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1. INLEIDING 

Voar het -Waterwater.park DaIhmelsvDort wordt een milie.ueffeet papportage (m.e.r) ~pgesteldf 
Voar-de m..e.r. bebben w.ij een .g~luidsonderzoek l1itgevo,erd voor de a,spec.ten vaarvelxeer, 
wegverkeer en b9\,lWlawaai. 

Net W<8te'rwaterpark D-ommelsvO'otf wordt in de oksel van de Beersebaan en de rijksweg A 73 
gere.aliseerd, ten :v;l'esteh yah de.A73. hi het plan zijn, vakannewotUngeri, horecafaoiliteiten·en 
een hotel geprQjea'tC!etd. Daarnaast.v.lcrdt eenjachthavcn g~t.ealiseel'd. fu bijlage 1 is een 
overzicht gegeven ~an waterpark Dorru:nelsvoorl. 

In hetonderzoek wordt aarrge~eyell wat de ako.estische gevolgell van bet plan op,.de.omgev.in& 
.z-ijn. 
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2. VAARVERKEER 

2.1 Algeineen 

In het waterwaterpark wordt eenjachthaven gerealiseerd waar maximaal 500 plezier
vaartuigen kunnen aan- en afmeren. De pleziervaartuigen varen vanui! de haven om het dorp 
Linden heen naar rivier de Maas en omgekeerd. Het geluid van de motoren van de vaartuigen 
kan hinder opleveren. De Jachthaven wordt niet'uitgerust met een botenhuis ofbrandstof 
inname~ en afgiftepunt. Er is ook geen onderhoudsvoorzieningaanwezig. De jachthaven is op 
grote afstand v:an woningen van derden gelegen (meer dan 500 meter). Het aanmeren zal 
derhalve geen relevant geluid veroorzaken in de omgeving. Het geluid naar de omgeving 
wordt met name verootzaakt door de varende voertuigen. Dit is geluid buiten de inrichting; 
maar toe te schrijven aan de intichting. De geIuidsbelasting van de pleziervaart op het dorp 
Linden is in beeld gebracht. 

2.2 Toetsingskader indirecte hinder, bet verkeer van en naar de inricbung 
Voar het beoordeling van de geluidsbelasting van het vaarverkeer wordt aangesloten bjj de 
beoordeling van het wegverkeer van en naar inrichtingen. Verkeersbewegingen van en naar de 
inrichting, dat wil zeggen buiten de inrichting, worden analoog aan de circulaire 'Geluidhinder 
veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeIing in het kader van de 
vergunningyerlening op basis van de Wet mili,eubeheer' van 29 februari 1996 uitsluitend en 
separaat getoetst aan de hand van het door die verkeersbewegingen vereorzaakte equivalente 
geluidsniveau. De voorkeursgrenswaarde,voor hetgeluidsniveau bedraagt 50 dB(A) 
etmaalwaarde en de maximale grenswaarde bedraagt 65 ciB(A) etmaalwaarde. De beoordeling 
behoeft slechts te worden ultgevoerd VOOT zover het verkeer van en naar de inrichting is te 
onderscheiden van het heersende verkeersbeeld. 

2.3 Berekenmgen 

2.3.1 Uitgangspunten 
Het vaarverkeernaar de inrichting komt via de Maas, via industrieterrein Haven, naar de 
Kraaijenbergse Plassen. Vanuit de inrichting is de route omgekeerd. Het is niet zo datal het 
vaarverkeer ook daadwerkelijk de inrichting zal aandoen. De jachthaven beschjkt over 500 
}igplaatsen. De vaartuigen zullen hier gedurende korte tijd of1angere tijd (dagen) kunilen 
liggen. 

Voor deberekening zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
• Maximaal500 vaarbewegingen per dag, waarvan 400 in de d'agperiode en 100 in de 

avondperiode. 's-Nachts tussen 23.00 en 07.00 zal er met worden gevaren. 
• Bronvennogen pleziervaartuig bedraagt 90 dB(A) 
• De vaarsnelheid is aangehouden op 25 kmIh 
• De geluidsbelasting is'bepaald op de woning aan de Eindsestraat 22 te Linden. 

Op basis van bovenstaande uitgangspunten is door middel van overdrachtsberekeningen 
cQnformmethode II.S uit de ~Handleidingmeten en rekenen industrielawaaj' de 
geluidsqelasfjng ter plaatse van de beoordelingspuuten bepaald. Bij de berekening van de 
overdracht van geluid is uitgegaan van een afname van het geluidsniveau door geometrische 
uitbreiding, door luchtabsorptie, bodemabsorptie en -reflectie. 
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Daarnaast wordt al~ nodig l'ekening gehouden met reflecties 'en afschenningen van onder 
andere gebouwen. De tijden van varen zijn ,in de berekeningen verdisconteerd. Voor de 
berekeningeri is gebruik: gemaakt van,het rekenprogramma Geomilieu; versie 1.31, 

pe invo'eI,'gegev~n~ van hetrekenm0de1 zijnopgenornen in bijlage n. De gedeta'illeerde 
resuita~envan deberekeningen zijn 'Opgenq.r;nen fn bijlage Ill.In de ond(!tstaande figuttris 
de situatie weergegeven. 

2.12 'Resultaten eh conchi:sie 
In de onderstaartde tabel zijn de berekenlngsresl,iltaten opgenoruen. De geluidsbelaStirtg is 
hepaald,aan drie zijden vande woni'ng., 

Tabel V J: Geluidsbelastingin dB(A.).door-vaarbewegingen 
Woning.Linden Floogte [In] Dl;lgperi'ode Avondperiode Naehtperiode Etmaalwaarde 

07.ob- t9.6'0'uur 19·~0'O·23.0,ci oor 2'.00-19.00, uur 
IA 1,5 32,1 30,9 -- ,3~,9 

1 B >! I: ." ft 30,3 - 35 J "T, .. ~l.,O 

2 'A loS 30,4 29,1 -- 34~J 

28 4,5 299 286 - 33,6 
3 A 1,5 3{!,8 2~5 -- 34.5 
3 B 4,S 3'Q,3 29 .- ;)A 

Uii de resultaten blijkt dat door het vaarverkeer vall en naar de inrichting de geluidsbelasting 
(afgrond) maximaa136 d13{A) ,etmaalwaarde bedraagt. Er wordt voldaan aan de voorkeurs
grenswaarde voar indirecte hindet v}ln 50 dB(A). DQor het varen met de pleziervaartuigen zal 
geen onacceptab.ele geluidshinder QP:treqen. 
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3. WEGVERKEER 

3.1 A1gemeen 

Door de aanwezigheid van het waterpark~ het hotel, de haven en overige voorzieningen zaI er 
een toename zijn van de hoeveelheid wegverkeer. De toename heeft met name betrekking op 
personenwagens. Oak zullen bestelbussen en kleine of grootte vrachtwagens de inrichting 
aandoen. Het verkeer 'Van en naar de inrichting zal naar verwachting vooral vanaf de Rijksweg 
A 73, via de N321, de inrichting benaderen. Er zal oak verkeer vanuit de richting Grave, via 
de N321, naar de inrichting komen ofervan weggaan. 

De hoeveelheid verkeer op de N321 is zonder het waterpark reeds groot. VQlgens het 
GGA2020 rijden in 2020 circa 18.000 tot 23.000 voertuigen per etmaaI. Door de komst van 
het waterpark zal deze verkeersstroom toenemen met circa 4.000 voertuigen. Het verkeer van 
en naar het waterpark is op de N321 ruet ais zodanig herkenbaar. In de berekeningen is de 
toename van de geluidsbelasting bepaald veroorzaakt door het extra verkeer van en naar het 
waterwaterpark op de N321. 

Nadat hetverkeer de afslag naar het waterwaterpark heeft genomen rijdt deze over het 
Kerkeveld, via Dommelsvoort en Rode Voort naar de verschillende vQorzieningen. 
De geluidsbelasting van het verkeerop deze wegen is volledig to.e te schrijven a~ het 
waterwaterpark. Dit verkeer is getoetst aan bet gestelde in de circulaire 'Geluidhinder 
veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kadet van de 
vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer' van 29 februari 1996 

In het onderzoek is de geluidsbelasting bepaald .op de weningen die zijn gelegen aan de 
rijroute vanafde afslag naar het waterpark. Teven is de toe-name van de- geluidbetasting 
bepaald door het verkeer van en nalll' de inrichting ten QPzichte van de buidige 
geluidsbelasting op de N321. 

