van 0,1
meter en een lengte van 1 of 2 meter. Deze is geheel gevuld met water waarna, na "voornatting" van de
bodem, met de metingen is gestart. De metingen zijn uitgevoerd met een zogenaamde “Diver”, een in het
boorgat opgehangen instrument dat de waterdruk opneemt. Als meetfrequentie is het instrument ingesteld
op één meting per 5 seconden. In onderstaande tabel zijn de meetresultaten samengevat.
Meetpunt

Berekende verticale infiltratiesnelheid
[meter/dag]

Diepte (m-mv.)

A

0,35 / 0,41

Ca. 0,8

B

1,67 / 1,69

Ca. 1,3

C

1,8 / 1,78

Ca. 1,3

Tabel 2.3: Meetresultaten Open-end-tests

De gemeten waardes geven een matige (ter plaatse van A) en goede verticale doorlatendheid ter plaatse
van B en C weer. De gemeten waardes komen overeen met de verwachting voor een matig fijn, zwak siltige
zandlaag.
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Porchettest
In het boorgat is na de open-end-test een gedeeltelijke verbuizing met een diameter van 0,1 meter geplaatst.
Deze is verder gevuld met water waarna, na enige tijd van voornatting van de bodem, met de metingen is
gestart. De metingen zijn uitgevoerd met een zogenaamde ‘Diver’, een in het boorgat opgehangen instrument
dat de waterdruk opneemt. Als meetfrequentie is het instrument ingesteld op één meting per 5 seconden. In
onderstaande tabel zijn de meetresultaten samengevat.
Meetpunt

Gemeten infiltratiesnelheid [meter/dag]

Diepte (m-mv.)

A

3,9

Ca. 0,8

B

17,1 / 14,5

Ca. 1,3

C

19 / 15,8

Ca. 1,3

Tabel 2.4: Meetresultaten porchettests

De horizontale verspreiding is als goed tot zeer goed te beschouwen. De lagere infiltratiewaardes ter plaatse
van meetpunt A zijn mogelijk deels te verklaren door de uitgevoerde meting in de humeuze toplaag.
Algemeen kan in het gehele plangebied in de onverzadigde zone overgegaan worden tot infiltratie van water
in de bodem. De gemeten waarden komt overeen met de vastgestelde bodemsamenstelling (matig tot fijn,
zwak siltig zand). De onverzadigde bodem vertoont een goede tot zeer goede doorlatendheid:
Hooghoudtmethode
De tijdelijke peilbuis (filterlengte 1 meter; ∅ 32 mm) is met filtergrind omstort. Op basis van de toestroming
tijdens het veldwerk is gekozen voor een slugproef.
Hierbij wordt de peilbuis leeggepompt waarna de pomp wordt stilgezet en de stabilisatie van het grondwater
diverse malen wordt gemeten. Door middel van een zogenaamde ‘diver’ (en handmatige controlepeilingen)
wordt de tijd en de waterhoogte op geregelde tijdstippen gecontroleerd. De diver is ingesteld op een
meetfrequentie van één meting per 5 seconden. Deze proef is diverse malen uitgevoerd waardoor een
constante meetwaarde wordt verkregen.
Na beëindiging van de meetwerkzaamheden zijn de geregistreerde meetgegevens van de ‘Diver’ uitgelezen,
geïnterpreteerd en verwerkt met een rekenprogramma. In tabel 2.5 is het meetresultaat weergegeven.
Peilbuis

Berekende infiltratiesnelheid
[meter/dag]

Diepte (m-mv.)

PB1

0,5 tot 0,26
0,4 tot 0,27

Ca. 3,8

Tabel 2.5: Berekende infiltratiesnelheden verzadigde ondergrond

Peilbuis 1 is geplaatst in de overgang van een zeer fijn, zwak siltige zandlaag met een matig zandige
leemlaag. Dit blijkt ook uit de meetgegevens. De verzadigde ondergrond vormt een belemmering voor een
snelle infiltratie van water naar de diepere ondergrond. Hiermee dient rekening gehouden te worden bij het
ontwerp van een hemelwatervoorziening binnen het plangebied. Op basis van de hoogteligging zal binnen
het plangebied water in de bodem infiltreren tot aan de leemlaag en vervolgens voornamelijk horizontaal
afstromen naar de oostelijk gelegen watergang.

2.6

Hemel- en afvalwater

De locatie is grotendeels verhard met een enkele gebouwen en omliggend verhard erf (tegel- en
klinkerverharding). Oost- en noordelijk is het terrein behoudens een halfverharde parking onverhard
(braakliggend en groen). Een gedeelte van de neerslag kan infiltreren in de bodem en stroomt af naar de
nabijgelegen greppel. Het bestaande gebouw is zover bekend aangesloten op het gemeentelijk rioolstelsel.
Zover bekend is geen wateroverlast op het plangebied aanwezig. Het hemelwater dient bij ontwikkelingen
verplicht gescheiden gehouden te worden.
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Bij herontwikkelingen in het stedelijk gebied dient een hemelwatervoorziening in de mate van het mogelijke
gerealiseerd te worden door middel van een reeds in de gemeente Meierijstad met succes toegepast
bergingssysteem. Een toekomstige voorziening dient boven de GHG aangelegd te worden. In hoofdstuk 3
van deze rapportage is een nadere toelichting voor de planontwikkeling opgenomen.
De aanvoer van afgekoppelde neerslag zal niet leiden tot verslechtering van de kwaliteit van het ontvangende
grondwater, mits de milieuhygiënische maatregelen in acht worden genomen (zie ook hoofdstuk 4).
Het bestaande schoolgebouw is aangesloten op het stelsel onder de Jasmijnstraat (aansluitpunt west- en
oostelijk van het bestaande pand). Het toekomstige afvalwater dient separaat aangesloten te worden op het
gemeentelijk rioolstelsel. Door de afkoppeling van het hemelwater neemt de totale afvoer naar het stelsel uit
het gebied af waardoor een toename aan bezetting door het kindcentrum naar verwachting geen
belemmering vormt. Voor de wijzigingen aan de aansluiting is een vooroverleg met de gemeente Meierijstad
geadviseerd bij de nadere stedenbouwkundige uitwerking van het planvoornemen.
2.7

Gemeentelijke wensen

De voorkeur bij herontwikkeling gaat uit naar hydrologisch neutraal ontwikkelen. Dit wil zeggen dat schoonen vuilwater minimaal gescheiden aangeleverd worden en dat in de mate van het mogelijke 60 mm
regenwater binnen het plangebied (en/of in het aansluitend openbaar gebied) verwerkt word. Hierbij dient
ook bekeken te worden of het overtollig hemelwater naar het oppervlaktewater kan lozen.
Toekomstige parkeerplaatsen dienen net zoals de openbare parkeerplaatsen (half) open verhard te zijn,
zodat water in de bodem kan infiltreren. Bij de ontwikkeling is het naar duurzaamheid toe wenselijk om zoveel
mogelijk regenwater/hemelwater op te vangen en te hergebruiken voor bijvoorbeeld toiletspoeling,
besproeiing van de tuin, etc.
Daarnaast dient in het kader van de bouwplanontwikkeling onderzoek gedaan te worden naar extra
mogelijkheden om duurzame bouw te bewerkstelligen. Deze maatregelen hebben met name betrekking op
hergebruik van materiaal, energiebesparing (zoals warmte onttrekken via warmtewisselaars uit het doucheen badwater), plaatsing van zonnepanelen, waterbesparing, gebouwisolatie, vermindering CO2 emissie en
duurzame materiaalkeuze.
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3.

AFWEGING EN REALISATIE

Het bestaande schoolgebouw wil men gefaseerd slopen voor een nieuw te bouwen kindcentrum met parkeeren speelgelegenheid. Hiervoor is een bestemmingsplanwijziging benodigd. Voor het vaststellen van de
veranderingen in het toekomstig verhard oppervlak is gebruik gemaakt van onderstaand planvoornemen (zie
bijlage 5).

Afbeelding 8: Voorgenomen stedenbouwkundige inpassing model C [bron: opdrachtgever]

In tabel 3.1 zijn de veranderingen betreffende toe en/of afname van verharde oppervlakken binnen het
plangebied aangegeven.
Bruto( verharde) oppervlakten

Bestaande situatie [m2]

Toekomstige situatie [m2]

Dak oppervlakte, totaal, circa

1.690

2.000

Overig verharde oppervlakten (ontsluitingsweg/paden,
parkeren), circa
Onverharde oppervlakte, circa

2.200
475 halfverhard
2.045

660 parkeren
1.500
2.250

Verhard oppervlak, circa

4.365

4.160

Tabel 3.1: Toe- of afname verhard oppervlak binnen het plangebied

Uit de tabel is op basis van bovenstaand planvoornemen met een groene invulling van het terrein naar
verwachting een afname aan verhard oppervlak teweeg brengt. Gezien de infiltratiemogelijkheid en het
gemeentelijk beleid dient het separaat gehouden hemelwater in de mate van het mogelijke binnen het
plangebied verwerkt te worden.
Voor zover bekend zal het terrein behoudens de realisatie van de nieuwbouz en benodigde voorzieningen
niet worden verlaagd of opgehoogd. Zover bekend is het bestaande bebouwing nog niet afgekoppeld.
Bij de herontwikkeling (sloop en nieuwbouw) zal binnen het plangebied een nieuw gescheiden stelsel
aangelegd worden. Het toekomstige afvalwater kan zonder problemen door het bestaande rioolstelsel
worden verwerkt gezien het huidige aangesloten oppervlak en gebruik als schoolgebouw. Bij de nadere
uitwerking wordt overleg met de gemeente Meierijstad geadviseerd voor de aansluiting op het stelsel.
Om de locatie hydrologisch neutraal te ontwikkelen, is een retentie benodigd van (in de mate van het
mogelijke) 60 mm. Voor het totaal verhard oppervlak binnen het perceel dient een hemelwatervoorziening
van ca. 250 m3 aangelegd te worden. Opgemerkt wordt dat dit een maximale inschatting betreft op basis van
de stedenbouwkundige schets van het perceel.
Uit zorg voor een goede kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater wordt bij de bouw afgezien van het
gebruik van uitlogende (bouw)materialen (bouwen conform het Bouwstoffenbesluit) en dient voldaan te
worden aan de in de waterparagraaf opgenomen milieuhygiënische randvoorwaarden.
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Ter plaatse is geen grondwateroverlast aanwezig of te verwachten. Op basis van de verwachte GHG op ca.
11,3 meter +NAP en de huidige maaiveldhoogte wordt voor de nieuwbouw alleen een vloerpeil van minimaal
10 cm boven het bestaand maaiveldpeil geadviseerd om instroom te vermijden.
Naar duurzame ontwikkeling toe kan hemelwater na een zuiverende stap (filter) hergebruikt worden als
spoelwater, toiletspoeling en besproeiing van de eventuele tuin. Een regenwaterstelsel is momenteel niet
voorzien maar kan eventueel wel aangelegd worden.
Voor de verdere verwerking van hemelwater van het verhard oppervlak zijn meerdere oplossingen mogelijk
binnen het perceel. Uit de metingen blijkt een zeer goede infiltratiesnelheid van de onverzadigde zone.
Derhalve is het voornamelijk bij de overige verhardingen interessant om halfverharding, waterpasserende
bestrating of groene parkeerplaatsen aan te leggen. Dit oppervlak wordt dan als onverhard beschouwd
waardoor alleen nog voor het dakwater een beperkte hemelwatervoorziening aangelegd dient te worden.
Dit kan via een sloot, verlaging in het maaiveld of een ondergronds IT-riool. Door maaiveldprofilering kan een
noodoverlaat naar de oostelijke A-watergang plaatsvinden waardoor zelfs bij excessievere buien geen
wateroverlast te verwachten is.
Op het perceel is voldoende ruimte aanwezig om het hemelwater te bergen en vertraagd af te voeren. Bij
ondergrondse voorzieningen dient rekening gehouden te worden met voldoende ontluchtings- en
noodoverlaatpunten.
Door de aanleg van een hemelwatervoorziening wordt de locatie hydrologisch positief ontwikkeld en wordt
geen toekomstige wateroverlast verwacht. De belangen en beperkingen zijn in deze rapportage
weergegeven. In een nadere fase zal een gedetailleerde invulling plaatsvinden met exacte maatvoering van
het HWA- en DWA-stelsel (diepte, afstroming en invulling) in overleg met het bevoegd gezag.
Een definitieve oplossing dient bij de nadere planuitwerking toegelicht te worden voorafgaand aan de aanleg
van verhardingen. Het daadwerkelijke ruimtebeslag van de voorziening is afhankelijk van de planinvulling,
de leverancier van de voorziening. Andere bergings- en infiltratiesystemen zijn ook mogelijk. Dit toekomstig
bergingssysteem dient met succes binnen de gemeente Meierijstad te zijn toegepast. Voor wijzigingen of
aansluiting op het oppervlaktewater dient een watervergunning aangevraagd te worden en is een vooroverleg
met het waterschap geadviseerd.
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4.

OVERIGE AANDACHTSPUNTEN

Eventueel benodigde vergunningen worden niet met deze waterparagraaf geregeld en zullen via daarvoor
bedoelde procedures verkregen moeten worden. Wanneer een bronnering nodig is voor de
bouwwerkzaamheden of bij andere ingrepen op de plaatselijke waterhuishouding (lozing / infiltratie of
werkzaamheden in de buurt van een watergang), moeten in het kader van de Waterwet vergunningen /
meldingen worden aangevraagd via de gebruikelijke procedure (Omgevingsvergunning).
Bij het voldoen aan de milieuhygiënische randvoorwaarden (dubo-materialen etc.) kan de afgekoppelde
afstromende neerslag rechtstreeks via (mol)goten, lijnafwatering of ander traditioneel afvoermateriaal naar
een aan te leggen voorziening stromen om verwerkt te worden. Mocht niet aan de randvoorwaarden voldaan
kunnen of willen worden, zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk om vervuiling van het oppervlakte- en
grondwater te voorkomen.
In de afvoersystemen moeten voorzieningen worden gerealiseerd die blad, zand e.d., die verstoppingen
kunnen veroorzaken, achterhouden. Deze voorzieningen moeten goed bereikbaar blijven ten behoeve het
reinigen en het onderhoud. Dit kan gecombineerd worden met een overloopconstructie (bij voorkeur
bovengronds). Deze dient aangelegd te worden zodat overtollig water op gecontroleerde wijze kan
wegstromen bij extreme omstandigheden (naar bijvoorbeeld een laagte op eigen perceel). Regelmatig
onderhoud van de aanvoerzijde van de voorzieningen zal noodzakelijk zijn om te garanderen dat de
systemen blijven functioneren. Ook moet de (nood)overloop regelmatig worden onderhouden.
Indien onvoldoende aandacht wordt gegeven aan het ontwerp en dimensionering, kan wateroverlast
ontstaan. Het moet te allen tijde worden voorkomen dat wateroverlast bij de woningen en bij derden ontstaat.
Het gebruik en het overlopen van de voorziening mag niet leiden tot schade aan in de nabijheid liggende
percelen, gewassen en opstallen. Schade, direct en/ of indirect, die eventueel ontstaat is en blijft voor
rekening van de ontwikkelaar/eigenaar van het plangebied. In geen geval mag de afvalwaterriolering op een
hemelwatervoorziening worden aangesloten.
Op de afgekoppelde “buitenverhardingen” mogen geen handelingen worden uitgevoerd die vervuiling van
het oppervlak veroorzaken. Wil men toch buitenactiviteiten verrichten waarbij vervuiling van verhard
oppervlak ontstaat b.v. het reinigen van voertuigen of het schoonmaken van onderdelen, dan moet het
gedeelte waar deze activiteit(en) plaatsvindt voorzien worden van de juiste bodembeschermende
maatregelen (Nederlandse Richtlijn voor Bodembescherming). Dit betekent dat het vrijkomende afvalwater
al dan niet via een olie/benzine-afscheider of andere noodzakelijke (reiniging)voorziening naar het
afvalwaterriool moet worden getransporteerd of geloosd, en niet in de bodem mag worden geïnfiltreerd of op
oppervlaktewater worden geloosd. Voor het uitlaten van de honden wordt geadviseerd om hiervoor de binnen
de gemeente aangelegde hondenuitlaatplaatsen te gebruiken om zo geen vervuiling van de
hemelwatervoorzieningen te veroorzaken.
Het is onwenselijk chemische bestrijdingsmiddelen toe te passen of agressieve reinigingsmiddelen te
gebruiken op de verharde oppervlakken. Geadviseerd wordt alternatieve middelen te gebruiken. Daarnaast
is toepassing van gladheidsbestrijding middels zout minder gewenst, aangezien zout met het hemelwater
afstroomt naar de bodem of het oppervlaktewater. Indien toepassing benodigd is, wordt geadviseerd dit zo
effectief mogelijk te doen.
Indien onvoldoende aandacht wordt gegeven aan het ontwerp en dimensionering, kan wateroverlast
ontstaan. De verantwoordelijkheid ligt bij de eigenaar of ontwikkelaar van het plangebied.
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BIJLAGE 1
Topografische overzichtskaart en kadastrale situatie
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BIJLAGE 4
Boorprofielen en zintuiglijke waarnemingen
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1.