De berekeningen zijn uitgevoerd met het computerprogramma GeoMilieu versie VI.31. 
De madellering en berekeningen iijn uitgevoerd conform standaard rekerunethode II uit 
bijIage III behorende bij hoofdstuk 3 van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006. 

3.2 Wegverkeer N321 

3.2.1 Gegevens 

De verkeersgegevens die gebruikt zijn voar de berekeningen heeft Kragten aangeleverd. Deze 
gegevens zijn gebaseerd op een verkeerskundige studie uitgevoerd door de gemeente Cuijk en 
de provincie Noord~Brabant. Voor het verkeer op de N321 en de Burg. Thijssenstraat zijn de 
onderstaande verkeersgegevens doorgegeven. 

Etmaalwaarden 
• N321 (A 73 ~ Burg. Thijssenstraat) 
• N321 (Burg. Thijssenstraat - N324) 
• Burg. Thijssenstraat 

RMB, 26februari 2010 
Kllnmerk 75030640 

Zonder plan 
20.401 (GGA 2020) 
17.305 (GOA 2020) 
5.200 (GGA 2020) 

t (0.,70.+3.821) 
+ (0.,25*3.821) 
+ (0.,0.5*3..821) 

Met Plan 
=23.017 
= 18.261 
= 5.39'0 



De verdeling van de type voertuigen is als volgt opgegeven. 
• Licht gemotoriseerd verkeer: 90% 
• Middelzwaar gemotoriseerd verkeer: 6% 
• Zwaar gemotoriseerd verkeer: 4% 

Voor de dag~. avond~ en nachtperiode is de volgende, verdeling gegeven: 

Pcriod,c 
o ~ 24: 
0-7: 
7 - 19: 
19 - 24~ 
23 -7: 

Per.centage 
100% 
3,5.% 
8{)~% 

16,1% 
5,1% 

Deze periode sluitennief geheel aan bij de te hanteren beoord.elingsperioden. De beoordeIing 
van de: geluidsbelasting vindt plaats in de periode van 07.00 uur tot 19.00 uur 'lan 19.00 uur 
en 23.00 uur ,en van 23 .00 uur rot 07.00 uur. De voornoemde verdeling is olTlgezet naar deze 
beoordelingsperioden. 

De aangehouden verdelihg is als voIgt: 
• Dagpedode 80.2 % 
• Avondperiode 14.7 % 
• Nachtperiode 5.1 % 

fret wegdektype voor de, N321 is-a~g~houden op bet referentiewegdek (asfalt). Het is nunpg 
een betOIl)~eg, maar zal worden v:ervangen dom: iisfalt. Nog.met duldelijk welk type asfalt, 
Er z'ijn g,een berekeningen uitgevoerd 'lear de Bwrg., Thijssenstraat. De toename van het 
verkeer do.or de komst van het waterpark is 'beperkt ten opzicbte van de huidige 
verkeersintensit~jt (i 90 voertuigen). De 10ename van het g~luid is daannee verwaarJoosbaar. 
De snelheid van het verkeer is aangehouden op 8{) kmIh. 

Deinvoergegevens van het rekenmodel zijn gegeven in bijlage N~ de resultaten in bijlage V. 

3.2.2 Resul1aten en conclusie 
De geluidsbelasting is berekend op'een aantal representatiev6 woningen aan de wag. 
De geluidsbelasting is bepaald zander en met mvloed van het plan. De toen:ame, van de 
geluidsbelasting door het verkeer voor het plan is bepaald. In de onderstaande tabel is de' 
geluidsbelasting en de toename weergegeven. 

RMB, 26 februari 2010 
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Tobel WI : Gelttitlsbclosdng rdBl N32·1 Zandcl]llll1l ' 
BeoO'rdelingspunt Hooglc Dngperio,de . AYondpcriodc }..Iachtperiodo Lden 

fml 07.00-19.00 uur f9,00-23.00 uur 23 .QO-07:00 pur 

WI A 1.5 74,5 672 62,6 73 .6. 

WI 8 5 75;'9 68,S 63,9 75 -
W2 PI. 1,5 75,7 68,4 63.B 74,8. 

W2 B 5 76:8 69:4 64,8' 75,9 

W3 A 1,5' 71,4 64,0 59;4 70,5 

W3 B 5 73,1 65,7 61.1 ";12,2 

'#4 A 1,5 70,9 63.,6 59,0 70 

W4 B 5 12,7 65,.4 60;8 71,8 

W5 A 1,5 72.~6 65,2 60,6 11 7 

W5 B 5 742 66,8 62,2 73 ,3 

W6 A 1,5 749 67,6 6J.,O 74 
W(j B 5 76;0 68,7 64,1 15,1 

Tnbcl W2: 00luidsbelnsting [dB] N3al metplll1l 
Be<!ordcling~punl Hoogte. Dngperiode A. YQ'ndperiod¢ Nachtpe.r.iod~ Lden 

rm} 07.00-19. 00 uur L!.tDO-!lS.OO uur 23.00-073)0'uur 

'WI A l,5 75;5 68,1 63,5' 7.4,6:-

W'l B 5 76,8 69.4 64;8 75,9 

W2 A 1,5 76,,8 69.4 64,8 75,9 

W2 B 5 71.,7 70,3 657 76,8 

W3 A t 5 721 64,8 60,2 H ,2 

W3 'B 5 73,9 66,5 '6,1,9 72,9 

W4A 1,5 11,5 64,2 1S9~6 7.0,6 

W4 B 5 73,3 659 6.1 ;3' 72,4-

W5 A 1,5 75.0' 65,7 61,1 72,1 

WS B 5 74.~c ·67,2 :02',6 n,7 

W6 A 15 757 68;4 63 ,8 748 

W6 B 5 76,7 69.3 64,7 75; 7 

I obel W3: Tnonllme 'door plnn , 
Seoor,dclingspunl Hoagle O'agperiode Avondpcriode Naclilperiode Lden 

rml 07.00-19.00 uur 19:00-23.00 uur' 23.00-0,7.00 uur 

WIA 1;5 l;O 0,9 0,,9 1,0 

WI B 5 0,9 0.9 0;9 'Oi9 

W2 A 1,5 1.1 1,0 1,0 \,1 

W2 B 5 0,9 '0.9 0,9 0,9 

W3/11 1,5 03'7 0. 8 08 07 

W3 B 5 eLK 0.8 O.S 0,8 

W4 k l ,~ 0,6 Q,6 0,6 O,(i~ 

W4 B 5 ().~ 0,5 0,5 ,0,6 

w,~ A 1.5 0,4 0,5 M 0,4 

W'S .B 5 oA- 004 0;4 
, 

0,4 

W6 A 1,5 0.8 0,8 0,8 0,8 

W6 B. 5 0,7 6,6 0.6 0,7 

Uit de berekening blijkt dat de tQename van .het geluid door het verke~r van en traar het plan 
over de N3;n maXimaa1. 1 dB bedraagt. Deze bijdrage is verwaarloosbaar. 
Ret extra ver:keer leidt niet tot extra hinder. 
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3.3 Wegverkeer Waterwaterpark 
Vanaf de N~21 rijden de bezQekers van en naar het waterpark, het hotel en de andere 
voorzieningen. Ret verkeer is te be schouwen als indirecte hinder. 

3.3.1 Toetsingskader indirecte hinder, het verkeer van en naar de inrichting 

Voor het beoordeling van de geluidsbelasting v.an: het vaarverkeer wordt aangesloten bij de 
heOOl:deling van het weg.verkeer van ennaar intichtingen. Vet:keersbeweglngen .,ran en DBa! de 
inrichting, dat wi! zeggen huiten de intichting, warden anruo,og aan de cireulajre ~Gel~idhjncler 
veroorzaakt doorhet wegverkeer van en naar de i . chting; beoordeling in bet kader van de 
vergunnmgverlening op basis van de Wet milieubeheer' van 29 februari 1996 uitsluitend en 
separaat getoetst aan de hand van het door die verkeersbewegingen veroorzaakte. equivalente 
geluidsniveau. De voorkeursgrenswaarde yoor het geluidsniveau bedraagt 50 dB(A) 
etmaalwaarde en de maximale grenswaarde bedraagt 65 dB (A) etmaalwaarde. De beoordeliug 
behoeft slechts te worden uitgevoerd voor zover 'het verkeer van en naa{ de inrJchtimg is te 
onderscheiden van het heersende verkeersbeeld. 