INLEIDING

In opdracht van BRO heeft Aeres Milieu B.V. een vooronderzoek uitgevoerd voor een planlocatie aan de
Jasmijnstraat 11(a) te Sint-Oedenrode.
Het vooronderzoek is uitgevoerd in verband met de voorgenomen herontwikkeling op de locatie. Het plan
voorziet in de nieuwbouw van een kindcentrum. Het bestaande schoolgebouw zal naar verwachting gesloopt
worden. Op onderstaande situatietekening is de onderzoekslocatie aangegeven met de gele contour.

Afbeelding 1: Luchtfoto met globale afbakening perceel [bron: PDOK-viewer]

Doel van het vooronderzoek is om op basis van de onderzoeksgegevens vast te stellen of er sprake is van een
mogelijke verontreiniging van de bodem met stoffen die een belemmering kunnen vormen met het oog op de
voorgenomen ontwikkelingen.
Onderzoek
Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen van de NEN 5725 van het Nederlands NormalisatieInstituut. In dit vooronderzoek wordt het volgende beschreven:
a.
algemene gegevens;
b.
het voormalige gebruik van de onderzoekslocatie;
c.
het toekomstige gebruik van de onderzoeklocatie;
d.
de directe omgeving van de onderzoekslocatie;
e.
de bodemopbouw en de diepte en stroming van het freatisch grondwater.
In principe richt het vooronderzoek zich op alle percelen waarop het onderzoek betrekking heeft én de direct
hieraan grenzende percelen. Indien een direct aangrenzend perceel smal (< 10 m breed) is, worden ook de
percelen hier weer aan grenzend meegenomen. Indien de aangrenzende percelen groot zijn, wordt alleen het
gedeelte van deze percelen binnen 25 meter vanaf de grens van de bodemonderzoekslocatie in beschouwing
genomen, tenzij er aanleiding bestaat toch het gehele perceel te onderzoeken.
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De in hoofdstuk 2 opgenomen informatie is afkomstig van/uit:
 opdrachtgever;
 kadaster.nl;
 topotijdreis.nl;
 gemeente Meierijstad;
 provincie Noord Brabant;
 dinoloket.nl;
 terreininspectie.
Aeres Milieu B.V. heeft geen binding met de opdrachtgever en de onderzoekslocatie anders dan als
onafhankelijk onderzoeksbureau.
Opgemerkt wordt dat bij een vooronderzoek sprake is van een momentopname. Dit betekent dat Aeres Milieu
op voorhand geen aansprakelijkheid accepteert voor maatregelen of mogelijke beslissingen die de
opdrachtgever naar aanleiding van het door Aeres Milieu uitgevoerde onderzoek neemt. Tevens wordt
opgemerkt dat Aeres Milieu voor het verkrijgen van de voor het historisch onderzoek noodzakelijke informatie
(mede) afhankelijk is van externe bronnen. Voor Aeres Milieu is niet te verifiëren of deze bronnen altijd volledig
en zonder fouten zijn. Hierdoor kan Aeres Milieu niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de
verzamelde historische informatie.
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2.

VOORONDERZOEK

2.1

Topografische beschrijving

De planlocatie ligt oostelijk binnen het centrum van Nijnsel. Kadastraal is de locatie bekend als Sint-Oedenrode,
sectie E, nrs. 3444, 4503 en 4627. De oppervlakte van de onderzoekslocatie bedraagt circa 6.410 m2. De
coördinaten volgens het R.D. coördinatenstelsel in het centrum van de locatie zijn X: 161.930 en Y: 395.852. Zie
bijlage 1 voor een topografisch overzicht en kadastrale situatie.

2.2

Historisch overzicht

In het kader van het vooronderzoek is historisch kaartmateriaal bestudeerd. De ontwikkeling van de planlocatie
en directe omgeving is weergegeven op onderstaande topografische kaarten (afbeelding 2a t/m 2f). Uit de
kaarten van 1930 en 1960 is af te leiden dat de locatie en de directe percelen in gebruik zijn als agrarisch
bouwland/weiland. Door de locatie stroomt een watergang die in de jaren 70 omgelegd wordt in oostelijke
richting samen met enkele flinke uitbreidingen van de bebouwde zone van Nijnsel.
Hierbij worden de Jasmijnstraat en de omliggende straten aangelegd. Het plangebied is nog onbebouwd en lijkt
als weiland of als grasland in gebruik. De sloot loopt langs de oostrand van het plangebied. Op de kaart uit 1983
is de huidige bebouwing (school) voor het eerst waar te nemen. Omstreeks 2000-2003 is de woning noordelijk
van de school gesloopt. In 2001 is noordelijk aan het schoolgebouw een uitbreiding gerealiseerd. Omstreeks
2011-2012 is het noordelijk braakliggend perceel in gebruik genomen als parkeerterrein.

Topografische kaart 1900

Topografische kaart 1960

Pagina 4 van 7

Vooronderzoek Jasmijnstraat 11(a) te Sint-Oedenrode / AM18620

Topografische kaart 1963

Topografische kaart 1983

Luchtfoto 2000
Luchtfoto 2012
Afbeelding 3a t/m 3f: geraadpleegde historische kaarten (bron kaarten: topotijdreis.nl en bodematlas Noord-Brabant)

2.3

Historische (bodem)informatie

Via de website van de omgevingsdienst is bodeminformatie van de locatie en directe omgeving gedownload. De
bodemrapportage is opgenomen in bijlage 2. Daarnaast zijn door een medewerker van de Omgevinsgdienst
twee bodemonderzoeksrapporten toegestuurd (zie tabel 2.1).
Voor het verkrijgen van historische informatie omtrent bouw-, sloop- en milieuvergunningen is 28 februari 2019
een informatieverzoek ingediend bij de gemeente Meierijstad. Beschikbare bouwvergunning informatie is op 2
april 2019 digitaal door de gemeente beschikbaar gesteld. De verstrekte informatie betreft
bouwvergunningtekeningen van de school uit 1971. Op de tekening zijn geen bijzonderheden waar te nemen.
Een overzicht van de door de gemeente aangeleverde onderzoeksrapporten en een samenvatting van de
resultaten is weergegeven in tabel 2.1.
bodemonderzoek
Verkennend bodemonderzoek
Jasmijnstraat 11 (kad nr. 3444) te Nijnsel
MILON milieuonderzoek bv (projectnr. 99219
d.d. 01-06-1999)

samenvatting resultaten
Bovengrond: licht verhoogd met PAK (>streefwaarde)
Ondergrond: geen verhoogde gehalten aangetoond (<streefwaarden)
Grondwater: licht verhoogd met chroom (>streefwaarde)

Verkennend onderzoek
Jasmijnstraat 11a (kad nr. 4627) te Nijnsel
NIBAG (projectnr. 12.57.3567 d.d. 9-10-2001)

Bovengrond: geen verhoogde gehalten aangetoond (<streefwaarden)
Ondergrond: geen verhoogde gehalten aangetoond (<streefwaarden)

Tabel 2.1: Samenvatting uitgevoerde bodemonderzoeken
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2.4

Bodemopbouw en geo(hydro)logie

Het plangebied ligt in het zuidelijke zandgebied van Nederland. De ondergrond wordt doorsneden door een
aantal zuidoost-noordwest georiënteerde breuken. Deze breuken begrenzen de Centrale Slenk ofwel
Roerdalslenk en de Peelhorst ofwel Peel Blok. De grens tussen de Peelhorst en de Centrale Slenk bestaat uit
een breuklijn waarlangs aardlagen zijn verplaatst. Langs deze breuken ontstonden verschuivingen in de
aardkorst, waarbij de slenken (dalende gebieden) en de horsten (stijgende gebieden) ontstonden. 1 Het
plangebied ligt ten westen van deze Peelhorst in de Roerdalslenk. Deze slenk is opgevuld met een zandpakket
van soms meer dan 15 meter dik.2 De bodemopbouw van de onderzoekslocatie wordt schematisch
weergegeven in tabel 2.2.
Diepte

Geohydrologische eenheid

Samenstelling en doorlatendheid

0 - 2 m-mv

Formatie van Boxtel

zwak siltig fijn zand

2 - 5 m-mv

Laagpakket van Liempde

sterk siltig fijn zand afgewisseld met leemlagen

5 - 30 m-mv

Formatie van Boxtel

zwak tot matig fijn tot grof zand, plaatselijk leemlagen

Tabel 2.2: Geo(hydro)logische indeling (Bron: Dinoloket)

De gemiddelde maaiveldhoogte ter plaatse van de onderzoekslocatie bedraagt 12,5-13 m+ NAP. De stroming
van het freatisch grondwater is volgens de Grondwaterkaart van de Centrale Slenk in noordwestelijke richting en
bevindt zich op een hoogte van circa 10-11 m+ NAP (ca. 2 m-mv.). De onderzoekslocatie bevindt zich niet
binnen de grenzen van een grondwaterbeschermingsgebied.

2.5

Beschrijving van de onderzoekslocatie

Op 9 maart 2019 is een terreininspectie uitgevoerd. Hierbij is gelet op het terreingebruik en de aanwezigheid van
potentiële verontreinigingsbronnen (brandstoftanks, chemicaliënopslag, stookplaatsen, afvalhopen,
asbestverdachte materialen e.d.). Een fotoreportage van de onderzoekslocatie is opgenomen in bijlage 3.
Het plangebied ligt aan de Jasmijnstraat in het oostelijke deel van de bebouwde kom van Nijnsel. Momenteel is
het plangebied deels bebouwd (huidige school) en in gebruik als verhard erf (speelplaats) en tuin.
In het westen en noorden wordt het plangebied begrensd door de Jasmijnstraat, in het noorden door bebouwing
aan de Jasmijnstraat, in het oosten door een sloot met grasland en in het zuiden door een verhard sportveld.
Er zijn geen waarnemingen gedaan die wijzen op de aanwezigheid van bodemverontreinigingen of bronnen van
verontreinigingen.

2.6

Asbest

Uit het dossieronderzoek en de uitgevoerde terreininspectie is geen informatie naar voren gekomen dat ter
plaatse van de onderzoekslocatie asbestverdachte activiteiten hebben plaatsgevonden.

2.7

Hypothese

Gebaseerd op de verzamelde gegevens uit het vooronderzoek wordt de onderzoekslocatie als “onverdacht”
beschouwd op het voorkomen van bodemverontreiniging. De aanwezigheid van asbestverdacht materiaal in de
bodem wordt niet verwacht (onverdacht). Ter plaatse van de planlocatie wordt geen (ernstige)
bodemverontreiniging verwacht.

1 Berendsen 1996 (herdruk 2008), 343; Zonneveld 1981, 80.
2 Berendsen 2005, 31.
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3.

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

In opdracht van BRO heeft Aeres Milieu een vooronderzoek uitgevoerd voor een planlocatie aan de
Jasmijnstraat in Sint-Oedenrode.
Gebaseerd op de verzamelde gegevens uit het vooronderzoek wordt de onderzoekslocatie als “onverdacht”
beschouwd op het voorkomen van bodemverontreiniging. De aanwezigheid van asbestverdacht materiaal in de
bodem wordt niet verwacht (onverdacht).
Geadviseerd wordt om ten behoeve van de aanvraag van een Omgevingsvergunning voor de geplande
nieuwbouw een bodemonderzoek uit te voeren conform NEN5740. Geadviseerd wordt om het bodemonderzoek
uit te voeren na sloop.
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BIJLAGE 1
Topografische en kadastrale overzichtskaart

Omgevingskaart

Klantreferentie: AM18620-bf

0m

125 m

625 m

Deze kaart is noordgericht.
Hier bevindt zich Kadastraal object Sint Oedenrode E 4627
Jasmijnstraat 11a, 5492JS Sint-Oedenrode
CC-BY Kadaster.

Schaal 1: 12500

Uittreksel Kadastrale Kaart

Uw referentie: AM18620-bf
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t
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11-11

4626

3504
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Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
25 Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie
Voor een eensluidend uittreksel, Y, 28 februari 2019
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

12345

5m

25 m

Schaal 1:500
Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Sint Oedenrode
E
4627

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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BIJLAGE 2
Bodemrapportage Omgevingsdienst

Omgevingsrapportage(A) Jasmijnstraat 11 en 11a
Sint Oedenrode
Omgevingsrapportage
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Inleiding
Dit betre een rapportage van de milieu-hygiënische bodemkwaliteit van het perceel waarvan de
loca e op de eerste pagina van deze rapportage is aangegeven. De rapportage is gemaakt met
behulp van het bodeminforma esysteem (bis) van de gezamenlijke omgevingsdiensten in Noord–
Brabant.
Indien er van het perceel, of de directe omgeving hiervan, bodemonderzoeken of ondergrondse
tanks in het bis bekend zijn, bevat deze rapportage een ui reksel hiervan.

Welke informa e bevat het bodeminforma esysteem?
Bij de uitvoering van de gemeentelijke en provinciale bodemtaken ontvangen wij bodemrapporten
bij grondwerken, bodem- en tanksaneringen, grondtransac es en het behandelen van aanvragen
voor omgevingsvergunningen. De resultaten van de bodemonderzoeken worden verwerkt in het
bis.

Geen informa e aanwezig
Indien er in het bis geen informa e over een perceel aanwezig is, kan niet geconcludeerd worden
dat er dan ook geen bodemverontreiniging aanwezig is. Alleen na uitvoering van een volledig
verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740 kan hierover meer zekerheid worden
verkregen. Indien u onderzoek wilt laten uitvoeren dan adviseren wij u contact op te nemen met
een SIKB BRL 2000 gecer ﬁceerd adviesbureau. Alleen onderzoeken die uitgevoerd zijn door een
gecer ﬁceerd bureau worden voor overheidsbeslissingen in behandeling genomen.