3.3.2 Gegevens 
De-volgende aantallenzijn als etmaalwaarde dootgegeven en door ons gehanteerd: 
• Kerkeveld tot kruising dommelsvoort: 4.967 voertuigen 
• Dommelsvoort tot Rode Voort 4.967 voertuigen 
• Dommelsvoort na Rode Voort 3.004 vo,ertuigen 
• Rode Voort 1.9,63 voertuigen 

33.3 Resultaten en conc1usie 

Voor de berekeningen is dezelfde verdeling aangebouden als de berekeningen voor het 
wegverke,er ep de N321. De rijsrielbeid is aangehouden op. 50 lon/h. 
Het Kerkeveld is gedeeltelijk voorzien van.een klinkerverharding en gaat over in asfalt. 
De overige wegen, Dommelsvoort en Rode Voort. zijn voorzien van asfalt. 

Tabel W4: e:eluidsbelnstiol! indireclc hinder 
Naam Omschrljvlng Hoogte Dogperlode Avondporiado Nllchl~eriado Elmaal 

Irm) 0.7.00-1.9.0.0 uur 19.00-23.00'uur 23.00-07..00',uur 

lA woninll Kcrkeveld, 1,5 74.2 66;8 62.2 74,2 

IB woninlt Ketkeveld 4.5 743 67 62,3 743 

2 A wooing Dommelsvoart 1,~ 74,2 668 62~2 74.2 

2 B waning Dommelsvoon 4,5 74,2 66.8 62,2 74,2 

3 A lVoDing Dommclsvoort 1.5 74.1 66,7 62.1 14.1 

~ B woninJ;! Dommelsvoort 4.S 74) 66,7 62.1 " ,t I-
J"'t,. 

4 A wooiri~ Dpmmelsvoorl 1.5 71 ·63,7 59,1 71 

~ B woning DOOlmelsyoort 4,.5 71,7 64.3 59/1 71.7 

5 A woning R9de Voort I,S 75,7 68,4 61.8 15,7 

5 B woninlriRadc VOQn 45 75,6 68,1 616 75;6 

~ A \yoTlin~ Rode Voon 1 S 71.7 6<\4 . S97 71,7 

6 B lVoning Rode Vaarl 4,5 n 64,6 60 71 

Uit de berekeningen blijkt dat de geluidsbelasting op de woningen die ziJn gelegeo' aan de 
toegangswegen tot het waterpark de maximale ontheffingswaarde voar de indirectehinder 
overscD.l'ijding. De ge1uidSbe1asting is onacceptabc1 haag, 
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4. BOUWLAW AAI 

4.1 Algemeen 

De mogelijke hinder ten gevolge van bouwlawaai is afhankelijk van de volgende factoren: 
1. het bouwmaterieel dat wordt ingezet; 
2. de locatie waar de 'bouwwerkzaamheden plaatsvirrden; 
3. de duur van de bouwwerkzaamheden; 
4, de periode van de bouwwerkzaamheden (dag, avond ofnacht). 

Tijdens de, realisatiefase van het watetpatk 'worden vetschillertde werkzaamheden uitgevoerd. 
Het is nog nh:t exact duidelijk op welke manier de uitvoering, "de planning, en duur van de 
werkzaamheden zal zijn. Oak is, met bekend welke machines, irrstallaties en voertuigen 
worden ingezet. 

De activiteit~n die waarschijnlijk gaan plaatsvinden zijn: 
1. ontgronden voor de aanleg, van de, (schier) eilanden.,De oostelijk gelegen schiereilanden 

wordenals eerste aangelegd, vervo!gens worden de-westelijke eilanden gevormd. 
2. Bouwrijp maken van Waterpark Dommelvoort. Br zullen wegen worden aangelegd binnen 

het plangebied, het pHmgebied zal worden 'geegaliseerd. Eventuele sloop van bestaande 
gcbouwen vindt pla<,ltsengroen, wordt verwijderd. 

3. Houwwerkzaamheden hotel. Alvorens met d,e andere planonderd~len wordi gestari, word! 
het hotel gebouwd. 

4. Aanlegjachthaven en eveniueel welnesscentrum (planning welnesscentrum onduidelijk, 
afhankeiijk van initiatiefilemer). De jachthaven hestaat aIleen uit 500 ligplaatsen, geen 
hootshuis en brandstofi1mam~punt. Voor de aanleg zuUen damwanden worden geslagen. 

5. Woningbouw. Gestart wordt met de bouw van woningen in het oostelijk deel van 
Waterpark Dommelsvoorl, vervolg~ns wordt het westelijk deeI van het park gerealiseerd. 

6. Souw van de gebouwen in hetcerttrumgebied. 

4.2 Toetsingskader 
Het stenen van eisen aanbouwlawaai is een taak van de gemeente. Et bestaat geen eenduidig 
wettelijk J<ader zoals een Wet houwlawaai. In 1981 is een circulaire B:ouwlawaa:i opgesteld 
met richtlijnen voor de beoordeling van bouwlawaai. Deze is fn 1991 herzien. In 2010 wordt 
een nieuwe drculaire 'Bouwlawaai verwacht. In het concept van de nieuwe circulaire zijn 
geluidsnormen geadviseerd afbankelijk van de periode en het aantal dagen dat de activiteiten 
aane,engesloten plaatsvinden. In de clagp,eriode 'is een hogegeluidsbelasting toelaatbaar geacht 
(60-80 dB(A»). In de a:vond:- en nachtperiode worden richtwaarden geadviseerd van 
respectievelijk 50 en 45 dB(A). 

Naast de geluidsnonnen wordt in de nieuwe circulaire geadviseerd aandacht te besteden aan: 
• akaestisch -gunstige indeling van,het bouwterrein . 
• de hersteltij.d tussen een periode van hoge geluidshelasting en een relatieve rustige 

periode. 
• de commurucatie over de te verwachten hinder. 

In het oriderioek wordt een geluidsbelastiilg Van 60 dB(A) voar de dagperiode rnaximaal 
taelaatbaar geacht. Daarnaast is als uitgangspunt genomen: dat geen activiteiten in de avond
en nachtperiode plaatsvinden. 

RMB, 26 februari.2010 
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4.3 Activiteiten 

Er is van uitgegaan datde werkzaantheden in de dagperiode ,"::orden. uitgevoerd. 
Dit betekent tussen 07.00uur en. 19.00 uur. Er kan dangedurencle 12 Uuf worden gewerkt. De 
aangehouden bronvermogens ZUn gebaseercl op literatuurgegevens en erVaringscijfers. In de 
yolgendeparagrafen zijD..per acnviteit deultgan~Spunteh voorde hereke,rungen.ojlgen0J;tieIl. 

De werkzaamheden op het oostelijke,gedeelte 'Vanhet:terrein:w(}rclen eerst uitgevoerd. 
Vervolgens wordt het westelijke gedeeJte ontwikkcild. fuhet model zijn de actiViteiten voor 
het ontgronden en het bouwrijp maken van de grond per deel aangegeven. 

4.3.1 Ontgt(}oden 
Het ontgronden zal voornamelijk p aatsvinden.met gtaafin:achiQes. Ret rzand w,ordt yerpiaats't 
naarde eilanden of afgevoerd met vl'aohtwagens" Hit Is, ook m.ogelij~ ciat de eilanden w.orden 
opgespoten. Zand wordt dan vanuit een schip gespoten. De ,oostelijke granden en eHanden 
worden in' eerstdnstantie aangelegd. De westelijke eifanden volgen later: In bet enderZoek' 
zjjn deze !Wee situaties.apart dbo:rgel'ekend. 

Voorde bert::keIJ..ingen zijn de volg~ndeuitgangspunten aangenouden: 
• Het:afgravenvap grond met de kraan .en het vervoer met vrachtwagens.is als m(latgeyendt;! 

activiteit aangebouden. 
• De kr~ is 10 uur effectief in beqrUf. Ret brQnvermogen van de: kraanis ~angehouden op 

107 dB (A) 
• Er rij.den 12 vracbtwagens per' ~ur V:a,tl en naar de intichting om zand af te voen~n 

(240 bewegingen). 
• Op het terrein rijden 2 vrachtwagens gedurende 10. uur effectief om zand naar de eilanden 

afte voeren. Verdeeld overhet terrein zijn vier btOnnen -ingevoerd. Elke bran 
vertegenwoordjgt het rij'den g~dureIide 5 mir. . 

• Het bronvermogen van de vtachtwagens is aangehouden op 104 dB(A). 

4.3.2 Bouwtijp maken 

Debelangtijkste bronnen tijdens het bouwrijp ma:J.(en.'v,an.de eil~d~n zijn het aan-en 'afrijden 
van vrachtwagens, pet egaliseren met trac~ot.en\ Daarn-aast zullen gebouwen worden gesloopt 
en net puin worden gebroken enafgevoerd, 

Voor de berekeningenzijrt de volgende uftgahgspunten aangehouclen: 
. . 

• Aan- en afrijden_met 30 vrachtwagens per UUT< (600 bewegingen} Bet bronvermcgen,is 
aangeho.l.l.de:l).op 104 dB(A). 

• Het continu tijden met eeri tractor voor het egaliseren 'gedttrende 10 UuI. 
Bet btonverrnogenv.an ~een tractor bedraagt' 105 dB(A). 

• G.edurende enke1e aagen kaneen pl,linbreker op,het·terrein word(!IJ.. ingezet. De ef'fectie.ve 
tij;d is aangeQ:Quden ,op 10 uur per dag. Het bronveOllogen,is .a~geh0:uden op 110 dB(A). 

• Voor bet vullen van d~ puinbreker 1s een kraan nodig ,die gedurende 10 uur actief is. 

4.3.3 Bouwwerkzaamheden hotel 
De bouwwerkzaamheden bestaan vooral uil reguliere.bouwactiviteiten. De belangrijkste 
bronnen zijn hetheien van betonpalen. Daarnaast het rijden met vrachtwagens van.en naar de 
bouwlocatie. 

RMB,26 februari 201'0 
Kenmert< 75()~:064n 
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Voor de berekeningen is het geluid van het heien in beeld gebrach:t. Bet btonvermoge; is 
aangehouden op 126 dBCA} C:WWW.AV-consulting.til). Dit zijn piekgeluiden die meteen 
.continu karaktcr optrederr. Er is vanuit gegaan dat dit geluid 10 uur per dag,kan optreden. 

4.3.4 lachthaven 

Bet geluid bij de aanleg van de jachthaven bestaan voornamelijk uit het heien van 
damw,anden. Het bronverrilogen van het heiden van damwanden-is aangehouden op 130 
dB(A) (www~A V -consultIng.nl). Er is van uitgegaan dat het heiengedurertde 10 uur per dag 
kan plaatsvinden. 

4.3.5 Woningbouw en gebouwen centrunigeoi,ed 

Tijdens het bouwen van d~ wQnjngen en de gebouwen van h~t centrumgebied treden ·alleen 
'gewone' bouwgeluiden op. De activiteiten zijn zeer verschillend. Het geluid van het bouwell 
is ten opzichte van de voomoemde geluiden beperkt. Er zijn 'hiervoor daarom geen 
berekenihgen uitgev:oerd. 

4.3.6 Worst-Case 

De gtf.,luidsbela,sting op de woningen is. vQoral afhankelijk van 'de locatie van de 
werkzaarnheden. Hoe dichter bij de woningen hoe hoger qe ge1uidsbe1asting. Het is gewenst 
om de niet gedurende lange tijd .op kone afstand van woningen te werken en de afstand zo 
groot mogelijk te houden. 
Er is een" berekening uitgevoerd voor de activiteit bouwrijp maken waarbij aIle activiteiten 6p 
een korte afstand van een woning plaatsvindt, niet verdeeld over het terrein. 

4.4 Be'reke"ning; r~sultateJi en conclusie 

4.4.1 Berek!::ningen 

Met de aangehouden uitgangspunten en .bronvennogens is d09r rniddel van 
overdrachtsberekeningen confonn methode 11.8 uit de 'Handleiding meten en rekenen 
industrielawaai' <ile geluidsbelasting ter plaatse van de beoordelingspunten bepaald. Bij de 
berekening van de Qverdracht van geluid is uitgegaan Van .een afna!rte van het geluids~veau 
dOb,r geometrische uitqreiding, door (uchtabsorptie.en qoor bOdem;.tbsorptie. De bedrijfstijden 
van de verscJ:?illende geluidsbronnen zijn in de berekeningen verdisconteerd. Voor de 
berekeningen is .gebruik gernaakt van het rekenprogramma Geomilieu, versie VI J 1. 

De g¢luidsbelasting is:' 
• bepaald te.rplaatse van de gevels van woningenaan het Kerkeveld, Dommelsvoort en 

Rode Voort 
• invallend bepaald, dus zander gevelrefiectie tegen de achterliggende gevel; 
• berekendop eenhoogte van 1,5 en 4,5 meter. 

De invoergegevens van het rekerunodel zijn opgenomen in bijlage VI. De gedetailleerde 
resultaten wm de berekeriingen zijn opgenomen 'in bijlage VII. 

4.4.2 Re.sultaten 

In tabel B.l. zijn de resultaten van het ontgronden en het bouwrijp maken. weergegeven. In 
tabel B.2. zijn de resaltaten van het heien VOOJ het-hotel en de jachthaven opgenomen. In tabel 
B.3.15 de gelUidsbelasting In de worst-case situatie aangegeven. 

RMB, 26 febl1.!ari 2010 
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Tabel B.I. Geluidsbelasting ontgronden en bouwrijp' maken in dB(A) 
Nollm Bcoordl\lHng~purH Hoogt~[m) On!groridco B'oU\\lrijp 'makeo 

Qost~lijk Wcstcfiik bosrcli]M Westclijk 
I A lVoning Kerkc~eld 1,5 52,5 S3,8 -SS,J" 55,3. 
2A woning Dommclsvoon 1,5 5118 '53,8 59,9. 3'9.,9 
JA woning DOlTl.!l1elsv,oort I,S 36,4 38,9 :n.8 37.8 

4-A woning Demmcls~qort I 5 37,2 ' 39,7 40.5 40,5 
$ A Wonhl~ Rode V(i'orl 15 34,7 36,;9 42,6 4'2,6 

6 A worilng.,Rqdc Voor! 1.5 35,4 37,7 44.9 44,9 

1 B wO,niug Kcrk,cvold 45 38.1 336 55,8 55,8 

2 B woning Dommels,voort ·45 189 34,1 40.,8 408 
3 B woning DQmmelsvoort 4,5 40;1 32,8 38,8. j8,8 

4 B woning Domme1svoort. 4.5. 4l.l 3-3,5 41,6 41.1)· 
5 B lVoning,:Ro.de Yoort 4,5 44,3 31,2: 431 43,7 

6 B \voning RQrl\! Voort 4,5 45,5 32 461 46,[ 

Tabel B.2. Geluidsbelastmg bouwwerkzaamheden hotel enjachthayen(heien) in dB(A,) 
Nuam Bcqo~eIJngsp!!n,t Hooglc.fm] 

1 A wonlng K'crkeveld 1,5 

2A wanIng UommelsyoQrt 1,5 

3 A ~vol)in~ Dommolsvuurt 1.5 

4A wpning Dommels,vooTt 1,5 

5 A. wonlngRode Voort 1.5 

6A waning Rode Voort 1,5 

1 B wottin'g Kerkcvcld 4;5 

2 B woning Dornmcisvoort 4,5 

3 B wODing Dornme.ls~Qort 4.,5 

4 B wpning Pommelsvoor! 4',5 

5 B wonh\g.Rcrdc Voort 45 
6 B Ivooing Roode Voort 4,5 

T'lb 1 B 3 G 1 'd b 1 t a e e Ul S .eastlIlg wers -case. 
Naam Bcoord'ellnglipllnl 

lA woril'r)g,Kcrkevcld 

1 B woning Kcrkeveld 

2 A \\':onin~ Potnmclsvoon 

2 B lVoning Domtnelsvoort 

3 A \~oning Domrnclsvoort 

3 B ",lonlng J:)Cfmmelsvoort 

4 A .woning DommelsvQort 

4 B wou!ng lDommelsvoort 

5 A \Vollinl/; Rod.e Voort 
I) B wonlng ~o~e Veor[ 

6 A woning Rode Yoort 

6B woning Rode Voort 

RMB, 26 febn,Hut201Q 
Kenmerk 75030640 

Hoogll:'(m] 

1,5 

4.5 

15 

45 

1,5 

4.,5 

t5 
4;5 

1,5 

4,5 

1.5 

4,5 

BO\.lW\vcrKzullmlicdcn 
Here I Jo'chlhliven: 
4212 50,2' 
43',7 Sl,6 
42,9 50.6 
44,4, 52,.1 

4-34, 50;7 

44,9 522, 

4tl,,4 51 ,3 

478 '52,7 

47,8 51,5 

4,9,2 53 
SO 3 516. 
5-1,'1 53 

" , .. ak' .- dB(A) 'OUWflJP m en,m 
WotSl-casl! 