Loca es met historisch bodembedreigende ac viteiten
Om inzicht te krijgen waar de bodem in het verleden mogelijk verontreinigd is geraakt zijn de
loca es met een risico op bodemverontreiniging in kaart gebracht. Deze gegevens zijn a oms g uit
oude bestanden en tekeningen, zoals het Hinderwetarchief, milieuarchief en de bestanden van de
Kamer van Koophandel. Deze historische informa e zegt iets over het vermoeden van
bodemverontreiniging. In feite is het een risicoanalyse die kan leiden tot vervolgonderzoek.
Deze loca es zijn ondergebracht in het zogenaamde historische bodembestand (HBB). Op tal van
loca es met de meest verdachte bodembedreigende ac viteiten en waar nog niet eerder
bodemonderzoek hee plaatsgevonden, hee inmiddels oriënterend bodemonderzoek
plaatsgevonden.
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Opbouw van de rapportage
Op basis van de ingevoerde geograﬁsche gegevens die voor de aanvraag van de rapportage zijn
ingevoerd, is met behulp van so ware gecontroleerd of er op het perceel of in de directe omgeving
hiervan gegevens over de bodem en grondwater beschikbaar zijn. Indien deze informa e aanwezig
is dan wordt deze getoond in de onderstaande volgorde:
Informa e over de milieukwaliteit op de loca e:
Overzicht loca egegevens
Overzicht bodemonderzoeken
Overzicht historische bodembedreigende ac viteiten
Overzicht ondergrondse tanks
Naast het geselecteerde perceel wordt ook in een straal van 25 meter rond het geselecteerde
perceel gekeken of er onderzoeksgegevens beschikbaar zijn. Indien er informa e aanwezig is, dan
wordt deze getoond onder het hoofdstuk:“Informa e over de milieukwaliteit in de directe
omgeving van de loca e”.
Vervolgens worden ook voor de percelen in de directe omgeving de loca egegevens, de historische
bodembedreigende ac viteiten en de ondergrondse tanks weergegeven.

Toelich ng bij informa e over de bodemkwaliteit op de loca e
Overzicht loca egegevens
Onder deze paragraaf worden de loca egegevens getoond zoals deze in het bis bekend zijn. Onder
de loca egegevens worden ook de status van de bodemloca e, eventuele verontreinigingen en de
vervolgac e aangeven.
Overzicht onderzoeken
Onder deze paragraaf worden de gegevens van de bodemrapporten die op de loca e zijn
uitgevoerd weergeven, zoals soort onderzoek, aanleiding, rapportdatum, beknopte conclusie en
resultaat Wet bodembescherming.
Overzicht historische bodembedreigende ac viteiten
Onder deze paragraaf worden de historische bodembedreigende ac viteiten getoond zoals deze in
het bis bekend zijn.
Overzicht aanwezige ondergrondse tanks
Onder deze paragraaf worden de ondergrondse tanks getoond, zoals deze in het bis bekend zijn.
Informa e over de bodemkwaliteit in een straal van 25 meter rond de loca e
Idem als informa e over de bodemkwaliteit op de loca e maar dan binnen een straal van 25 meter
rond de loca e.
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Loca e: Jasmijnstraat 11
Loca e
Adres

Jasmijnstraat 11 Sint-Oedenrode

Loca ecode

AA194800412

Loca enaam

Jasmijnstraat 11

Plaats

Meierijstad

Loca ecode
bevoegd gezag
WBB

NB194800412

Status
Vervolg WBB
Status rapporten

Beoordeling
Verkennend onderzoek
NVN 5740

Beschikking

Status besluiten
Is van voor 1987

Status asbest
Nee

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type

Naam

Auteur

Referen e Archief Conclusie overheid
Gw: natuurlijk verhoogde
achtergrondwaarde.
Volgende de huidige
toetsing is PAK niet
verhoogd aangetoond.
conclu_zintuig: Boring 6:
puinrestjes. concl_vervolg:
Geen vervolgonderzoek
noodzakelijk. concl_analyse:
Bg: PAK > S Og: < S Gw:

MILON
Verkennend
Jasmijnstraat milieuonderzoek
11
onderzoek
NVN 5740
bv

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Geen gegevens beschikbaar
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Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Jasmijnstraat 11a
Loca e
Adres

Jasmijnstraat 11a Sint-Oedenrode

Loca ecode

AA194800415

Loca enaam

Jasmijnstraat 11a

Plaats

Meierijstad

Loca ecode
bevoegd gezag
WBB

NB194800415

Status
Vervolg WBB
Status rapporten

Beoordeling
Verkennend onderzoek NEN
Beschikking
5740

Status besluiten
Is van voor 1987

Status asbest
Nee

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type
Verkennend
onderzoek NEN
5740

Naam

Auteur Referen e Archief Conclusie overheid
concl_vervolg: Geen
vervolgonderzoek.
concl_analyse: Bg, Og < S

Jasmijnstraat
Nibag
11a

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar
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Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Jasmijnstraat 14
Loca e
Adres

Jasmijnstraat 14 5492JT SINT OEDENRODE

Loca ecode

AA194803475

Loca enaam

Jasmijnstraat 14

Plaats

Meierijstad

Loca ecode
bevoegd gezag
WBB

NB084600619

Status
Vervolg WBB

Uitvoeren historisch
onderzoek

Beoordeling

Status rapporten

Beschikking

Status besluiten

Status asbest

Is van voor 1987

Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Voldoende
onderzocht

Ac viteit

Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed

autorepara ebedrijf

1975 9999 Nee

Nee

Onbekend

Nee

Nee

motorﬁetsenrepara ebedrijf 1975 9999 Nee

Nee

Onbekend

Nee

Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar
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Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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De informa e die wij in deze rapportage beschikbaar stellen, dient u te interpreteren als een
inscha ng van de situa e. Aangezien de informa e is gebaseerd op onderzoeken die in het
verleden hebben plaatsgevonden kunnen wij nooit 100% zekerheid geven met betrekking tot de
actuele kwaliteit van grond en grondwater. De gezamenlijke omgevingsdiensten in Noord – Brabant
zijn niet aansprakelijk voor enige schade dan wel enige andere indirecte incidentele of
gevolgschade als blijkt dat in de prak jk de kwaliteit van grond of grondwater anders is dan in dit
rapport is vermeld. Wij a enderen u op het feit dat u als makelaar, eigenaar, toekoms g eigenaar of
als derde, bij aan- of verkoop van onroerend goed een vergaande onderzoeksplicht hee als het
gaat om het vaststellen van de kwaliteit van de bodem en/of de aanwezigheid van ondergrondse
brandsto anks. Wij adviseren u om in voorkomende gevallen zelf zorg te dragen voor
bodemonderzoek dan wel onderzoek naar de aanwezigheid van een tank.

De informa e uit deze rapportage kan niet worden gebruikt bij de aanvraag van een
omgevingsvergunning of andere gemeentelijke producten of diensten. Bij een vergunningaanvraag
dient elke situa e opnieuw afzonderlijk te worden beoordeeld. Ook al hee er op een loca e
eerder bodemonderzoek plaatsgevonden is het niet uitgesloten dat de gemeente opnieuw
bodemonderzoek eist. De aanwezige informa e kan verouderd zijn, ook kan er een onjuiste
onderzoeksstrategie zijn toegepast.
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Toelich ng
Toelich ng op gebruikte terminologie

Uitleg begrippen bij deze rapportage
De analyseresultaten in rela e tot de onderzoeksstrategie geven een beeld van de
verontreinigingsitua e. Op basis van hiervan wordt een loca e beoordeeld. Hieronder volgt een
opsomming:
Niet verontreinigd geen vervolg: Volgens de beschikbare informa e is de loca e niet
verontreinigd, een nader bodemonderzoek is niet noodzakelijk.
Erns g: Poten eel erns g. Het vermoeden bestaat dat er sprake is van een erns ge
verontreiniging.
Een loca e wordt ook als Pot. Erns g gekwaliﬁceerd als er alleen bodembedreigende
handelingen hebben plaatsgevonden (historisch bodemonderzoek). De loca e is dan als het
ware verdacht met betrekking tot het voorkomen van bodemverontreiniging.
Urgent c.q. Spoedeisend: Poten eel urgent. Het vermoeden bestaat dat de erns ge
verontreiniging risico"e;s vormt voor de gezondheid, ecologie en verspreiding.
verontreinigd: Geen vervolg. Het vermoeden bestaat dat de loca e wel verontreinigd is maar
er is geen aanleiding tot het doen van vervolgonderzoek.
Niet Erns g: Er is geen sprake van een erns ge bodemverontreiniging.
Erns g, niet urgent c.q. Spoedeisend: Door de provincie in een beschikking vastgelegd dat
sprake is van een sterke verontreiniging in meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater. Er
zijn geen gezondheids- , Ecologische en/ of verspreidingsrisico"e;s.
Erns g, urgen e c.q. spoedeisendheid niet bepaald: Er is sprake van een sterke verontreiniging
in meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater waarvan de urgen e (risico"e;s) niet zijn
vastgesteld.
Erns g en urgent c.q. spoedeisend, sanering binnen 4 jaar: Door de provincie in een
beschikking vastgelegd dat sprake is van een sterke verontreiniging in meer dan 25 m3 grond
en/of 100 m3 grondwater. De verontreiniging vormt een actueel gevaar voor de
volksgezondheid, en/of het ecosysteem en/of verspreiding.

Indien er op een loca e een geval van erns ge bodemverontreiniging is aangetroﬀen is de
provincie bevoegd gezag. De provincie zal a ankelijk van de situa e een beschikking afgeven.
Op basis van de status van de verontreiniging (beoordeling van de loca e) worden de
vervolgstappen vastgesteld. We onderscheiden de volgende stappen (ac viteiten):
Voldoende onderzocht/gesaneerd, geen vervolg: Op basis van de huidige bodemonderzoeken
of op grond van een goedgekeurd evalua erapport (naar aanleiding van een bodemsanering)
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is vervolgonderzoek niet noodzakelijk.
Uitvoeren (aanvullend) HO, OO, NO, SO en SP: Respec evelijk het uitvoeren van een
(aanvullend) Historisch Onderzoek, een Oriënterend Onderzoek, een Nader Onderzoek, een
Saneringonderzoek en het opstellen van een Saneringsplan.
Uitvoeren van een sanering en/of aanvullend sanering: De grond en/of het grondwater
worden ontdaan van de verontreinigende componenten.
Uitvoeren jdelijke beveiliging: Het plaatsen van jdelijke sanerende maatregelen met als
doel verspreiding van de verontreiniging tegen te gaan of de risico"e;s van de verontreiniging
terug te dringen.
Uitvoeren (aanvullende) saneringsevalua e: De resultaten (hoeveelheid verwijderde grond,
terugsaneerwaarde, etc) worden vastgelegd in een rapport.
Uitvoeren ac eve nazorg: Na afronding van de sanering gelden nog zorgverplich ngen die door
de provincie in een beschikking zijn vastgelegd.
Monitoring: De verontreiniging wordt periodiek gecontroleerd of geen verspreiding
plaatsvindt. Ook deze ac viteiten zijn in een beschikking vastgelegd.
Registra e restverontreiniging: Na sanering is een verontreiniging achter gebleven. De aard en
omvang van deze verontreiniging wordt geregistreerd bij de provincie en de gemeente. Bij het
kadaster wordt een aantekening gemaakt.

Er zijn verschillende soorten bodemonderzoeken, elk met een ander doel en uitvoeringsstrategie.
De volgende onderzoekstypen worden onderscheiden:
PreHo: Prehistorisch bodemonderzoek, er is een verdenking van bodembedreigende
ac viteiten. De loca e is bijvoorbeeld a oms g uit de lijst van de Kamer van Koophandel.
Historisch onderzocht: Er is een historisch bodemonderzoek verricht. Zonder de loca e te
bezoeken is in de gemeentelijke archieven gezocht naar aanwijzingen voor een
bodembedreigende ac viteit.
Beperkt onderzoek: Eenvoudig onderzoek met een speciﬁek doel (bv verdenking van asbest of
een calamiteit). Een beperkt onderzoek gee geen uitsluitsel over de algemene
bodemkwaliteit.
BOOT of indica ef onderzoek: Een beperkt onderzoek gee geen uitsluitsel over de algemene
bodemkwaliteit.
Onderzocht op aard (O.O./NVN/NEN): Op de loca e is een analy sch bodemonderzoek
verricht om te onderzoeken of er sprake is van bodemverontreiniging. Dit kunnen
verschillende typen onderzoek zijn die echter allemaal tot doel hebben om een eventuele
verontreiniging aan het licht te brengen. (OO = oriënterend onderzoek, NVN = indica ef
bodemonderzoek conform de Nederlandse Voornorm en NEN =verkennend bodemonderzoek
conform de Nederlandse Eenheidsnorm (NEN 5740)).
Nulsitua e onderzoek: Om in de toekomst vast te kunnen stellen of de huidige eigenaar de
bodem (verder)verontreinigd hee wordt de kwaliteit van de bodem vastgelegd. Indien later
blijkt dat de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem is verslechterd dan kan de eigenaar
hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Wordt toegepast bij de ves ging van bedrijven op een
loca e die poten eel bodembedreigende ac viteiten uitvoeren.
O.O.T. (Besluit Opslag Ondergrondse Tanks): Onderzoek dat wordt uitgevoerd om vast te
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stellen of zich bij een ondergrondse brandsto ank verontreinigingen bevindt.
Asbest in grond onderzoek (NEN 5707)
Nader onderzoek: Onderzoek naar de groo e van de verontreiniging en het vaststellen van de
ernst en de urgen e (NTA 5755).
Saneringsonderzoek opgesteld: er is, naar aanleiding van de resultaten van het nader
bodemonderzoek, een onderzoek naar de saneringsmogelijkheden uitgevoerd.
Saneringsplan opgesteld: Een saneringsplan is een planma ge beschrijving van de
saneringsmethode en/of de saneringstechnieken.
Saneringsevalua e uitgevoerd: een opsomming van de resultaten en gebeurtenissen naar
aanleiding van een sanering.

Analyseresultaten in conclusie
De analyseresultaten worden weergegeven in de vorm van le ers en symbolen. De combina e
hiervan gee aan of de bodem verontreinigd is of niet. De le ers hebben de volgende betekenis
(conform de Wet bodembescherming).
AW= Achtergrondwaarde
S = Streefwaarde
T = Tussenwaarde
I = Interven ewaarde

In feite geven de le ers een concentra eniveau aan dat iets zegt over de aard van de
verontreiniging en de sanering daarvan. In het kader van het Besluit bodemkwaliteit is dit de van
nature in de bodem aanwezige gehalte aan “verontreinigende” stoﬀen. Streefwaarde: is de waarde
waarbij sprake is van schone grond, geschikt voor alle mogelijke doeleinden. Als van één of
meerdere stoﬀen de streefwaarde of achtergrondwaarde wordt overschreden, is sprake van een
lichte bodemverontreiniging. Tussenwaarde: Als van één of meerdere stoﬀen de tussenwaarde
wordt overschreden, is sprake van een ma ge bodemverontreiniging. Overschrijding van de
tussenwaarde is het criterium voor uitvoering van nader bodemonderzoek. Interven ewaarde: is
de waarde waarbij maatregelen (interven es) noodzakelijk zijn. Als van één of meerdere stoﬀen de
interven ewaarde wordt overschreden, is sprake van een sterke bodemverontreiniging. De omvang
van de verontreiniging, de risico"e;s voor de volksgezondheid, ecologische risico"e;s en
verspreidingsrisico"e;s bepalen de ernst en de urgen e c.q. spoedeisendheid van het geval.

Wat u moet weten over tankgegevens
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In het verleden werden veel woningen verwarmd met behulp van huisbrandolie (hbo). Deze olie
werd opgeslagen in speciale ondergrondse opslagtanks. Bij lekkage kunnen deze tanks een
bodemverontreiniging veroorzaken. Volgens het besluit BOOT (Besluit Opslaan in Ondergrondse
Tanks), tegenwoordig het Ac viteitenbesluit, moeten nog in gebruik zijnde gesaneerde
ondergrondse tanks voldoen aan diverse voorschri en zoals keuringen en monitoring. Oude
buitengebruik gestelde tanks konden tot 1998 worden gesaneerd door KIWA (Keuringsins tuut voor
Waterleidingsar kelen) erkende bedrijven (de tanks werden schoon gemaakt en gevuld met zand,
mits de bodem niet verontreinigd was). Oude buitengebruik gestelde tanks die nu nog niet zijn
behandeld moeten worden verwijderd. Een eindonderzoek naar brandstofproducten in grond en
grondwater is dan verplicht.
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1. INLEIDING
1.1. Ruimtelijk plan
De initiatiefnemer is voornemens om de bestaande basisschool, aan de Jasmijnstraat 11
en 11a te Sint-Oedenrode, te slopen. Vervolgens zal een nieuwe basisschool en
kinderopvang ontwikkeld worden op hetzelfde perceel. Deze locatie is kadastraal bekend
als perceel 4627, Sectie E te ODR01 (Sint-Oedenrode). De basisschool zal plaats bieden
voor maximaal 180 kinderen, de kinderopvang biedt plaats aan 28 kinderen. Het
plangebied is aangegeven op afbeelding 1.

Afbeelding 1. Locatie plangebied
Bron: PDOK
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Rond het plangebied liggen woningen van derden, sommige op korte afstand. Nader
akoestisch onderzoek is noodzakelijk om de geluidbelasting als gevolg van de
verandering inzichtelijk te maken. Daarnaast wordt bekeken of er maatregelen nodig zijn
om het planvoornemen mogelijk te maken. De onderhavige verandering betreft het
herontwikkelen van een bestaande basisschool. De inrichting zal als geheel bekeken
moeten worden.
1.2. Vraagstelling
Bij het beoordelen van een ruimtelijk plan spelen standaard de volgende vragen:
- Is ter plaatse van de bestaande geluidsgevoelige objecten een aanvaardbaar
woon- en verblijfsklimaat gegarandeerd?
- Worden inrichtingen (onevenredig) in hun belangen geschaad?
De Handreiking Bedrijven en milieuzonering geeft in hoofdstuk 4.2 een stappenplan aan
dat moet worden gevolgd als een milieuzones van bedrijven een gewenste
woningbouwlocatie overlappen. Stap 4 (bij gebleken overlap) geeft aan dat de werkelijke
geluidbelastingen in beeld moeten worden gebracht, inclusief een realistische
toekomstverwachting voor zover het bestemmingsplan dat toestaat.
Daarnaast vindt een beoordeling plaats aan de hand van de geluidvoorschriften uit het
Activiteitenbesluit.
Het onderzoek geeft inzicht in de volgende aspecten:
- de akoestisch relevante representatieve bedrijfssituatie van de inrichtingen;
- het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau;
- de maximale geluidniveaus;
- de indirecte hinder.
Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende gegevens:
- tekeningen van het plangebied;
- vigerend bestemmingsplan;
- informatie uit het milieu- en bouwdossier, afkomstig van de gemeente;
- via internet toegankelijke informatie en digitale ondergronden (PDOK);
- gegevens en bureauexpertise De Roever Omgevingsadvies.
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2. TOETSINGSKADER
2.1. Beoordelingskader ruimtelijke ordening
Bij de toetsing of de gewenste bestemming inpasbaar is in de omgeving wordt
aangesloten bij de Handreiking Bedrijven en milieuzonering1. Het beoordelingskader bij
een bestemmingsplanwijziging is opgenomen in bijlage B5.3 van die publicatie. Bij de
toetsing wordt onderscheid gemaakt in de gebiedstypen rustige woonwijk en gebiedstype
gemengd gebied. Een omschrijving van deze gebieden wordt gegeven in hoofdstuk 2.3
van de publicatie. Voor de omgeving van het plangebied wordt uitgegaan van een rustige
woonwijk, omdat direct naast woningen geen andere functies, zoals kleine bedrijven,
voorkomen.
Stap 1
Als de richtafstand voor het aspect geluid niet wordt overschreden, kan verdere toetsing
voor het aspect geluid in beginsel achterwege blijven: inpassing is dan mogelijk.
Stap 2
Als stap 1 niet toereikend is, dan is inpassing mogelijk bij een geluidbelasting op
geluidgevoelige objecten van maximaal:
- 45 dB(A) etmaalwaarde langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, ofwel;
 45 dB(A) in de dagperiode
 40 dB(A) in de avondperiode
 35 dB(A) in de nachtperiode
- 65 dB(A) etmaalwaarde maximaal geluidniveau (piekgeluiden), ofwel;
 65 dB(A) in de dagperiode
 60 dB(A) in de avondperiode
 55 dB(A) in de nachtperiode
- 50 dB(A) etmaalwaarde indirecte hinder, ofwel;
 50 dB(A) in de dagperiode
 45 dB(A) in de avondperiode
 40 dB(A) in de nachtperiode
Stap 3
Als stap 2 niet toereikend is, dan is inpassing is mogelijk bij een geluidbelasting op
woningen van maximaal:
- 50 dB(A) etmaalwaarde langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, ofwel;
 50 dB(A) in de dagperiode
 45 dB(A) in de avondperiode
 40 dB(A) in de nachtperiode
- 70 dB(A) etmaalwaarde maximaal geluidniveau (piekgeluiden), ofwel;
 70 dB(A) in de dagperiode
1

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), 2009
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 65 dB(A) in de avondperiode
 60 dB(A) in de nachtperiode
50 dB(A) etmaalwaarde indirecte hinder, ofwel;
 50 dB(A) in de dagperiode
 45 dB(A) in de avondperiode
 40 dB(A) in de nachtperiode

Het bevoegd gezag dient echter te motiveren waarom het deze geluidbelasting in de
concrete situatie acceptabel acht, waarbij tevens de cumulatie met eventueel reeds
aanwezige geluidbelasting moet worden betrokken.
Stap 4
Bij een hogere geluidbelasting dan aangegeven in stap 3 zal inpassing doorgaans niet
mogelijk zijn. Indien het bevoegd gezag niettemin tot inpassing wil overgaan, dient het
dit grondig te onderzoeken, onderbouwen en motiveren, waarbij tevens de cumulatie met
eventueel reeds aanwezige geluidbelasting moet worden betrokken.
Beoordeling
Het plangebied is volgens het bestemmingsplan bestemt als maatschappelijk. De
dichtstbijzijnde woning (Anjerlaan 48) ligt op ongeveer 15 meter van het plangebied. Bij
een basisschool hoort een richtafstand van 30 meter tot een rustige woonwijk. Omdat
niet aan de richtafstand kan worden voldaan, wordt in dit rapport de geluidbelasting
nader onderzocht en wordt deze getoetst volgens bovenstaande vervolgstappen.
2.2. Beoordelingskader milieu
Directe hinder
De normstelling voor het in werking hebben van een basisschool volgt uit het Artikel
2.17, lid 1 van het Activiteitenbesluit:
Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximaal geluidsniveau
LAmax, veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede
door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en
losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt
dat:
a. de niveaus op de in tabel 2.17a genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer
bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden;
Tabel 2.17a
07:00–19:00 uur

19:00–23:00 uur

23:00–07:00 uur

LAr,LT op de gevel van gevoelige
gebouwen

50 dB(A)

45 dB(A)

40 dB(A)

LAmax op de gevel van gevoelige
gebouwen

70 dB(A)

65 dB(A)

60 dB(A)
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b. de in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur in tabel 2.17a opgenomen maximale
geluidsniveaus LAmax niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten;
Enkele uitzonderingen zijn opgenomen in artikel 2.18, lid 1 van het Activiteitenbesluit:
Bij het bepalen van de geluidsniveaus, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19, 2.19a
dan wel 2.20, blijft buiten beschouwing:
a. het stemgeluid van personen op een onverwarmd en onoverdekt terrein, dat
onderdeel is van de inrichting, tenzij dit terrein kan worden aangemerkt als een
binnenterrein;
2.3. Definitie periodes
De periodes worden als volgt gedefinieerd:
- dagperiode:
07.00 tot 19.00 uur
- avondperiode:
19.00 tot 23.00 uur
- nachtperiode:
23.00 tot 07.00 uur
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3. REKENONDERZOEK
3.1. Inrichting
Op afbeelding 2 is een uitsnede van de verbeelding van het vigerende bestemmingsplan
‘Nijnsel’, uit 29-03-2012 weergegeven.

Afbeelding 2. Uitsnede verbeelding bestemmingsplan ‘Nijnsel’
Bron: PDOK

Bij de basisschool vormen kinderen op de schoolplein , installaties op het dak, de
gymzaal en personenwagens (personeel en halen en brengen) de voornaamste
geluidbronnen. Gezien er geen verkeer op de inrichting kan komen, is dit slechts
meegenomen ter bepaling van de indirecte hinder. Deze geluidbronnen worden toegelicht
in de komende paragrafen.
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3.2. Representatieve bedrijfssituatie
3.2.1. Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
Schoolpleinen
De voornaamste geluidbron wordt gevormd door het stemgeluid van spelende kinderen
op het schoolplein. Het schoolplein van de school is opgedeeld in twee delen, deze zijn
weergegeven in afbeelding 3.

Afbeelding 3. De schoolpleinen van school
Bron: PDOK

Schoolplein 1 wordt uitsluitend gebruikt door de peuterspeelzaal en is afgesloten van het
andere schoolplein en de omgeving. Schoolplein 2 wordt gebruikt door de basisschool.
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Uit informatie aangeleverd door de opdrachtgever blijkt dat de kinderen van alle klassen
ongeveer 40 minuten per dag buiten kunnen spelen. De kinderen in de peuterspeelzaal
zullen per dag ongeveer 3 uur per dag buiten spelen.
Op de peuterspeelzaal zitten maximaal 28 kinderen, zij zullen op schoolplein 1 maximaal
3 uur per dag buiten spelen. In totaal zijn er 180 leerlingen op de basisschool. Worstcase genomen zullen alle kinderen gelijktijdig op schoolplein 2 aanwezig zijn.
Schoolplein 2 wordt gedurende 0,67 uur in de dagperiode gebruikt door maximaal 180
kinderen.
Voor het bepalen van het bronvermogen van spelende kinderen op een schoolplein is
gebruik gemaakt van het ‘Journaal Geluid, nr. 10’ d.d. december 2009 van de
Nederlandse Stichting Geluidshinder. Het bronvermogen per spelend kind bedraagt 80
dB(A). 28 kinderen op schoolplein 1 veroorzaken een totaal bronvermogen van 80 + 10
x log(28) = 94 dB(A). 180 kinderen op schoolplein 2 veroorzaken een totaal
bronvermogen van 80 + 10 x log(180) = 103 dB(A). Deze bronvermogens worden
verdeeld over het oppervlak van de schoolpleinen. In het rekenmodel zijn de
schoolpleinen gemodelleerd als een oppervlaktebronnen, welke gedurende 0,67
(schoolplein 1) en 3 (schoolplein 2) uur in de dagperiode in werking zijn. De bronhoogte
bedraagt 1,0 meter voor schoolplein 1 en 1,5 meter voor schoolplein 2.
Dakinstallaties
Op basis van tekeningen aangeleverd door de opdrachtgever is de locatie van de
dakinstallaties bepaald. Het type installaties in nog niet bekend, er is daarom geput uit
de bureauexpertise om het bronvermogen van de installaties te bepalen. In dit
onderzoek is er van uitgegaan dat de installaties gedurende 100% van de tijd in de
dagperiode in werking zijn.

Afbeelding 4. De open installatieruimte
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In het rekenmodel is de luchtbehandelingsunit gemodelleerd als een puntbron met een
bronhoogte van 1 meter boven het dak in een ommuurde open installatieruimte (zie
afbeelding 4), welke gedurende de gehele dagperiode in werking is. Als bronvermogen
voor deze installatie is 70 dB(A) genomen.
Naast de luchtbehandeling wordt in dezelfde ruimte ook een warmtepompinstallatie
geplaatst. Deze is ook als een puntbron met een bronhoogte van 1 meter boven het dak
gemodelleerd, en is ook gedurende de gehele dagperiode in werking. Als bronvermogen
voor deze installatie is 79 dB(A) genomen.
Tot slot heeft de opdrachtgever besloten om ieder klaslokaal en een aantal andere
ruimtes individueel te voorzien van een luchtverversingsinstallatie. Dit komt neer op 12
ventilators die als een puntbron met een bronhoogte van 0,5 meter boven het dak zijn
gemodelleerd. Als bronvermogen voor deze installatie is 67 dB(A) genomen.
Gymzaal
De basisschool beschikt over een eigen gymzaal, waar voor alle klassen de gymlessen
verzorgt worden.
Voor het bepalen van het bronvermogen van spelende kinderen in een gymzaal is
gebruik gemaakt van het ‘Journaal Geluid, nr. 10’ d.d. december 2009 van de
Nederlandse Stichting Geluidshinder. Er wordt ingeschat dat er op een enkel moment niet
meer dan 1 klas á 23 kinderen gebruik maken van de gymzaal. Het bronvermogen per
spelend kind bedraagt 80 dB(A). worst-case uitgaande van 25 kinderen bedraagt het
totale bronvermogen 80 + 10 x log(25) = 94 dB(A). In het rekenmodel is de uitstraling
van het dak van de gymzaal gemodelleerd met een bronvermogen van 94 dB(A), welke
gedurende 5,5 uur (8:30 tot 14:00 uur) in de dagperiode in werking is. De
uitstoothoogte van het dak is op 10 centimeter boven het dak gemodeleerd.
Voor het materiaal van het dak is uitgegaan van een opbouw vergelijkbaar met een
dakconstructie DS1 (Staal geprofileerd (d=0,7 mm), minerale wol (d=60 mm, 10,5
kg/m2), dakleer 1-laags (vastgebrand)) uit de HMRI-D. De gevels hebben geen relevante
geluiduitstraling.
3.2.2. Maximaal geluidniveau
De piekgeluiden van spelende kinderen volgen uit het ‘Journaal Geluid, nr. 10’ d.d.
december 2009 van de Nederlandse Stichting Geluidshinder. Het bronvermogen bedraagt
95 tot 107 dB(A) op een schoolplein en 94 tot 110 dB(A) op de schoolplein van een
kinderdagverblijf. Voor het maximale geluidniveau zijn op de maatgevende locaties
puntbronnen gemodelleerd met een bronvermogen van 101 dB(A) en 102 dB(A). Van de
maximale bronvermogens wordt afgeweken omdat er toezicht zal plaatsvinden terwijl er
op de schoolpleinen gespeeld zal worden.
Bij de dak installaties is geen sprake van relevante piekgeluiden.
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3.2.3. Indirecte hinder
Voertuigbewegingen
Het aantal voertuigbewegingen is bepaald aan de hand van de kencijfers parkeren en
verkeersgeneratie in de ASVV 2012 van het kennisplatform CROW. Hierbij kan het
aantal voertuigbewegingen worden ingeschat aan de hand van het aantal groepen van
een basisschool en het aantal groepen van een kinderdagverblijf. De berekening is
opgenomen in bijlage I. Het parkeren en halen en brengen gebeurt op twee plekken
buiten de inrichting.
Op de parkeerplaats gelegen ten noorden van het plangebied zullen 167
voertuigbewegingen plaats vinden in de dagperiode. De verwachte rijlijnen zullen lopen
van de parkeerplaats naar de kruispunten Lieshoutseweg/Jasmijnstraat,
Anjerlaan/Azaleastraat en Jasmijnstraat/Margrietstraat. Naar deze kruispunten zullen
respectievelijk 67, 50 en 50 voertuigbewegingen plaatsvinden.
Er zal ook geparkeerd worden aan de voorzijde van de school. Er zijn daarom vanaf de 5vaks parkeerplek voor de school rijlijnen gemodelleerd naar de kruispunten
Lieshoutseweg/Jasmijnstraat, Anjerlaan/Azaleastraat en Jasmijnstraat/Margrietstraat.
Naar ieder kruispunt zullen 50 voertuigbewegingen plaatsvinden.
De gemiddelde snelheid van de auto’s is ingeschat op 30 km/uur en de uitstoothoogte op
0,75 meter. Voor het bronvermogen van personenwagens is uitgegaan van 90 dB(A).
Deze waarde wordt als representatief gezien voor het gemiddelde Nederlandse
wagenpark.
3.3. Geluidbronnen
Op basis van de representatieve bedrijfssituatie zijn de relevante geluidbronnen voor het
langtijdgemiddelde beoordelingsniveau, het maximale geluidniveau en de indirecte hinder
(verkeer van en naar de inrichting) bepaald. Deze geluidbronnen zijn opgenomen in tabel
1.
Tabel 1. Geluidbronnen
Code