64,3 
~/f a ....-,! ..... 

3'9,6 

40,5 

31,6 

38;5 

41 ,8 

42.9 . 
46,3 

47,4 

56,8 

59~2 
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4.<4;3 Conclusie 'bouwlawaai 

Uit de resultaten blijkt dat in de aangehouden situaties voldaan _ WQ;t~,_. 
grenswaarde van 60 dB(A). De ac,tiviteiten em het terrein 'te ontwikkelen hoeven niet tot 
onacceptabele'hinderte leiden ter plaatse van woolngen van derden. Ben enander is natuuilijk 
afbankelijk van onder andere . wijze waarop de activiteiten werkelijk word,en uitgevoerd, 
het soort maehines datworcit in,gezet, de tijdsduur en periode. ' 

Geadviseerd werdt om V00r de start van elke aetiviteit een meer specifieke 
ptognoseberekening uit te voeren. Op basis hiervan kan een plan protocol worden opgesteld 
om hinder zo veela1s mo.gelijk te voorkomen en omwonenden goed te infanneren. 

-., Z~"'~Z(}Hl 
X'!'JilM'k nOO$$ 
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BULAGE I: SITUATIETEKENING 
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BIJLAGE 'II: INVOERGEGEVENS V AREN 
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C. l....--

lnvGer Varen 

Madel: 
Grnep: 

eer.;te model 
Scheepsvil.lrt 
Gjst van Mobli!le bronr YOOr te~me!iliXIe 1iI1lls1rielawaai - II 

«aam Proschr. ISO H ISO M HO<!f. AanlllJrOl AAAtlIlA) Aanli'll(N) GIllO) ClJ{A) OlCN) Gem.5ne1l'eld Max.al'st. b'w, 31 Lw. 63 tw. '12'5 two 250 tw. SOD' Lw"l~ LW.-2.k Cw.4k tw. B~. 

Varen Vaattulgen 0,75 0,00 RelaUef 400 100 1'1,78 16,03 ;" ZS 2S,110 90,00 91>,00 90,00 90,00 90;00 90,410 g'o,OO 9;00 

Gel:lmilieu V 1.31 .16'3-2010 U:<l7:s9 

..,; ""'\". 
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Rapport: 
Medel: 

Resultatentabel 
eerste model 

Gr'oep: 
LAeq totaalresultaten veer toetspunten 
Scheepsvaart 

GroepsredlJctle: Nee 

Naam 
ToetSpunt Omschrijving Hoogte Dag Avond 
Ij. Wonlng nr 2e1 te Unden 1,50 26,0 24,7 
I_B Waning nr 20 te Linden 4,50 26,8 25,5 
2-A Wonlng nr 20 te Linden 1,50 24,2 22,9, 
2J1 Waning nr 20 te Unden 4,50 24,9 23,7 
3_A Woning nr 20 te Unden 1,50 24,5 23t3 

Geomilleu V1.31 

Nacht Etmaal U ... 29,7 45,2 
30,5 '45,2 

' .. 27,9 43,4 
'~ 26,7 43,4 
..- 28,3 43,8 

29,1 4~,8 

16-3-2010 11:58:38 
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c:: 

Invoer Wegverkeer 

Madej: eerste model 
Groep: (hoofdgroep) 

Ujst van Wegel'l, l/dbt t:~ttGe Wegverke-erslawaai ." RMW~_ 

Naam Omschr. ISO H ISO M HDef. Invoe!!Y.Ee Hbron HeUihQ Weqoek V{MR} V(LV) V(MV) V(Zv) Toliial aantal MR{D} 
lA Ver~van ~ na~r Park KerkeV.eld 0,75 1,00. Eigen waarde Intensl~eit 0,75 o W9 SO 50 50 0,00 

~ RodeVoort 0;75 1,00 Eig~ waarde Intensiteit 0,75 O w9 50 $0 ,~ 0,00 
3 Dommelsvoor in park 0,75 1,00 Eigen waarde IntensiteJt 0,75 0, W9 50 SO .$0 0,00 
fB Verkeer van en naar Park D.omme!sVoort 0,75 i,on Eigen waarde Intensifeit 0,75 t WO 50 .$0 ~ 0,00 
lA ~_Cl~~~d41 0,75 1,00 Eigen waarne Intensiteit 0,75 tl WQ 5P ~. ~ 0,0,0 

1It~1"1 N321 A73 tot I<ruislhg zol')der 'plan 0,75 0,00 Refatlef lntensiteit O,7~ () WO 80 80 ~ O,op 
Nll1i-'L: N321 N3'2.4 tot kruisiog :ronder plan 0,75 0,00 Relatlef Intensiteit 0,75 U WO 80 80 • 0,.00 
_~-4 N321 N324 tot krulsing mel plan 0,75 0,00 Relatief Intertsiteit 0,75 '!J Wo 80 ·80 ~, 0,00 
~k~ N321 A73 tot ~ng m~t plan 0,75 0,00 Relatief Intensiteit 0,75 ~ WO 80 'S& • 0,00 

Gedmilieu V1.31 16-3-2010' 12:15:33 

.... -



c;.;;; 

Invoer WegverkeE!r 

Model: eerSte model 
Groep: (hoofdgroep) 

Ujst van Wegen, .~ rekenmetnode Wegverl<eerslawaai ... ~~ 

Naam MR(A} MB{N) MR{P4) LV(O) lV{A} lV{N) LV(f4} MV(Q) MV{A) MV(N) MV{P4} ZV{D} ZV{A} ZV{N} ZV{P4} LE (D) 63 LE (O)lZS 
lA 3585,00 657,.00 22B/00 239,60 44J OO 15,00 159,00 29,00 10/00 101,80 104,43 
~ 1417,00 260,00 90,00 94,00 17,00 6;00 63,00 12,00 4,00 97,n 100,39 
a 2168,00 397,00 138,00 145,00 26,00 9,00 '96,00 18,00 6,DO 9~~62 102,24 
18 3585,00 647,00 228,00 239,00 44,00 15,00 159;00 29,00 10,00 94,95 101,10 
1A 3585,OQ 657,00 228,00 239,90 44,00 15,00 159,00 29,00 10,00 94,95 101,10 

~l~l .;;. l~AlQ .. ~,on ~li;fl~ ~ . 18.0,00 ~Q'Q:. 654,00 120,00 42,00 9?,43 109,28 
11621",2 12491,00 ~QO l~;.OO 833,00 153,QO 53.00 555,00 102,00 35,00 98,72 108,57 
~32f .... - 13181,.00 '2416,00 838,00 879,00 161,00 56,00 586,00 107,00 37,00 98,95 lOB,80 
t61tra' - 16657;00 3053,00 1059,00 1110,00 ~W 11,0·0 740,00 136,00 47,00 99,97 109,82 

Geomllieu V1.31 16-3-2010 12:15~3 

.-----.----------



Invoer Wegvert.eer 

Model: eersle model 
Groep: (hop(dgroep) 

UjSt VCin Wegen, VQor rekenhlelliode We'gverke~rslawaai - RMW-2Q06 

Naam l.E (0) 250 LE (D) 500 i..E (O}lk l.E {O} 2k l.E (O) 41<- LE (D) 8k LE (Al63 LE {A} 125 LE (Al 250 LE CAl 500 LE (A)1k l.E (A)2k LE (A) 4k LE CAl 8k LE (N163 
lA n O,70 116,03 120,88 115,53 107,80 100,49 94,43 97,06 103,33 108,65 113,51 168,16 100,43 93,12 ~9,&l 
2 1()6,66 111,99 116,85 111,50 10J,77 9.6,45 90,43 93,05 99,32 104,68 109,51 104,15 96;42 89,11 85,80 
3 100,52 113,84 118,69 113,35 105,62 98,31 92,25 94,87 101;14 106,49 111,33 105,98 98,25 90,93 87,62 
16 107,70 110,75 115,81 114,17 106,58 99,46 &7,54 93;70 100,31 103,34 108,39 106,75 99,16 92,05 82,97 
lA lO'],70 110,7S 115,6.1 114,17 106,58 99,46 87,58 93,73 Hlo,J3 10~,37 108,44 106,8Q 9-9,21 92,09 82,97 