Bron

Dag

Avond

Nacht

Type

LW
dB(A)

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
SP01

Schoolplein 01

0,66 uur

-

-

Oppervlaktebron

94

SP02

Schoolplein 02

3,0 uur

-

-

Oppervlaktebron

103

DIlb01

Dakinstallatie
luchtbehandeling 01

12 uur

-

-

Puntbron

70

DIwp01

Dakinstallatie waterpomp
01

12 uur

-

-

Puntbron

79

DIvent01-12

Dakinstallatie ventilator
01/12

12 uur

-

-

Puntbron

67



-

-

Puntbron

101

Maximaal geluidniveau
xSKbs01-05

Schreeuwende kinderen
basisschool 01-05
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xSKpsz01-02

Schreeuwende kinderen
peuterspeelzaal 01-02



-

-

Puntbron

102

Indirecte hinder
ihV01-05

ihVerkeer 01-05

50x

-

-

Mobiele bron

90

ihV06

ihVerkeer 06

67x

-

-

Mobiele bron

90

3.4. Berekeningswijze
Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu (versie
4.50, module IL).
Voor het rekengebied is uitgegaan van een akoestisch absorberende (zachte) bodem,
met uitzondering van akoestisch reflecterende delen, zoals wegen, trottoirs en overige
verhardingen.
De overige invoergegevens (bodemgebieden, gebouwen en terrein- en gebouwhoogtes)
zijn afgelezen uit topografische gegevens van het Kadaster, bestemmingsplankaarten en
uit de beschikbare bronnen via internet. De hoogtes van de gebouwen in de omgeving
zijn in detail bepaald op basis van het AHN. In het model bleek dat de hoogtes te laag
waren vergeleken met de werkelijkheid. Er is daarom gekozen om het maaiveld onder de
geïmporteerde gebouwen te verlagen met 4 meter. Hierdoor is een reëlere situatie
nagebootst.
Voor de berekening van de maximale geluidniveaus is in het rekenmodel een
afzonderlijke groep geluidbronnen (LAmax) aangemaakt. De maximale geluidniveaus zijn
berekend door per beoordelingslocatie het hoogste Li minus Cm te bepalen. Hiervoor is
gebruik gemaakt van de in Geomilieu ingebouwde functionaliteit.
De indirecte hinder is (conform de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening)
gemodelleerd tot het punt waar de voertuigen zijn opgenomen in het heersende
verkeersbeeld. Als gemiddelde snelheid is 30 km/uur gehanteerd.
In bijlage II is een grafische presentatie gegeven van het ingevoerde rekenmodel
weergegeven. De numerieke invoergegevens van het rekenmodel zijn opgenomen in
bijlage III.
In het kader van toetsing aan het Activiteitenbesluit wordt het stemgeluid door spelende
kinderen uitgezonderd. In het rekenmodel is een aparte groep, in de map La_eq,
aangemaakt met daarin de geluidbronnen met stemgeluid. Voor deze groepen is een
groepsreductie van 50 ingevuld. Bij toetsing aan het Activiteitenbesluit wordt deze
groepsreductie toegepast om inzichtelijk te maken wat de geluidniveaus bedragen zonder
stemgeluid. Bij toetsing aan de Handreiking Bedrijven en milieuzonering wordt deze
groepsreductie niet toegepast. In bijlage IV zijn alle rekenresultaten weergegeven (zowel
inclusief als exclusief groepsreductie voor stemgeluid).
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Op afbeeldingen 5 en 6 zijn 3d-impressies van het rekenmodel weergegeven.

Afbeelding 5. Rekenmodel, 3d-weergave
Kijkhoek vanuit zuiden

Afbeelding 6. Rekenmodel, 3d-weergave
Kijkhoek vanuit noorden
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4. REKENRESULTATEN (LANGTIJDGEMIDDELD)
In dit hoofdstuk zal de inrichting in kaart worden gebracht met betrekking tot het
beoordelingskader ruimtelijke ordening en het beoordelingskader Activiteitenbesluit.
4.1. Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT
Op afbeelding 7 en 8 zijn de rekenresultaten voor het langtijdgemiddeld
beoordelingsniveau ter plaatse van de beoordelingspunten weergegeven. De
rekenresultaten zijn tevens opgenomen in bijlage IV.
4.1.1. Ruimtelijke ordening

Afbeelding 7. Rekenresultaten LAr,LT dagperiode RO
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 meter
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Voor het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de woningen in de
omgeving moet worden aangesloten bij de beoordelingsmethodiek uit de Handreiking
Bedrijven en milieuzonering, zie paragraaf 2.1. De berekende waarde ter hoogte van 4
beoordelingspunten voldoen niet aan stap 2 van de Handreiking Bedrijven en
milieuzonering (45 dB(A)).
De richtwaarde uit stap 3 van de Handreiking Bedrijven en milieuzonering bedraagt 50
dB(A). Ter plaatse van alle beoordelingspunten wordt voldaan aan deze richtwaarden.
4.1.2. Activiteitenbesluit

Afbeelding 8. Rekenresultaten LAr,LT dagperiode Activiteitenbesluit
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 meter

Voor het beoordelen of sprake is van een belemmering voor de verandering van de
basisschool en het kinderdagverblijf moet worden aangesloten bij de grenswaarde van 50
dB(A) etmaalwaarde uit het Activiteitenbesluit. Ter plaatse alle omliggende woningen
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wordt aan deze grenswaarde voldaan. De huidige situatie voldoet aan de geluidseisen
van het Activiteitenbesluit.
4.2. Beschouwing Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT
In tabel 2 worden de rekenresultaten van de inrichting weergegeven. De rekenresultaten
in de tabel zijn gerangschikt op de geluidbelasting door de inrichting. Alle berekende
waarden hebben betrekking op het beoordelingskader ruimtelijke ordening (inclusief
stemgeluid). Alle berekende waarden gelden voor de dagperiode op een
beoordelingshoogte van 1,5 meter boven het maaiveld.
Tabel 2. Rekenresultaten LAeq
Naam

Omschrijving

Hoogte

Dag

Etmaal

TP01_A

Anjerlaan 48

1,5

49,3

49,3

TP02_A

Anjerlaan 48

1,5

47,9

47,9

TP03_A

Anjerlaan 48

1,5

47,7

47,7

TP04_A

Anjerlaan 55

1,5

45,8

45,8

TP05_A

Jasmijnstraat 16

1,5

45,1

45,1

TP06_A

Jasmijnstraat 18

1,5

45,1

45,1

TP07_A

Jasmijnstraat 13

1,5

45,0

45,0

TP08_A

Salviastraat 2

1,5

44,2

44,2

TP09_A

Bakkerpad 4

1,5

43,3

43,3

TP10_A

Bakkerpad 4

1,5

42,0

42,0

TP11_A

Bakkerpad 4

1,5

40,7

40,7

TP12_A

Jasmijnstraat 9

1,5

39,2

39,2

TP13_A

Jasmijnstraat 9

1,5

38,9

38,9

TP14_A

Jasmijnstraat 9

1,5

38,9

38,9

TP15_A

Jasmijnstraat 14

1,5

38,5

38,5

TP16_A

Jasmijnstraat 14

1,5

38,2

38,2

Uit de rekenresultaten blijkt dat de inrichting ter plaatse van 4 beoordelingspunten niet
voldoet aan stap 2 van de Handreiking Bedrijven en milieuzonering. Ter plaatse van alle
toetspunten wordt wel voldaan aan stap 3 van de Handreiking Bedrijven en
milieuzonering.
Er dient beschouwd te worden of het opschalen naar stap 3 aanvaardbaar is en of de een
acceptabel woon- en verblijfklimaat ter plaatse van woningen in de omgeving
gewaarborgd blijft.
Ten eerste is het zo dat in de huidige situatie er reeds sprake is van de aanwezigheid van
een school. Rondom de school is ook ruimte om buiten te spelen in de huidige situatie.
De school breidt, als gevolg van onderliggend plan, niet uit. Er kan gesteld worden dat
door de herbouw van de school gebruik wordt gemaakt van modernere materialen en
installaties. Als gevolg hiervan wordt verwacht dat de omgeving niet meer hinder zal
ondervinden na onderliggende verandering.
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Ten tweede zijn bron- en overdrachtsmaatregelen niet gewenst, praktisch uitvoerbaar of
mogelijk.
Ten derde heeft een school een groot maatschappelijk belang in een gemeenschap. Het
biedt (een begin aan de) opleiding van kinderen en zorgt voor een sterke sociale binding
in een dorp.
Tot slot wordt voldaan aan de geluidsgrenswaarden uit het Activiteitenbesluit, zoals
aangetoond in paragraaf 4.1.2.
Geconcludeerd kan worden dat de verandering niet voor een verslechtering van het
woon- en verblijfklimaat zorgt bij woningen in de omgeving in het kader van het
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau. Er kan worden gesteld dat het opschalen naar
stap 3 aanvaardbaar is. Het bevoegd gezag beslist of deze conclusie door hen gedeeld
wordt en eventueel onder welke voorwaarden.
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5. REKENRESULTATEN (PIEKGELUIDEN)
In dit hoofdstuk zullen de piekgeluiden van de inrichting in kaart worden gebracht.
Vervolgens wordt bepaald of de gewenste verandering zorgt voor overschrijdingen van
richt- en grenswaarden. Voor de beoordeling wordt onderscheid gemaakt in het
beoordelingskader ruimtelijke ordening en het beoordelingskader Activiteitenbesluit.
5.1. Maximaal geluidniveau LAmax
In tabel 3 zijn de rekenresultaten voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ter
plaatse van de beoordelingspunten weergegeven. De rekenresultaten zijn
tevensopgenomen in bijlage V.
Tabel 3. Rekenresultaten LAmax
Naam

Omschrijving

TP03_A

Anjerlaan 48

1,5

Hoogte

66,3

Dag

TP01_A

Anjerlaan 48

1,5

65,6

TP12_A

Jasmijnstraat 9

1,5

64,5

TP13_A

Jasmijnstraat 9

1,5

64,4

TP05_A

Jasmijnstraat 16

1,5

64,2

TP04_A

Anjerlaan 55

1,5

63,9

TP06_A

Jasmijnstraat 18

1,5

62,7

TP15_A

Jasmijnstraat 14

1,5

61,6

TP16_A

Jasmijnstraat 14

1,5

60,9

TP02_A

Anjerlaan 48

1,5

57,9

TP14_A

Jasmijnstraat 9

1,5

57,1

TP07_A

Jasmijnstraat 13

1,5

55,9

TP08_A

Salviastraat 2

1,5

53,8

TP11_A

Bakkerpad 4

1,5

51,2

TP10_A

Bakkerpad 4

1,5

51,1

TP09_A

Bakkerpad 4

1,5

50,7

5.1.1. Ruimtelijke ordening
Voor het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de woningen in de
omgeving moet worden aangesloten bij de beoordelingsmethodiek uit de Handreiking
Bedrijven en milieuzonering, zie paragraaf 2.1. De berekende waarde ter hoogte van 2
beoordelingspunten voldoen niet aan stap 2 van de Handreiking Bedrijven en
milieuzonering (65 dB(A)).
De richtwaarde uit stap 3 van de Handreiking Bedrijven en milieuzonering bedraagt 70
dB(A). Ter plaatse van alle beoordelingspunten wordt voldaan aan deze richtwaarde.
Er dient beschouwd te worden of het opschalen naar stap 3 aanvaardbaar is en of de een
acceptabel woon- en verblijfklimaat ter plaatse van woningen in de omgeving
gewaarborgd blijft, dit gebeurd in paragraaf 5.2.
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5.1.2. Activiteitenbesluit
In het plan zijn geen andere piekgeluiden dan stemgeluid aanwezig. Aangezien
stemgeluid uitgezonderd wordt in het kader van het Activiteitenbesluit wordt automatisch
voldaan aan dit kader.
5.2. Beschouwing Maximaal geluidniveau LAmax
In tabel 3 zijn de rekenresultaten van de inrichting weergegeven. Gebleken is dat ter
hoogte van 2 toetspunten niet voldaan wordt aan de richtwaarden uit stap 2 van de
Handreiking Bedrijven en milieuzonering (65 dB(A)). Hieronder wordt beschouwd of voor
de betreffende toetspunten de richtwaarde uit stap 3 van de Handreiking Bedrijven en
milieuzonering (70 dB(A)) gehanteerd mag worden.
Ten eerste is het zo dat in de huidige situatie er reeds sprake is van de aanwezigheid van
een school. Rondom de school is ook ruimte om buiten te spelen in de huidige situatie.
De school breidt, als gevolg van onderliggend plan, niet uit. Als gevolg hiervan wordt
verwacht dat de omgeving niet meer hinder zal ondervinden na onderliggende
verandering.
Ten tweede zijn bron- en overdrachtsmaatregelen niet gewenst, praktisch uitvoerbaar of
mogelijk.
Ten derde heeft een school een groot maatschappelijk belang in een gemeenschap. Het
biedt (een begin aan de) opleiding van kinderen en zorgt voor een sterke sociale binding
in een dorp.
Tot slot geeft Artikel 2.17 uit het Activiteitenbesluit aan dat een binnen niveau van 55
dB(A) bij piekgeluiden acceptabel is. In het geval van een geluidbelasting van 66,0 dB(A)
op de gevel wordt een binnen niveau van maximaal 66,0 – 20 = 46,0 dB(A) verwacht
(uitgaande van de standaard geluidwering van een gevel uit het Bouwbesluit 2012). Een
dergelijk binnen niveau wordt als acceptabel geacht.
Geconcludeerd kan worden dat de verandering niet voor een verslechtering van het
woon- en verblijfklimaat zorgt bij woningen in de omgeving in het kader van het
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau. Er kan worden gesteld dat het opschalen naar
stap 3 aanvaardbaar is. Het bevoegd gezag beslist of deze conclusie door hen gedeeld
wordt en eventueel onder welke voorwaarden.
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6. REKENRESULTATEN (INDIRECTE HINDER)
In dit hoofdstuk zullen de geluidniveaus door indirecte hinder van de inrichting in kaart
worden gebracht. De indirecte hinder wordt enkel getoetst aan het beoordelingskader
ruimtelijke ordening, daar dat er in het Activiteitenbesluit geen grenswaarden voor
indirecte hinder zijn opgenomen.
6.1. Indirecte hinder
In tabel 4 zijn de rekenresultaten voor de indirecte hinder van de inrichting ter plaatse
van de maatgevende beoordelingspunten weergegeven. De rekenresultaten zijn tevens
opgenomen in bijlage VI.
Tabel 4. Rekenresultaten indirecte hinder
Naam

Omschrijving

TP04_A

Anjerlaan 55

Hoogte
1,5

Dagperiode
41,9

TP12_A

Jasmijnstraat 9

1,5

41,5

TP14_A

Jasmijnstraat 9

1,5

41,0

TP16_A

Jasmijnstraat 14

1,5

40,9

TP01_A

Anjerlaan 48

1,5

40,6

TP02_A

Anjerlaan 48

1,5

39,7

TP15_A

Jasmijnstraat 14

1,5

39,6

TP13_A

Jasmijnstraat 9

1,5

39,3

TP05_A

Jasmijnstraat 16

1,5

39,2

TP06_A

Jasmijnstraat 18

1,5

39,2

TP07_A

Jasmijnstraat 13

1,5

37,4

TP03_A

Anjerlaan 48

1,5

33,4

TP09_A

Bakkerpad 4

1,5

22,2

TP10_A

Bakkerpad 4

1,5

21,9

TP11_A

Bakkerpad 4

1,5

21,9

TP08_A

Salviastraat 2

1,5

14,4

6.1.1. Ruimtelijke ordening
Voor het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de woningen in de
omgeving moet worden aangesloten bij de beoordelingsmethodiek uit de Handreiking
Bedrijven en milieuzonering, zie paragraaf 2.1. De berekende waarde ter hoogte van alle
beoordelingspunten voldoen aan stap 2 van de Handreiking Bedrijven en milieuzonering
(50 dB(A)). Gesteld kan worden dat een acceptabel woon- en verblijfklimaat in het kader
van indirecte hinder gewaarborgd is.
6.1.2. Activiteitenbesluit
In het Activiteitenbesluit zijn geen grenswaarden voor indirecte hinder opgenomen.
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7. CONCLUSIES
In dit onderzoek zijn de geluidniveaus als gevolg van de verandering van de school aan
de Jasmijnstraat 11 en 11a te Sint-Oedenrode berekend. Getoetst is of ter plaatse van de
omliggende woningen van het plangebied sprake is van een acceptabel woon- en
verblijfsklimaat en of het plan inpasbaar is in de omgeving.
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
Geconcludeerd kan worden dat de verandering niet voor een onacceptabel woon- en
verblijfklimaat zorgt bij woningen in de omgeving in het kader van het langtijdgemiddeld
beoordelingsniveau. Daarbij kan de onderbouwing in paragraaf 4.2 als motivering dienen.
Het bevoegd gezag beslist of deze conclusie door hen gedeeld wordt en eventueel onder
welke voorwaarden.
Uit het onderzoek is gebleken dat ter plaatse van alle omliggende woningen aan de
grenswaarde (50 dB(A)) uit het Activiteitenbesluit wordt voldaan. De basisschool is in het
kader van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau inpasbaar in de omgeving.
Maximaal geluidniveau
Geconcludeerd kan worden dat de verandering niet voor een onacceptabel woon- en
verblijfklimaat zorgt bij woningen in de omgeving in het kader van het langtijdgemiddeld
beoordelingsniveau. Daarbij kan de onderbouwing in paragraaf 5.2 als motivering dienen.
Het bevoegd gezag beslist of deze conclusie door hen gedeeld wordt en eventueel onder
welke voorwaarden.
Uit het onderzoek is gebleken dat ter plaatse van alle omliggende woningen aan de
grenswaarde (70 dB(A)) uit het Activiteitenbesluit wordt voldaan. De basisschool is in het
kader van piekgeluiden inpasbaar in de omgeving.
Indirecte hinder
Uit het onderzoek is gebleken dat aan de richtwaarden uit stap 2 van de Handreiking
Bedrijven en milieuzonering wordt voldaan. Gesteld kan worden dat sprake is van een
acceptabel woon- en verblijfsklimaat en dat er geen sprake is van een belemmering voor
het plan.
In het Activiteitenbesluit zijn geen grenswaarden voor indirecte hinder opgenomen.
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BIJLAGE I.
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Rekentool Verkeersgeneratie & Parkeren
BASISSCHOOL
Functieprofiel
onderbouw
aantal klassen

bovenbouw

4

4
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% ouders/verzorgers per auto

45 %
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80 %

docenten per klas

1.0
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0.3

turnover parkeerplaatsen personeel

1.0
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Rekentool Verkeersgeneratie & Parkeren
Achtergrond
Het halen en brengen van kinderen genereert verplaatsingen van auto's en daarmee een vraag naar parkeerruimte bij basisscholen
en kinderdagverblijven, al is het meestal maar voor een korte periode. Deze rekentool bevat een methode om inzicht te krijgen in
zowel het aantal verplaatsingen als de benodigde parkeerruimte en het moment van de dag dat deze optreden.
Wanneer een gemeente besluit om aan de vraag naar parkeerruimte tegemoet te komen, moet het soort en de locatie van de
voorzieningen zorgvuldig worden gekozen. Een veilige schoolomgeving kenmerkt zich (voor wat betreft parkeren) door onder andere
een kiss & ride-locatie langs de doorgaande route en/of locatie(s) met kortparkeerplaatsen voor halen en brengen, parkeren voor
ouders en verzorgers (en mogelijke omwonenden) op enige afstand van de ingang van het schoolgebouw en aparte
parkeervoorzieningen voor personeel. Voor een school met een regionale functie moet bij de dimensionering van de parkeerruimte
er rekening mee worden gehouden dat ook personenbusjes er gebruik van kunnen maken.

disclaimer: Hoewel zorgvuldigheid in acht is en wordt genomen bij het samenstellen en onderhouden van de rekentool
verkeersgeneratie & parkeren en daarbij gebruik wordt maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan CROW
niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De informatie uit de rekentool is
bedoeld ter informatie en als hulpmiddel. De informatie is met nadruk niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien
u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.
Dit geldt zowel voor (gevolgen van) eventuele onvolkomenheden van de rekentool zelf als voor informatie die via de
rekentool wordt verstrekt of verzonden. CROW aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.

27-03-2019

(c) 2013 Stichting CROW
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Rekentool Verkeersgeneratie & Parkeren
KINDERDAGVERBLIJF
Functieprofiel
aantal groepen

:2

Profiel - op basis defaultwaarden
kindplaatsen per groep

14.0

medewerkers per groep

2.6

% kinderen dat gehele dag blijft

75 %

% ouders/verzorgers per auto

50 %

% medewerkers per auto

50 %

aantal kinderen per ouder/verzorger (per auto)

1.33

aantal kinderen per ouder/verzorger (overige vervoerwijze)

1.33

turnover parkeerruimte ouders/verzorgers

3

turnover parkeerplaatsen personeel

1

Resultaat - Verkeersgeneratie
ouders/verzorgers
autoritten per openingsdag (aankomst+vertrek)

medewerkers

totaal

52

5

57

0

2

2

21

0

21

- begin middagpauze

5

0

5

- eind middagpauze

5

0

5

21

0

21

0

2

2

- voor begin kinderdagverblijfdag
- begin kinderdagverblijfdag

- eind kinderdagverblijfdag
- na eind kinderdagverblijfdag

Resultaat - Parkeren
ouders/verzorgers
benodigde parkeerplaatsen

3

benodigde parkeerruimte K&R

27-03-2019

medewerkers

4

(c) 2013 Stichting CROW

totaal
3
4
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Rekentool Verkeersgeneratie & Parkeren
Achtergrond
Het halen en brengen van kinderen genereert verplaatsingen van auto's en daarmee een vraag naar parkeerruimte bij basisscholen
en kinderdagverblijven, al is het meestal maar voor een korte periode. Deze rekentool bevat een methode om inzicht te krijgen in
zowel het aantal verplaatsingen als de benodigde parkeerruimte en het moment van de dag dat deze optreden.
Wanneer een gemeente besluit om aan de vraag naar parkeerruimte tegemoet te komen, moet het soort en de locatie van de
voorzieningen zorgvuldig worden gekozen. Een veilige schoolomgeving kenmerkt zich (voor wat betreft parkeren) door onder andere
een kiss & ride-locatie langs de doorgaande route en/of locatie(s) met kortparkeerplaatsen voor halen en brengen, parkeren voor
ouders en verzorgers (en mogelijke omwonenden) op enige afstand van de ingang van het schoolgebouw en aparte
parkeervoorzieningen voor personeel. Voor een school met een regionale functie moet bij de dimensionering van de parkeerruimte
er rekening mee worden gehouden dat ook personenbusjes er gebruik van kunnen maken.
In de rekentool wordt uitkomsten getoond in 'parkeerruimte c.q. aantal parkeerplaatsen'. Hiermee wordt benadrukt dat het (met name
bij de kiss & ride-locatie en/of de kortparkeerplaatsen) niet zo zeer om fysieke plaatsen gaat maar meer om de beschikbare ruimte om
tijdelijk met een auto stil te staan/te parkeren. Dus niet alleen aangelegde parkeerplaatsen tellen hierbij mee, maar ook de aanwezige
ruimte langs de stoeprand kan onderdeel uit maken van de beschikbare parkeerruimte.

disclaimer: Hoewel zorgvuldigheid in acht is en wordt genomen bij het samenstellen en onderhouden van de rekentool
verkeersgeneratie & parkeren en daarbij gebruik wordt maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan CROW
niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De informatie uit de rekentool is
bedoeld ter informatie en als hulpmiddel. De informatie is met nadruk niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien
u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.
Dit geldt zowel voor (gevolgen van) eventuele onvolkomenheden van de rekentool zelf als voor informatie die via de
rekentool wordt verstrekt of verzonden. CROW aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.

27-03-2019

(c) 2013 Stichting CROW
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Modeleigenschappen
Rapport:
Model:

Lijst van model eigenschappen
Kopie van eerste model

Model eigenschap
Omschrijving
Verantwoordelijke
Rekenmethode

Kopie van eerste model
t.van.overbeek
#2|Industrielawaai|IL|

Aangemaakt door
Laatst ingezien door
Model aangemaakt met

t.van.overbeek op 1-3-2019
t.van.overbeek op 12-4-2019
Geomilieu V4.50

Dagperiode
Avondperiode
Nachtperiode
Samengestelde periode
Waarde
Standaard maaiveldhoogte
Rekenhoogte contouren
Detailniveau toetspunt resultaten
Detailniveau resultaten grids
Meteorologische correctie
Standaard bodemfactor
Absorptiestandaarden
Dynamische foutmarge
Clusteren gebouwen
Verwijderen binnenwanden

07:00 - 19:00
19:00 - 23:00
23:00 - 07:00
Etmaalwaarde
Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
0
4
Bronresultaten
Groepsresultaten
Toepassen standaard, 5,0
1,0
HMRI-II.8
-Ja
Ja

Geomilieu V4.50

12-4-2019 11:42:14

Modeleigenschappen
Commentaar

Geomilieu V4.50

12-4-2019 11:42:14

Groepsreducties
Rapport:
Model:

Groepsreducties
Kopie van eerste model

Groep
Bodemgebieden
Gebouwen
Plan
Indirecte hinder
LAeq

Reductie
Dag
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Avond
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Nacht
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Sommatie
Dag
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Avond
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Nacht
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Stemgeluid
LAmax
Wegen

50,00
0,00
0,00

50,00
0,00
0,00

50,00
0,00
0,00

50,00
0,00
0,00

50,00
0,00
0,00

50,00
0,00
0,00

Geomilieu V4.50

12-4-2019 11:42:35

Itemeigenschappen
Model:
Groep:

Kopie van eerste model
C01 - C01
(hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam
ihV01
ihV02
ihV03
ihV06
ihV05

Omschr.
ihVerkeer
ihVerkeer
ihVerkeer
ihVerkeer
ihVerkeer

ihV04

ihVerkeer 04

01
02
03
06
05

Geomilieu V4.50

Groep
Indirecte
Indirecte
Indirecte
Indirecte
Indirecte

hinder
hinder
hinder
hinder
hinder

ISO_H
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

ISO M.
-4,00
-4,00
-4,00
-4,00
-4,00

Indirecte hinder

0,75

-4,00

Hdef.
Eigen
Eigen
Eigen
Eigen
Eigen

waarde
waarde
waarde
waarde
waarde

Aantal(D)
50
50
50
67
50

Aantal(A)
------

Aantal(N)
------

Eigen waarde

50

--

--

12-4-2019 13:32:30

Itemeigenschappen
Model:
Groep:

Kopie van eerste model
C01 - C01
(hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam
ihV01
ihV02
ihV03
ihV06
ihV05

Gem.snelheid
30
30
30
30
30

Max.afst.
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00

Lw 31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Lw 63
69,40
69,40
69,40
69,40
69,40

Lw 125
76,30
76,30
76,30
76,30
76,30

Lw 250
78,80
78,80
78,80
78,80
78,80

Lw 500
82,70
82,70
82,70
82,70
82,70

Lw 1k
84,80
84,80
84,80
84,80
84,80

Lw 2k
84,10
84,10
84,10
84,10
84,10

Lw 4k
80,70
80,70
80,70
80,70
80,70

Lw 8k
78,40
78,40
78,40
78,40
78,40

ihV04

30

25,00

0,00

69,40

76,30

78,80

82,70

84,80

84,10

80,70

78,40

Geomilieu V4.50

12-4-2019 13:32:30

Itemeigenschappen
Model:
Groep:

Kopie van eerste model
C01 - C01
(hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam
ihV01
ihV02
ihV03
ihV06
ihV05

Lw Totaal
90,25
90,25
90,25
90,25
90,25

Red 31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Red 63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Red 125
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Red 250
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Red 500
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Red 1k
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Red 2k
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Red 4k
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Red 8k
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Lwr 31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ihV04

90,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Geomilieu V4.50

12-4-2019 13:32:30

Itemeigenschappen
Model:
Groep:

Kopie van eerste model
C01 - C01
(hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam
ihV01
ihV02
ihV03
ihV06
ihV05

Lwr 63
69,40
69,40
69,40
69,40
69,40

Lwr 125
76,30
76,30
76,30
76,30
76,30

Lwr 250
78,80
78,80
78,80
78,80
78,80

Lwr 500
82,70
82,70
82,70
82,70
82,70

Lwr 1k
84,80
84,80
84,80
84,80
84,80

Lwr 2k
84,10
84,10
84,10
84,10
84,10

Lwr 4k
80,70
80,70
80,70
80,70
80,70

Lwr 8k
78,40
78,40
78,40
78,40
78,40

Lwr Totaal
90,25
90,25
90,25
90,25
90,25

ihV04

69,40

76,30

78,80

82,70

84,80

84,10

80,70

78,40

90,25

Geomilieu V4.50

12-4-2019 13:32:30

Itemeigenschappen
Model:
Groep:

Naam
SP01
SP02

Kopie van eerste model
C01 - C01
(hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Omschr.
Schoolplein 01
Schoolplein 02

Geomilieu V4.50

Maaiveld
-4,00
-4,00

Rel.H
1,00
1,50

Omtrek
89,83
218,63

Oppervlak
275,14
2786,40

DeltaL
3,0
3,0

DeltaH
3,0
3,0

Cb(u)(D)
3,000
0,667

12-4-2019 13:32:30

Itemeigenschappen
Model:
Groep:

Naam
SP01
SP02

Kopie van eerste model
C01 - C01
(hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Cb(u)(A)
---

Cb(u)(N)
---

Geomilieu V4.50

Lw 31
0,00
0,00

Lw 63
62,00
62,00

Lw 125
69,00
69,00

Lw 250
73,00
73,00

Lw 500
77,00
77,00

Lw 1k
83,00
83,00

Lw 2k
82,00
82,00

Lw 4k
78,00
78,00

Lw 8k
0,00
0,00

12-4-2019 13:32:30

Itemeigenschappen
Model:
Groep:

Naam
SP01
SP02

Kopie van eerste model
C01 - C01
(hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Lw Totaal
87,00
87,00

Geomilieu V4.50

12-4-2019 13:32:30

Itemeigenschappen
Model:
Groep:

Kopie van eerste model
C01 - C01
(hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam
DIlb01
DIwp01
DIvent01
DIvent02
DIvent03

Omschr.
Dakinstallatie luchtbehandeling 01
Dakinstallatie Warmtepomp 01
Dakinstalatie ventilator 01
Dakinstalatie ventilator 02
Dakinstalatie ventilator 03

Groep
LAeq
LAeq
LAeq
LAeq
LAeq

Hoogte
5,00
5,00
0,50
0,50
0,50

Richt.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Hoek
360,00
360,00
360,00
360,00
360,00

Cb(D)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Cb(A)
------

Cb(N)
------

DIvent04
DIvent05
DIvent06
DIvent07
DIvent08

Dakinstalatie
Dakinstalatie
Dakinstalatie
Dakinstalatie
Dakinstalatie

LAeq
LAeq
LAeq
LAeq
LAeq

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

360,00
360,00
360,00
360,00
360,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

------

------

DIvent09
DIvent10
DIvent11
DIvent12
xSKbs01

Dakinstalatie ventilator 09
Dakinstalatie ventilator 10
Dakinstalatie ventilator 11
Dakinstalatie ventilator 12
Schreeuwende kinderen basisschool 01