N321-l 114,70 119,98 125,Q6 122,56 114"i75 104,98 9~.O7 101,91 107~33 112,61 If7,69 liS,19 107,.39 97<61 87,47 
1'4321-2 113,98 119,27 124,35 121,85 114,04 104,26 91,36 101,20 Itl6i62 111,90 116100 114,48 106ifl 96,90 86,7'1 
N321-4 114,21 119,50 124,58 122,08 114,27 104,50 91,58 101,43 106,,84 112,13 117,21 114,71 lQEj,90 97,12 86,98 
N32I-3 115,23 120,51 126,60 123,10 115,2,9 105,51 92,61 i021'l5 107,87 113,15 118;23 115,73 1Q7;92 98;15 ·88,01 

Geomllleu VI.s1 16-3-2010 12:15:33 

-.... 



lnvcer We.gverkeer 

Model: Ei:.EI~;~e( 
Groep: (ho.oldgroep) 

Ujst van Wegen,·~ ~~Wegverkeers/awaai - RMW--~ 

Naarh LE eN) 125 LE eN) 250 LE eN) SOD LE em lk LE eN) 2k LE (N) 4k L.E eN) 8k 
1A 92,43 98,70 104,03 108,90 103,55 95,82 88,050 
2 88,43 9<1,70 100,03 104,88 99.53 91,80 84,49 
3 90,23 96,49 101,83 106,70 101,36 93,52 86,31 
18 89,10 95,70 98,75 103,83 102,19 94,60 .87;47 
lA 89,10 95,70 98,75 103,83 102,19 94,60 87,"P 

N32l·1 
N321·2 
Ny21~ 

N321-3 

EW~l 
~~$. 

.96.~ 
'~J$ 

Geommeu Vl.3! 

-

1~~~ 108,02 
jOZi'Qi 10/',29 
lU~ 107,52 

~$"1 108,55 

t13~tt 110,60 ~~ ~J;tn· 
ll..liil 109,88 .~~ 9l~ 
lUi$1. 110,11 :cO!J~1J I: t1l\6a 111,13 lAA 

16-],2010 12:15:33 
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·Invoer Wegverkeer-

Model: eerste model 
'GroE:p: (hoofdgroep) 

Ujst van Toetspunten, YOQr, rekenmethode Wegverkeerslawa.al ~ -RMW-2OO6 

Naam Omschr. Maalveld HD.er. Hoogte A HoogteB Hoogte C 
1 waning KerkevelCl. ~,OO Elge(1 waa)'de 1,50 '4,50 .',-. 

2 wonlng Elommetsvoort 1,M Elgen waarde l,50 '4,50 ~~,~ 

3 wonlng Dommels,veort 1,00 . 8gen waarde i,50 4,50 
4 wonlng Dommelsvoon; :fA!') E1ge'n waarde 1,50 4,5~ :~ 

5 wonlng Roae Voort ;t;i~Q Elgel;l waarde 1 .. 50 4,50 .~ 

'5 woning Rode. Voort :ltl1Q Elgen waC\rde. 1,5.0 ~~' -
\o\!l WOJ1lng 0;00 ~elatle'f 1,50 5,00 .,... 
W2 Woning 0,00 .Relatief 1,50 s,do ..,.. 
W3 Waning 0,00 Relatlef 1,50 m 
W4 V'Janing 0,00 Relatief 1,50 W.ifM} • • 'fI'. 

W5' Wonlng Q~Pll Relatler 1,50 '~ijO 
W6 Waning ~;~I.I~ ~~Iatlef .1,50 'S~ -

Geomflleu Vl.31 

Gevel 
l~ 
]a . . 
Ja; 
;$ 
ls 

)~; 
;J~ 
. .la' 
~l(t 

~: 

Ja 
.JJ. 

16-~~2010 12:16:26 
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Resultaten indirecte,hlnder 

Rapport: Resultatentabel 
Model: eerSte model 

Groep: 
l.Aeq ·tota~lresultarelJ vopr·toets~ulJten 
We~ lndlrecte hinder 

Groeps~eductJe: Nee 

Naam 
Toets~unt Omschrijving Hoogte. Dag Avond Nacht Etmaal 
LA woning Kerkeveld 1,50 74,2 6.6,6 62,2 '74,2 
CB wonlng Kerkeyeld "lj5o 7"1,3 67,0 62~3 74,3 
2_A wonln.g Domnielsyo'Qrt 1,50 74,2 66,8 62,2 74/2 
2_B woning Dammelsvoort 4,SO 74,2 .66,8 622 74,i 
3_A worilng D~m·melsvo.ort 1,50 74,1 66,7 62,1 14,1 

3_B woning Dommelsvoort 4,50 74,i 65,7 62,1 74;1 
"I_A wonlng DommelsVoorf 1,50 7lJo 5~,7,: 59,1 71,0 
4_B wqnln(! Dotl)melS'lqott 4,50 7-1,7 "64,3 59)7 ifI/? 
5-'" woning Rode Voor:t 1(50 75,7 68/4 63,8 75/7 
5_6 wonlng Rode.Voort 4,50 7,5,5 68;1 63,6 7.5i6 

6j. wonlng Rode Voort 1/50 71,7 64/4 59,7 71,7 
6_8 wonlng Rode Voart -4;5.0. n,a 64,6 6Q,O 71,0 

~B: I._ d~waarden zljn A-gewogen 

16+2010 12:17:07 
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Resultaten bljdrage overlge wegen· 
Zander Plan 

Rapport.: Resultatentabel 
Model: eeme mad.el 

Groep: 
LAed totaalresultaten :v(lor toetspLlriten 
Zon er plan 

Groepsreductle: Nee 

Naam 
TC'le.tsQunt Clmschri!vlng Hoegtc Dag 
WI...}. Waning 1,50 74,5: 
WLB Waning 5,00 75i9 
W2_A Waning 1,50 75,7 
W2_B Waning 5,00 76,8 
W3_A Wonfng 1,50 ·n;~· 

W3_B Waning 5i OO 73,1 
W4-'\ Wonlng 1,50 70,9 
W4_B Waning 5,'00 72.,7 
WS_A Wonrng 1;50 72,6 
W5_B Wonl ng 5,00 74,2 

W6...}. Waning 1,5"0 74;9 
W6_B Waning 5,00 76,0 

cAUe getoQAde"dB-".Vaarden ,~1f1\ ~.g$~jt 

GeomlllEl\l Vl.~ 

A'lolJd N1Icht 'Etmaal' 
67,4 6~,6 74,5 
68,5 63,9 75,9 
68,4 63,8 75,7 
69,4 64,8 76,8 
6~/O 59,4 71,4 

65,7 61,1 73,1 
p3~6 59;0 70,9 
65,4 60,8 72,7 
65,2 60,6 72,6 
'66;8 62,2 74,2-

67,6 63,0 74/9 
,68;7 M,l 76,0 

'. 

16-3-2010 12:.1'7:'36 



Resultaten bljdrage overige wegen 
Met Plan 

Rjlpport: Resultatentabel 
Model: eerste model 

LAeq totaalresultaten voor toetspunten 
Groep: Zander plan 
Groepsreductfe: Nee 

Naam 
ToetsQunt Ornschrtjvlng Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal 
Wl~ Wonlng 1,50 74,5 67.,2 62,6 74,S 
Wl_B Wonlng 5,00 75;9 , 68,5 63;9 75,9 
W2_A Waning 1,50 75,7- 68,4 63;8 75,7 
WZ,-B Wonlng 5,00 76,8 69,4 64,6 76,8 
1/113-,,,, Wonlng 1,50 71,4 64,0 59,4 71,4 

W3_B Wonlng 5,00 ~j_l' 65,7 ~l 73,1 
W4...A Wonl'19 1,50 70,9 63,6 59;0 70,9 
W4_B Wonlng 5,00 n,7 65,4 60/8 72,7 
W5_A Woning 1,50 .~ 65,2 60,6 72,,6 
W5_B Wonlng 5,,00 '~' -.:A 62,2 74,2 

W6...A Won11'\9 -1$.' -- • '. ; -

W6_B WanIng ~iO ;~Q ~ -' , 

Aile getoonde dB-waarden 2 jn A-gewogen 

Geemilleu V1.31 16-3-201012:17:36 



BIJLAGE VI:. INVOERGEGEVENS DOUWLA W AAl 
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Model: eerste model 
Groep: BouWlawaal 

Ujst van Toetspvnten, voor rekenmethode Indostrfe!awaal - J1 

Naain Omsthr. l\1aalveli! I-IOef. Hoogte A HQQgfe B HOQgte c' Gevel 
1 wonlhg Kerkeveld 1,00 Elgen Yf«Iatde 1,5p. 4,50 Ja 
:2 wonln'g Dommelsvoort 1,00 Efgen 'Wilarde 1,50 4.50 Ja 
:3 wonln9lilpmmelsvp'qrt 1,,00 Ergen waarde 1;50 4,50 Ja 
'4 wonl(1g Dc.mmeJsvoort 1,0,0 Eigen'waarde i,so 4,50 J~ 
5 wonlng Rode Voort 1(00 Elgen waarde 1,-50 4,50 Ja 

Ja 

'. 