LAeq
LAeq
LAeq
LAeq
LAmax

0,50
0,50
0,50
0,50
1,50

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

360,00
360,00
360,00
360,00
360,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

------

------

xSKbs02
xSKbs03
xSKbs04
xSKbs05
xSKpsz01

Schreeuwende
Schreeuwende
Schreeuwende
Schreeuwende
Schreeuwende

basisschool 02
basisschool 03
basisschool 04
basisschool 05
peuterspeelzaal 01

LAmax
LAmax
LAmax
LAmax
LAmax

1,50
1,50
1,50
1,50
1,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

360,00
360,00
360,00
360,00
360,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

------

------

xSKpsz02

Schreeuwende kinderen peuterspeelzaal 02

LAmax

1,00

0,00

360,00

0,00

--

--

Geomilieu V4.50

ventilator
ventilator
ventilator
ventilator
ventilator

kinderen
kinderen
kinderen
kinderen
kinderen

04
06
06
07
08

12-4-2019 13:32:30

Itemeigenschappen
Model:
Groep:

Kopie van eerste model
C01 - C01
(hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam
DIlb01
DIwp01
DIvent01
DIvent02
DIvent03

Lw 31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Lw 63
0,00
0,00
59,00
59,00
59,00

Lw 125
68,70
68,70
59,00
59,00
59,00

Lw 250
73,90
73,90
61,00
61,00
61,00

Lw 500
75,30
75,30
60,00
60,00
60,00

Lw 1k
78,50
78,50
56,00
56,00
56,00

Lw 2k
77,10
77,10
57,00
57,00
57,00

Lw 4k
73,60
73,60
45,00
45,00
45,00

Lw 8k
62,40
62,40
39,00
39,00
39,00

Lw Totaal
83,28
83,28
66,80
66,80
66,80

Red 31
13,00
4,00
0,00
0,00
0,00

DIvent04
DIvent05
DIvent06
DIvent07
DIvent08

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

59,00
59,00
59,00
59,00
59,00

59,00
59,00
59,00
59,00
59,00

61,00
61,00
61,00
61,00
61,00

60,00
60,00
60,00
60,00
60,00

56,00
56,00
56,00
56,00
56,00

57,00
57,00
57,00
57,00
57,00

45,00
45,00
45,00
45,00
45,00

39,00
39,00
39,00
39,00
39,00

66,80
66,80
66,80
66,80
66,80

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

DIvent09
DIvent10
DIvent11
DIvent12
xSKbs01

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

59,00
59,00
59,00
59,00
0,00

59,00
59,00
59,00
59,00
94,68

61,00
61,00
61,00
61,00
101,38

60,00
60,00
60,00
60,00
105,38

56,00
56,00
56,00
56,00
99,18

57,00
57,00
57,00
57,00
93,68

45,00
45,00
45,00
45,00
91,18

39,00
39,00
39,00
39,00
0,00

66,80
66,80
66,80
66,80
108,00

0,00
0,00
0,00
0,00
7,00

xSKbs02
xSKbs03
xSKbs04
xSKbs05
xSKpsz01

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

94,68
94,68
94,68
94,68
94,68

101,38
101,38
101,38
101,38
101,38

105,38
105,38
105,38
105,38
105,38

99,18
99,18
99,18
99,18
99,18

93,68
93,68
93,68
93,68
93,68

91,18
91,18
91,18
91,18
91,18

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

108,00
108,00
108,00
108,00
108,00

7,00
7,00
7,00
7,00
6,00

xSKpsz02

0,00

0,00

94,68

101,38

105,38

99,18

93,68

91,18

0,00

108,00

6,00

Geomilieu V4.50

12-4-2019 13:32:30

Itemeigenschappen
Model:
Groep:

Kopie van eerste model
C01 - C01
(hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam
DIlb01
DIwp01
DIvent01
DIvent02
DIvent03

Red 63
13,00
4,00
0,00
0,00
0,00

Red 125
13,00
4,00
0,00
0,00
0,00

Red 250
13,00
4,00
0,00
0,00
0,00

Red 500
13,00
4,00
0,00
0,00
0,00

Red 1k
13,00
4,00
0,00
0,00
0,00

Red 2k
13,00
4,00
0,00
0,00
0,00

Red 4k
13,00
4,00
0,00
0,00
0,00

Red 8k
13,00
4,00
0,00
0,00
0,00

Lwr 31
-13,00
-4,00
0,00
0,00
0,00

Lwr 63
-13,00
-4,00
59,00
59,00
59,00

Lwr 125
55,70
64,70
59,00
59,00
59,00

DIvent04
DIvent05
DIvent06
DIvent07
DIvent08

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

59,00
59,00
59,00
59,00
59,00

59,00
59,00
59,00
59,00
59,00

DIvent09
DIvent10
DIvent11
DIvent12
xSKbs01

0,00
0,00
0,00
0,00
7,00

0,00
0,00
0,00
0,00
7,00

0,00
0,00
0,00
0,00
7,00

0,00
0,00
0,00
0,00
7,00

0,00
0,00
0,00
0,00
7,00

0,00
0,00
0,00
0,00
7,00

0,00
0,00
0,00
0,00
7,00

0,00
0,00
0,00
0,00
7,00

0,00
0,00
0,00
0,00
-7,00

59,00
59,00
59,00
59,00
-7,00

59,00
59,00
59,00
59,00
87,68

xSKbs02
xSKbs03
xSKbs04
xSKbs05
xSKpsz01

7,00
7,00
7,00
7,00
6,00

7,00
7,00
7,00
7,00
6,00

7,00
7,00
7,00
7,00
6,00

7,00
7,00
7,00
7,00
6,00

7,00
7,00
7,00
7,00
6,00

7,00
7,00
7,00
7,00
6,00

7,00
7,00
7,00
7,00
6,00

7,00
7,00
7,00
7,00
6,00

-7,00
-7,00
-7,00
-7,00
-6,00

-7,00
-7,00
-7,00
-7,00
-6,00

87,68
87,68
87,68
87,68
88,68

xSKpsz02

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

-6,00

-6,00

88,68

Geomilieu V4.50

12-4-2019 13:32:30

Itemeigenschappen
Model:
Groep:

Kopie van eerste model
C01 - C01
(hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam
DIlb01
DIwp01
DIvent01
DIvent02
DIvent03

Lwr 250
60,90
69,90
61,00
61,00
61,00

Lwr 500
62,30
71,30
60,00
60,00
60,00

Lwr 1k
65,50
74,50
56,00
56,00
56,00

Lwr 2k
64,10
73,10
57,00
57,00
57,00

Lwr 4k
60,60
69,60
45,00
45,00
45,00

Lwr 8k
49,40
58,40
39,00
39,00
39,00

Lwr Totaal
70,28
79,28
66,80
66,80
66,80

DIvent04
DIvent05
DIvent06
DIvent07
DIvent08

61,00
61,00
61,00
61,00
61,00

60,00
60,00
60,00
60,00
60,00

56,00
56,00
56,00
56,00
56,00

57,00
57,00
57,00
57,00
57,00

45,00
45,00
45,00
45,00
45,00

39,00
39,00
39,00
39,00
39,00

66,80
66,80
66,80
66,80
66,80

DIvent09
DIvent10
DIvent11
DIvent12
xSKbs01

61,00
61,00
61,00
61,00
94,38

60,00
60,00
60,00
60,00
98,38

56,00
56,00
56,00
56,00
92,18

57,00
57,00
57,00
57,00
86,68

45,00
45,00
45,00
45,00
84,18

39,00
39,00
39,00
39,00
-7,00

66,80
66,80
66,80
66,80
101,00

xSKbs02
xSKbs03
xSKbs04
xSKbs05
xSKpsz01

94,38
94,38
94,38
94,38
95,38

98,38
98,38
98,38
98,38
99,38

92,18
92,18
92,18
92,18
93,18

86,68
86,68
86,68
86,68
87,68

84,18
84,18
84,18
84,18
85,18

-7,00
-7,00
-7,00
-7,00
-6,00

101,00
101,00
101,00
101,00
102,00

xSKpsz02

95,38

99,38

93,18

87,68

85,18

-6,00

102,00

Geomilieu V4.50

12-4-2019 13:32:30

Itemeigenschappen
Model:
Groep:

Naam
DGZ1

Kopie van eerste model
C01 - C01
(hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Omschr.
Dak gymzaal 1

Geomilieu V4.50

Groep
Stemgeluid

Hoogte
0,10

Maaiveld
7,00

Hdef.
Relatief aan onderliggend item

BinBui
Ja

Cdifuus
4

TypeLw
False

12-4-2019 13:32:30

Itemeigenschappen
Model:
Groep:

Naam
DGZ1

Kopie van eerste model
C01 - C01
(hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Cb(D)
3,39

Cb(A)
--

Geomilieu V4.50

Cb(N)
--

DeltaX
3,0

DeltaY
3,0

Lp 31
0,00

Lp 63
69,00

Lp 125
76,00

Lp 250
80,00

Lp 500
84,00

Lp 1k
90,00

Lp 2k
89,00

12-4-2019 13:32:30

Itemeigenschappen
Model:
Groep:

Naam
DGZ1

Kopie van eerste model
C01 - C01
(hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Lp 4k
85,00

Lp 8k
7,00

Geomilieu V4.50

Lp Totaal
94,00

Isolatie 31
11,00

Isolatie 63
16,00

Isolatie 125
21,00

Isolatie 250
27,00

Isolatie 500
34,00

12-4-2019 13:32:30

Itemeigenschappen
Model:
Groep:

Naam
DGZ1

Kopie van eerste model
C01 - C01
(hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Isolatie 1k
37,00

Geomilieu V4.50

Isolatie 2k
44,00

Isolatie 4k
55,00

Isolatie 8k
55,00

Lw 31
9,81

Lw 63
73,81

Lw 125
75,81

Lw 250
73,81

Lw 500
70,81

Lw 1k
73,81

12-4-2019 13:32:30

Itemeigenschappen
Model:
Groep:

Naam
DGZ1

Kopie van eerste model
C01 - C01
(hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Lw 2k
65,81

Lw 4k
50,81

Geomilieu V4.50

Lw 8k
-27,19

Lw Totaal
81,01

Red 31
0,00

Red 63
0,00

Red 125
0,00

Red 250
0,00

Red 500
0,00

Red 1k
0,00

Red 2k
0,00

12-4-2019 13:32:30

Itemeigenschappen
Model:
Groep:

Naam
DGZ1

Kopie van eerste model
C01 - C01
(hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Red 4k
0,00

Red 8k
0,00

Geomilieu V4.50

Lwr 31
9,81

Lwr 63
73,81

Lwr 125
75,81

Lwr 250
73,81

Lwr 500
70,81

Lwr 1k
73,81

Lwr 2k
65,81

Lwr 4k
50,81

Lwr 8k
-27,19

12-4-2019 13:32:30

Itemeigenschappen
Model:
Groep:

Naam
DGZ1

Kopie van eerste model
C01 - C01
(hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Lwr Totaal
81,01

Geomilieu V4.50

12-4-2019 13:32:30

Itemeigenschappen
Model:
Groep:

Kopie van eerste model
C01 - C01
(hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam
TP01
TP02
TP04
TP03
TP05

Omschr.
Anjerlaan 48
Anjerlaan 48
Anjerlaan 55
Anjerlaan 48
Jasmijnstraat 16

X
161888,68
161885,51
161881,66
161889,31
161893,00

Y
395797,09
395798,16
395840,64
395791,17
395772,02

Maaiveld
-4,00
-4,00
-4,00
-4,00
-4,00

Hdef.
Eigen
Eigen
Eigen
Eigen
Eigen

waarde
waarde
waarde
waarde
waarde

Hoogte A
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

Hoogte B
------

Hoogte C
------

TP06
TP07
TP08
TP09
TP10

Jasmijnstraat 18
Jasmijnstraat 13
Salviastraat 2
Bakkerpad 4
Bakkerpad 4

161894,32
161921,04
161961,95
162016,99
162017,99

395765,23
395752,37
395755,97
395826,83
395835,94

-4,00
-4,00
-4,00
-4,00
-4,00

Eigen
Eigen
Eigen
Eigen
Eigen

waarde
waarde
waarde
waarde
waarde

1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

------

------

TP11
TP12
TP13
TP14
TP15

Bakkerpad 4
Jasmijnstraat
Jasmijnstraat
Jasmijnstraat
Jasmijnstraat

9
9
9
14

162018,69
161898,76
161901,90
161893,58
161873,46

395851,61
395893,34
395896,08
395895,90
395871,67

-4,00
-4,00
-4,00
-4,00
-4,00

Eigen
Eigen
Eigen
Eigen
Eigen

waarde
waarde
waarde
waarde
waarde

1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

------

------

TP16

Jasmijnstraat 14

161873,95

395876,20

-4,00

Eigen waarde

1,50

--

--

Geomilieu V4.50

12-4-2019 13:32:30

Itemeigenschappen
Model:
Groep:

Kopie van eerste model
C01 - C01
(hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam
TP01
TP02
TP04
TP03
TP05

Gevel
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

TP06
TP07
TP08
TP09
TP10

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

TP11
TP12
TP13
TP14
TP15

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

TP16

Ja

Geomilieu V4.50

12-4-2019 13:32:30

Itemeigenschappen
Model:
Groep:

Naam
Scherm 1

Kopie van eerste model
C01 - C01
(hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Omschr.

Geomilieu V4.50

X-1
161928,95

Y-1
395876,45

ISO_H
3,00

ISO M.
4,00

Hdef.
Relatief aan onderliggend item

Cp
0 dB

12-4-2019 13:32:30

Itemeigenschappen
Model:
Groep:

Naam
Scherm 1

Kopie van eerste model
C01 - C01
(hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Refl.L 31
0,80

Geomilieu V4.50

Refl.L 8k
0,80

Refl.R 31
0,80

Refl.R 8k
0,80

12-4-2019 13:32:30

Itemeigenschappen
Model:
Groep:

Naam
HV1

Kopie van eerste model
C01 - C01
(hoofdgroep)
Lijst van Hulpvlakken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Groep
--

ItemID
2314

Geomilieu V4.50

Grp.ID
0

Datum
12:04, 28 mrt 2019

Vorm
Polygoon

X-1
161928,96

Y-1
395876,44

Rel.H
0,00

12-4-2019 13:32:30

Itemeigenschappen
Model:
Groep:

Naam
HV1

Kopie van eerste model
C01 - C01
(hoofdgroep)
Lijst van Hulpvlakken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Vormpunten
4

Geomilieu V4.50

Omtrek
31,64

Oppervlak
60,12

Min.lengte
6,29

Max.lengte
9,59

12-4-2019 13:32:30

BIJLAGE IV.