GJ!omllie!) 1,£1.31 16-")-20 10 11,:50':36 

J 
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Madel: eerste model 

~ Bouw/awaai 
Ujst van MOblele'bton, ~~~t .. tt 

Naam Omschr. !SOH 150 M HDef. Aan~D} Aantal{A} Aantal{N) Cb(D) (J)(A) Cbrnl Gem.snelheld Max:afst. Lw.3i Lw.63 Lw.125 Lw.250 Lw. SOD Lw.l.k 
1 Vrachtwagen oost 1,20 0,00 Relatlef 600 - 11,04 50 20,00 7.3,00 83,00 82)00 88,00 95,00 98,00 
2 Vrachtwagen West 1,20 0,00 Relatlef 600 - 17,00 50 20~OO 73,00 83,00 82,00 88,00 95,00 98;00 
1 VradlIYtagen oost 1,20' 0,00 ReJatlef 2'10 - 21,02 50 20,00 13,00 83,00 82,00 88,00 95,00 98,00 
2 Vrachtwagen west 1,20 0,00 Relatfef 240 20,97 50 20,00 73,00 83,00 82,00 !!S,OD 95,00 98;00 
1 VrachtwageJl oost 1,20 D,OD E1gen waarde 6.00 17,05 50 20;1lP 73,00 83,00 82,00 Ba,OO 95;00 98,00 

Geomffieu 17131 16-3-2010 11:51:33 

--------------~ 
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Model: eel'5te model 
BouwlaWCIai Groep:' 
lJjstllan MOblE:le bl:o~ ~rekenrnet:hode Indusbielawaal ~ it. 

Naam 
1 
2 
1 
2 
~ 

Lw.2k 
96,00 
96,00 
96,00 
96,00 
96,00 

GeDmilieu Vl . .31 

-,;.. ... 

Lw.4k Lw.8k 
91,00 86,00 
9~,OO 85,00 
91,00 86,00 
91,00 81i,OO 
91,QO .86,0.1> 

16-3-2010.11:51:33 



InvoergegeVeJ15 Bouwlawaaai 

Model: eerst2 model 
Gi'oep: Bouwlawaai 

Lijst van PUritbronnen, voor reken!T1ethode ~ndustrjeli;lWaai - IL 

Naam Omsdu: HoQ!jte MaaiVeld HDef. T:t.l!e Riehl:. Moek Cb{O,} Cb(Al ebeN} GeenReli. GeenDemplng GeenRroces Lw, 31 1.\\1. 63 LVi. 125 lW.2SIl Lw. 500 
T1 Trac:t.oI' QPsl 1,20 0,00 Relatief Normaal 0,00 360/00 6/81 Nee Nee Nee 0,00 87,60 97,70 8S, 8Q. 96,50 
T2 TradDr 0051 1,20 0,00 Reliltief Normaal 0,00 36a,,00 6,81 !\lee Nee Nee 0,00 87.60 97,70 88,80 96,50 
T3 TradDr pgst 1,20 o,op ReJa.tief NOl)Tlaal DiDO 360,00 6,81 Nee Nee Nee 0,00 87,60 97;70 8~,BO' 96,50 
T4 Trad.'orqp51 1,20 0,00 Relatlef Notmaal 0,00 360;00 6,81 .Nee Nee Nee (jltlO 87,60 .97)0 88,80 95, SO 
pb! Puinbreken 2,00 0,00 R.elatief Normaal 0,00 360,00 0,79 Nee Nee N~ 0,00 86,.40 98,20 10:4,20 104,50 

Kpb 1 Kraan puinbreker oost 1,50 0,00 RelatJl~f Nortnaal 0;00 360100 0,79 Nee Nee Nee 107,00 ra7/00 107,00 107,00 107,00 
Pb! max fJulribreken Oost Max 2,00 0,00 Re\atie'f NorTllila\ IMO 360,00 Nee Nee Nee O~QO 86,40 98,20 , 104,20 104,50 
T5 Trador west 1,20 0,00 Relatief Normaal '0,00 360,00 6,81 Nee Nee Nee 0,00 87,60 97,70 88,80 96,50 
T6 Tractor west 1,20 0;00 Relatief Ndmiaal 0,00 360,00 6;81 Nee N~ Nee 0,"00 87,60 97,7Ci 8ll,6Q gll,50 
T7 Tractar west 1,20 0,00 Relatief Normaal 0,00 ),60,00 6,~1 Nee Nee Nee 0,00 87,60 97,70 88,60 96,50 

TB Tractor West 1,20 0,00 Relatief Nomiaal DiDO 3~,P;OO 6,81 Nee Nee Nee 0,00 87,60 97,7n ea,ao 96,50 
Pb2 Puinbrekeri' 2,00 O,OP Relatief Normaal ,P,OO 3qQ,Oq 0,79 Nee Nee Nee 0,00 86,40 98,20 104,20 104,50 
Kpb~ Kraan puin/;!re~e( west 1,50 0,00 ReiatiEf Normaal 0,00 360,00 0,79 Nee Nee Nee 101,00 107,00. 107,OQ 10.7,00 107;00 
Pb2 max Puinbreken west Max 2,00 0,00 Relatief Normaal 0,00 ~O,OQ Nee Nee Nee 0,00 86,40 98,20 104,20" 104,50. 
K1 Kraart ootgronden 0051 1,50 0,00 RelatleJ Normaal O,OQ '360,00 5,56 Nee Nee Nee 107,00 107,00 107,00 107,00' 107,00 

K2 Kraanon~rondeli aost 1i5O 0,00 Relatief Norma;!1 0;00 ~60,j)0 5,56 Nee Nee Nee 107,00 107,00 107,.00 i07,OO 107,00 
K3 Kiaan ~tgrg,nden ~ o~ 1,50 O,dd Relatief Normaal 0;00 ;360,00 5,56 Nee Nee Nee 107,00 1.:17;00 107,00 107,00 107,00 
V1 Vrap,~agens cost 1,20 0,00 Relatlef Notmaal 0,.00 360,00 3;BO /i{ee Nee Nee 7~im 85,00 8'1,00 90,00 97,dO 
V2 Vrachtwageru; cost 1,20 0,00 Relatief Normaal 0,00360,00 3,BO N~ Ne/! Nee 75,00 85,00 84,00 90,00 97,00 
V3 ViC!chtwagen5 coS! 1,20 0,00 Refatief NOrmaal D,110 360.00 3,BO ~ Nee Nee 75,00 195,00 84,00 90,00 97,00 

V4 Vrachtwagens oost 1,20 0,00 Relatief Normaal 0,00 36~.OO 3,80 Nee Nee N!!.!! 75,OQ 65,00 84,00 90,.00 97,00 
K4 Kreian qntgn,,,den ~ 1,50 0,00 Relati!!l' Normaal 0;00 360~ob 5,56 Nee Nee Nee 101;,00 1!l7,OO 107,00 197,PO 1.07,00 
K5 Kraan ontgtO'nden west 1,50 0,00 Relatlel' Normaal 0,00 360,00 5,56 Nee Nee Nee 107,00 107,00 107,Od 107,00 107,00 
K6 Kraan ontQrondeJI west 1,50 0,00 Relatiel' f\jofrtlaal 0;00 360,00 5,56 Ne!! f)lee ~ t07,OO Hi7,00 107,00 107,00 107,00 
VS vraCh~gens\vest 1,20 0,00 Relatief Normaill 0;00 360;00 3,80 Nee Nee Nee 75, 00 65,00 84;00 90,00 97,00 