Rekenresultaten La_eq

Jasmijnstraat 11 en 11a te Sint-Oedenrode, akoestisch onderzoek industrielawaai
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Rekenresultaten LAeq
Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Kopie van eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
LAeq
Nee

Naam
Toetspunt
TP12_A
TP01_A
TP13_A
TP02_A
TP16_A

Omschrijving
Jasmijnstraat 9
Anjerlaan 48
Jasmijnstraat 9
Anjerlaan 48
Jasmijnstraat 14

TP15_A
TP04_A
TP05_A
TP06_A
TP07_A

Jasmijnstraat
Anjerlaan 55
Jasmijnstraat
Jasmijnstraat
Jasmijnstraat

TP03_A
TP09_A
TP08_A
TP10_A
TP11_A
TP14_A

Hoogte
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

Dag
49,3
47,9
47,7
45,8
45,1

Avond
------

Nacht
------

Etmaal
49,3
47,9
47,7
45,8
45,1

1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

45,1
45,0
44,2
43,3
42,0

------

------

45,1
45,0
44,2
43,3
42,0

Anjerlaan 48
Bakkerpad 4
Salviastraat 2
Bakkerpad 4
Bakkerpad 4

1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

40,7
39,2
38,9
38,9
38,5

------

------

40,7
39,2
38,9
38,9
38,5

Jasmijnstraat 9

1,50

38,2

--

--

38,2

14
16
18
13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.50

12-4-2019 13:26:13

Rekenresultaten LAeq (hoogste bijdrage)
Rapport:
Model:
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Kopie van eerste model
TP12_A - Jasmijnstraat 9
LAeq
Nee

Naam
Bron/Groep
TP12_A
Groep
DIwp01
DIlb01
DIvent11
DIvent12

Omschrijving
Jasmijnstraat 9
Stemgeluid
Dakinstallatie Warmtepomp 01
Dakinstallatie luchtbehandeling 01
Dakinstalatie ventilator 11
Dakinstalatie ventilator 12

DIvent01
DIvent04
DIvent02
DIvent05
DIvent03

Dakinstalatie
Dakinstalatie
Dakinstalatie
Dakinstalatie
Dakinstalatie

ventilator
ventilator
ventilator
ventilator
ventilator

DIvent06
DIvent07
DIvent08
DIvent09
DIvent10

Dakinstalatie
Dakinstalatie
Dakinstalatie
Dakinstalatie
Dakinstalatie

ventilator
ventilator
ventilator
ventilator
ventilator

Hoogte
1,50
5,00
5,00
0,50
0,50

Dag
49,3
49,2
29,0
24,3
21,1
20,9

Avond
-------

Nacht
-------

Etmaal
49,3
49,2
29,0
24,3
21,1
20,9

01
04
02
06
03

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

19,2
16,7
16,3
15,5
14,7

------

------

19,2
16,7
16,3
15,5
14,7

06
07
08
09
10

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

10,7
8,5
7,9
7,5
7,2

------

------

10,7
8,5
7,9
7,5
7,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.50

12-4-2019 13:26:51

Rekenresultaten LAeq (zonder stemgeluid)
Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Kopie van eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
LAeq
Ja

Naam
Toetspunt
TP12_A
TP13_A
TP16_A
TP15_A
TP02_A

Omschrijving
Jasmijnstraat
Jasmijnstraat
Jasmijnstraat
Jasmijnstraat
Anjerlaan 48

9
9
14
14

Hoogte
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

Dag
31,9
31,3
29,8
29,1
27,2

Avond
------

Nacht
------

Etmaal
31,9
31,3
29,8
29,1
27,2

TP04_A
TP01_A
TP05_A
TP06_A
TP07_A

Anjerlaan 55
Anjerlaan 48
Jasmijnstraat 16
Jasmijnstraat 18
Jasmijnstraat 13

1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

26,3
26,3
25,6
25,3
24,6

------

------

26,3
26,3
25,6
25,3
24,6

TP08_A
TP09_A
TP10_A
TP11_A
TP14_A

Salviastraat 2
Bakkerpad 4
Bakkerpad 4
Bakkerpad 4
Jasmijnstraat 9

1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

24,2
23,6
23,6
22,8
22,5

------

------

24,2
23,6
23,6
22,8
22,5

TP03_A

Anjerlaan 48

1,50

17,3

--

--

17,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.50

12-4-2019 13:28:55

Rekenresultaten LAeq (zonder stemgeluid) (hoogste bijdrage)
Rapport:
Model:
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Kopie van eerste model
TP12_A - Jasmijnstraat 9
LAeq
Ja

Naam
Bron/Groep
TP12_A
DIwp01
DIlb01
DIvent11
DIvent12
DIvent01

Omschrijving
Jasmijnstraat 9
Dakinstallatie Warmtepomp 01
Dakinstallatie luchtbehandeling 01
Dakinstalatie ventilator 11
Dakinstalatie ventilator 12
Dakinstalatie ventilator 01

DIvent04
DIvent02
DIvent05
DIvent03
DIvent06

Dakinstalatie
Dakinstalatie
Dakinstalatie
Dakinstalatie
Dakinstalatie

ventilator
ventilator
ventilator
ventilator
ventilator

DIvent07
DIvent08
DIvent09
DIvent10
Groep

Dakinstalatie
Dakinstalatie
Dakinstalatie
Dakinstalatie
Stemgeluid

ventilator
ventilator
ventilator
ventilator

Hoogte
1,50
5,00
5,00
0,50
0,50
0,50

Dag
31,9
29,0
24,3
21,1
20,9
19,2

Avond
-------

Nacht
-------

Etmaal
31,9
29,0
24,3
21,1
20,9
19,2

04
02
06
03
06

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

16,7
16,3
15,5
14,7
10,7

------

------

16,7
16,3
15,5
14,7
10,7

07
08
09
10

0,50
0,50
0,50
0,50

8,5
7,9
7,5
7,2
-0,8

------

------

8,5
7,9
7,5
7,2
-0,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.50

12-4-2019 13:28:28

BIJLAGE V.

Rekenresultaten La_max

Jasmijnstraat 11 en 11a te Sint-Oedenrode, akoestisch onderzoek industrielawaai
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Rekenresultaten LAmax
Rapport:
Model:
Groep:

Resultatentabel
Kopie van eerste model
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
LAmax

Naam
Toetspunt
TP03_A
TP01_A
TP12_A
TP13_A
TP05_A

Omschrijving
Anjerlaan 48
Anjerlaan 48
Jasmijnstraat 9
Jasmijnstraat 9
Jasmijnstraat 16

Hoogte
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

Dag
66,3
65,6
64,5
64,4
64,2

Avond
------

Nacht
------

TP04_A
TP06_A
TP15_A
TP16_A
TP02_A

Anjerlaan 55
Jasmijnstraat 18
Jasmijnstraat 14
Jasmijnstraat 14
Anjerlaan 48

1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

63,9
62,7
61,6
60,9
57,9

------

------

TP14_A
TP07_A
TP08_A
TP11_A
TP10_A

Jasmijnstraat 9
Jasmijnstraat 13
Salviastraat 2
Bakkerpad 4
Bakkerpad 4

1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

57,1
55,9
53,8
51,2
51,1

------

------

TP09_A

Bakkerpad 4

1,50

50,7

--

--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.50

12-4-2019 13:29:31

Rekenresultaten LAmax (hoogste bijdrage)
Rapport:
Model:
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
Kopie van eerste model
TP03_A - Anjerlaan 48
LAmax

Naam
Bron/Groep
TP03_A
xSKbs02
xSKbs03
xSKbs01
xSKbs05
xSKpsz02

Omschrijving
Anjerlaan 48
Schreeuwende
Schreeuwende
Schreeuwende
Schreeuwende
Schreeuwende

xSKbs04
xSKpsz01
LAmax

Schreeuwende kinderen basisschool 04
Schreeuwende kinderen peuterspeelzaal 01
(hoofdgroep)

kinderen
kinderen
kinderen
kinderen
kinderen

basisschool 02
basisschool 03
basisschool 01
basisschool 05
peuterspeelzaal 02

Hoogte
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,00

Dag
66,3
66,3
50,7
36,8
35,4
32,1

Avond
-------

Nacht
-------

1,50
1,00

29,8
17,2
66,3

----

----

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.50

12-4-2019 13:29:53

BIJLAGE VI.

Rekenresultaten Indirecte hinder

Jasmijnstraat 11 en 11a te Sint-Oedenrode, akoestisch onderzoek industrielawaai
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Rekenresultaten Indirecte hinder
Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Kopie van eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Indirecte hinder
Nee

Naam
Toetspunt
TP04_A
TP12_A
TP14_A
TP16_A
TP01_A

Omschrijving
Anjerlaan 55
Jasmijnstraat 9
Jasmijnstraat 9
Jasmijnstraat 14
Anjerlaan 48

TP02_A
TP15_A
TP13_A
TP05_A
TP06_A

Anjerlaan 48
Jasmijnstraat
Jasmijnstraat
Jasmijnstraat
Jasmijnstraat

Hoogte
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

Dag
41,9
41,5
41,0
40,9
40,6

Avond
------

Nacht
------

Etmaal
41,9
41,5
41,0
40,9
40,6

14
9
16
18

1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

39,7
39,6
39,3
39,2
39,2

------

------

39,7
39,6
39,3
39,2
39,2

TP07_A
TP03_A
TP09_A
TP10_A
TP11_A

Jasmijnstraat 13
Anjerlaan 48
Bakkerpad 4
Bakkerpad 4
Bakkerpad 4

1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

37,4
33,4
22,2
21,9
21,9

------

------

37,4
33,4
22,2
21,9
21,9

TP08_A

Salviastraat 2

1,50

14,4

--

--

14,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.50

12-4-2019 13:30:35

Rekenresultaten Indirecte hinder (hoogste bijdrage)
Rapport:
Model:
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Kopie van eerste model
TP04_A - Anjerlaan 55
Indirecte hinder
Nee

Naam
Bron/Groep
TP04_A
ihV03
ihV05
ihV04
ihV02
ihV01

Omschrijving
Anjerlaan 55
ihVerkeer 03
ihVerkeer 05
ihVerkeer 04
ihVerkeer 02
ihVerkeer 01

Hoogte
1,50
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

Dag
41,9
40,2
32,3
32,1
30,4
27,1

Avond
-------

Nacht
-------

Etmaal
41,9
40,2
32,3
32,1
30,4
27,1

ihV06

ihVerkeer 06

0,75

10,0

--

--

10,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rekentool Verkeersgeneratie & Parkeren
BASISSCHOOL
Functieprofiel
onderbouw
aantal klassen

bovenbouw

4

4

Profiel - op basis defaultwaarden
onderbouw
leerlingen per klas

bovenbouw

23.3

23.1

overblijf percentage

30

30 %

leerlingen begeleid naar school

80

30 %

aantal leerlingen per ouder/verzorger (per auto)

1.33

1.18

aantal leerlingen per ouder/verzorger (overige vervoerswijzen)

1.20

1.20

2.0

4.0

turnover parkeerruimte ouders/verzorgers
% ouders/verzorgers per auto

45 %

% personeel per auto

80 %

docenten per klas

1.0

overig personeel per klas

0.3

turnover parkeerplaatsen personeel

1.0

Resultaat - Verkeersgeneratie
onderbouw bovenbouw docenten overig pers.
autoritten per openingsdag

totaal

180

68

12

0

260

0

0

6

0

6

begin schooldag

53

20

0

0

73

begin middagpauze

37

14

0

0

51

eind middagpauze

37

14

0

0

51

eind schooldag

53

20

0

0

73

0

0

6

0

6

voor begin schooldag

na eind schooldag

Resultaat - Parkeren
onderbouw bovenbouw docenten overig pers.
benodigde parkeerplaatsen
benodigde parkeerruimte K&R

27-03-2019

7
14

3
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2

totaal
9
17
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Rekentool Verkeersgeneratie & Parkeren
Achtergrond
Het halen en brengen van kinderen genereert verplaatsingen van auto's en daarmee een vraag naar parkeerruimte bij basisscholen
en kinderdagverblijven, al is het meestal maar voor een korte periode. Deze rekentool bevat een methode om inzicht te krijgen in
zowel het aantal verplaatsingen als de benodigde parkeerruimte en het moment van de dag dat deze optreden.
Wanneer een gemeente besluit om aan de vraag naar parkeerruimte tegemoet te komen, moet het soort en de locatie van de
voorzieningen zorgvuldig worden gekozen. Een veilige schoolomgeving kenmerkt zich (voor wat betreft parkeren) door onder andere
een kiss & ride-locatie langs de doorgaande route en/of locatie(s) met kortparkeerplaatsen voor halen en brengen, parkeren voor
ouders en verzorgers (en mogelijke omwonenden) op enige afstand van de ingang van het schoolgebouw en aparte
parkeervoorzieningen voor personeel. Voor een school met een regionale functie moet bij de dimensionering van de parkeerruimte
er rekening mee worden gehouden dat ook personenbusjes er gebruik van kunnen maken.

disclaimer: Hoewel zorgvuldigheid in acht is en wordt genomen bij het samenstellen en onderhouden van de rekentool
verkeersgeneratie & parkeren en daarbij gebruik wordt maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan CROW
niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De informatie uit de rekentool is
bedoeld ter informatie en als hulpmiddel. De informatie is met nadruk niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien
u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.
Dit geldt zowel voor (gevolgen van) eventuele onvolkomenheden van de rekentool zelf als voor informatie die via de
rekentool wordt verstrekt of verzonden. CROW aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.

27-03-2019

(c) 2013 Stichting CROW
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Rekentool Verkeersgeneratie & Parkeren
KINDERDAGVERBLIJF
Functieprofiel
aantal groepen

:2

Profiel - op basis defaultwaarden
kindplaatsen per groep

14.0

medewerkers per groep

2.6

% kinderen dat gehele dag blijft

75 %

% ouders/verzorgers per auto

50 %

% medewerkers per auto

50 %

aantal kinderen per ouder/verzorger (per auto)

1.33

aantal kinderen per ouder/verzorger (overige vervoerwijze)

1.33

turnover parkeerruimte ouders/verzorgers

3

turnover parkeerplaatsen personeel

1

Resultaat - Verkeersgeneratie
ouders/verzorgers
autoritten per openingsdag (aankomst+vertrek)

medewerkers

totaal

52

5

57

0

2

2

21

0

21

- begin middagpauze

5

0

5

- eind middagpauze

5

0

5

21

0

21

0

2

2

- voor begin kinderdagverblijfdag
- begin kinderdagverblijfdag

- eind kinderdagverblijfdag
- na eind kinderdagverblijfdag

Resultaat - Parkeren
ouders/verzorgers
benodigde parkeerplaatsen

3

benodigde parkeerruimte K&R

27-03-2019

medewerkers

4

(c) 2013 Stichting CROW

totaal
3
4
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Rekentool Verkeersgeneratie & Parkeren
Achtergrond
Het halen en brengen van kinderen genereert verplaatsingen van auto's en daarmee een vraag naar parkeerruimte bij basisscholen
en kinderdagverblijven, al is het meestal maar voor een korte periode. Deze rekentool bevat een methode om inzicht te krijgen in
zowel het aantal verplaatsingen als de benodigde parkeerruimte en het moment van de dag dat deze optreden.
Wanneer een gemeente besluit om aan de vraag naar parkeerruimte tegemoet te komen, moet het soort en de locatie van de
voorzieningen zorgvuldig worden gekozen. Een veilige schoolomgeving kenmerkt zich (voor wat betreft parkeren) door onder andere
een kiss & ride-locatie langs de doorgaande route en/of locatie(s) met kortparkeerplaatsen voor halen en brengen, parkeren voor
ouders en verzorgers (en mogelijke omwonenden) op enige afstand van de ingang van het schoolgebouw en aparte
parkeervoorzieningen voor personeel. Voor een school met een regionale functie moet bij de dimensionering van de parkeerruimte
er rekening mee worden gehouden dat ook personenbusjes er gebruik van kunnen maken.
In de rekentool wordt uitkomsten getoond in 'parkeerruimte c.q. aantal parkeerplaatsen'. Hiermee wordt benadrukt dat het (met name
bij de kiss & ride-locatie en/of de kortparkeerplaatsen) niet zo zeer om fysieke plaatsen gaat maar meer om de beschikbare ruimte om
tijdelijk met een auto stil te staan/te parkeren. Dus niet alleen aangelegde parkeerplaatsen tellen hierbij mee, maar ook de aanwezige
ruimte langs de stoeprand kan onderdeel uit maken van de beschikbare parkeerruimte.

disclaimer: Hoewel zorgvuldigheid in acht is en wordt genomen bij het samenstellen en onderhouden van de rekentool
verkeersgeneratie & parkeren en daarbij gebruik wordt maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan CROW
niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De informatie uit de rekentool is
bedoeld ter informatie en als hulpmiddel. De informatie is met nadruk niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien
u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.
Dit geldt zowel voor (gevolgen van) eventuele onvolkomenheden van de rekentool zelf als voor informatie die via de
rekentool wordt verstrekt of verzonden. CROW aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.

27-03-2019

(c) 2013 Stichting CROW
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