V6 VfachlWag'ens weS~ 1,20 0,00 Relallel' Normaa.1 q,oo 360,00 3,80 Nee N~ Nee 75,00 85,00 84,00 90,00 97,00 
V7 Vradltwagens west 1,2Q 0,00 Relatief Nonnaal 0,00 360,00 3,80 Nee Nee Nee 75,00 as, CO 84,00 90.,00,. 97,00 
VB Vrathtwagens west 1,20 0,00 Relatief Normaal 0,00 36~,OO 3.,80 Nee Nee NeE!! 75,00 a.s;otl 84,6d 90,00 97,00 
H1 Hel.en 8,00 0,00 Relatlef Nortnaa.1 O;ilo 360,00 0,79 Nee Nee Nee 126,00 126,00 126,00 126,00 126,00 
HI Helen Jachthaven 8,00 0,00 Relatief Normaal 0,00 360,00 0,79 Nee Nee Nee 126,00 126 i9.0 1?6,00 126,0.0 ~26;QO 

T1 Tracto;- oP$t 1,2,0 0,00 Relatief Normaal O,IiO :l60,OO 0,79 Ne.e Nee Nee 0,00- 87,60 97,70 8'8;80 96,50 
Pb1 puinb.re,ken 2,00 0,00 Relatief Normaal O;OG 360,00 0,79 Nee Nee Nee 0,00 86.,~0 ~8,2() 104;20 104,50 
Kpb 1 Kraan ::iuinbteket oOSt 1,50 0,00 Relatief Normaal 0,00 )60,00 0,79 Nee Nee Nee 107,00 107,00 107,00 107,00 107i OO 
Pb1 mal( Ptlinbreken oqst Max i,ao 0,00 Reliltief Normaal 0,00 $Q,OO Nee Nee Nee 0,00 86,40 98,20 10<PO lO4~50 

GeorrtHieu V1.31 16-3-2010 11:52:]] 

....-
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Model: eersm m6deJ 
Groep: 80uwlawaai 

Ujst van Puntbronn~. Yll"Qr~~,~ditwa~'~ Il 

Naam lw.1k lw.2k lw.4k lw. ak lwr Totaal 
T1 99,20 97,20 9.5,90 92,20 104,89 
rr 99,20 97,20 95,~O '92,-20 104,89 
13 9!!,20 97.20 9_51.90 -92,20 104~69 
T4 99,20 97,20 95,90 92, ZO lOA-;89 
Pbl 104,20 102,10 9J;,90 86,40 110,.39 

Kpb i 107,00 107,ClO 107,00- 101~OO '106,76 
Wi !l@.i 10'1:,20 102,10 96,90 1\6,40 116,38 1$' .' .. .. 

99,20 97,'2.0 9:S,90 92,20 104189 
'T6- 99,20 97,20 9~,90 92;20 104,.89 

17 99,29 97:.70 ~5;90' 92,29 104,89 

'[8 99,2Q 97,.2.0 95,90 92,20 l;~~a 
$Ifi~ . 10,\,20 102,!D 9~,~O B.?,,40 lW;~ 
~2 107,00 107,00 107,00· 107,00 106,16 j: rtfctlt 164,20 102,10 96;90 '6' . 116,38 

10'7,o-q .tP7,OQ IJ)7,00 "~ t$;7§ . ' : . . :} . ~ 

~ l~IDO ~~ 107,00 ~07,~0 lQS/76 
t,ll l~: "" 

" 
i07,do 107,0.0 106,76 

.M! £QU)~ 93,00 BIt;.oo J04p7 
':V'l ~IOO 'B 93,gO ·~ttna 104,01 
~~!l .~QO;.~Q 93,00 '8100 JO~,o'l 

V4. !~:qo .~ 93,,00 fl~,\Il 1M,07 
K4 :t~Q!! ~i!"~ 107·,00 1llgt} 106,76 Ja IO'1~ 107)00 107;00 l07~OO roa}711 
.~.' f:Q~"" ro-li.~ lQ7;,tl.9 10],00 106,76 
tf,$' ~Ail ~.' .. ' 1{)4,07 . ,em 93,00 88,00 

.\Ifj' W~ ~)~ 93,Oq :~~ 1"04,07 
{fJ' t,U6;uo ~OO 93,00 $J-tlO 104,07 
ya. 1;0B;00 -,siiJD 93,00 8~LOO 104,07 

m ~qq - 126,ob 126,00 125,76 
uij:jOO 1:26.00 126~OO 1~,76 

~ 99,20. 97~9 9-~,90 ~~~ . ~~: 
1Q'!,20 102;10 9.6i.9O ;66)1a. 1t&.fJ9 

t Kpb 1 107,00 107,00 :1:07.,00 ulTtm 106;76 
PQ~hif!X 104,2,9 102,.10 9~,~0 ({Id 116,38' .. 6,"4. 

GeomUie.tJ V1.31 16-3 .. 2010 11:52:27 



I 

J 

BIJLAGE VII: RESULTATENIIOUWLAWAAI 

_. 



u 

Resultaat Bouwlawaal 
Ongronden oostelHk deel 

Rapport: 
Model: 

Resultatentabel 
eerste model 

Groep: 
LAeq totaalresultaten voar toetspunten 
Oostelijk deel 

GrQepsreductle: Nee 

Naam 
Taetspunt Omschrlfvlng Hoogte 
1..;A wanIng Kerkeveld 1,50 
1_6 waning Kerkeveld 4,;50 
1....A wanIng Dammelsvaort' '1"s~ 
2_B woning Dommelsvoort .~s& 
3_A wonlng Dommelsvoort 1.BO 

3_8 wanIng Oommelsvoart 4t511 
4...A wanIng Dommelsvoort 'l;;5O 
"4_8 waning Oomtnelsvoort 'of.SO 
5_A wonlng Rode Voort :l.stl 
5_8 waning Rode vaort 4.~ 

6..A woning Rode Vaort 1,sEt 
6_6 waning Rode Voort 4~S1J 

AUe 9Eiti10hrt~ rijl·~ainden.!~ji1~.~~~«f!ii 

G~rrinfeu V1;13: 

Dag Avand Nacht 
52,S 
52,8 
36/4 
37,2 
34)7 

35,4 
38,1 
38,9 
40,3 
41,1 

44,3 
45,5 

Etmaal U 
52,5 73,9 
5~,.a 7$i9 
36,4 60il 
37,2 ~.s 
aJII;:7 ~1~~ 

35i'- $liS 
~J $.4J5. 
l&b "Sifj! 
40.;3 54}! 
~t~ ~~tl 

~ .. , . SSi~ 
'.,,5: ,5~~ 

16-3-201011:54:23 
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Resultaat Bouwla,waal 
Ongronden westelljk deel 

Rapport: Resultatentabel 
Model: eerste model 

LAeq totaalresult3ten voor-toetspunten 
Groep: Westelljk dee] 
Groepsreduclie: Nee 

Naam 
ToetsQunt Omschrijvlng Hoogte 
IJl. wonlng Kerkeveld 1/50 
1_B waning Kerkeveld 4/50 
2.Jl. wonlng Dommelsvoort 1,50 
~B woning Oommelsvoort 4,50 
3-.A wonlng Dommelsvoort 1,50 

3_8 wonlng Dommelsvoolt 4,50 
4_A wonfng Dommelsvoort 1/50 
4,-8 wonlf1'9 Dommelsvo.ort 4/50 
5_A wonJng Rode Voort 1,50 
5_B wonlng Rode Voo~ 4,5ci 

~j. waning Rode Voort 1/50 
6_8 wonlng Rode Voort 4,50 

A.J.le;g.e.l:QOI1de-t.\S-waar.dert iUl:\!k.~~n 

$eormlfeu V1_.3l 

Oag Avond 
53/8 
53;8 
38,9 
39,7 
36,9 

37,7 
33,6 
31l,3 
32,8 
33(5 

31,,2 
32,0 

Nacht Etmaal U 
53,8 14,-9 
53,11 74,B 
38,9 60;2 
39(7 60,3 
36,9 56,5 

37,7 56,8 
33;6 49,6 
34,3 50,0 
32,8 48,2 
.l~,5 48,7 

31,2 46,3 
32,0 46,8 

16-3-201011:55;31 
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,Resultaat Bc1uwfawaal 
Bouwrljp,oostelijk deel 

Rapport: Resultatentabel 
Model: eerste model 

LAeq totaalresultaten VQor toetspunten 
Groep: terrein cost 
Groeps!'educti~: Nee 

Naam 
Toet5l2urit Omschrijvlng Hoogte 
1..}. wonlng Kerkeveld 1,50 
I_B woning Kerkaveld 4,50 
2..}. waning Oommelsvoort 1,50 
2_B waning Dommelsvoort 4,50 
3..}. waning' Dommelsveort 1,50 

3_8 waning' OommeJsvoort 4,50 
'I..}. waning Dommelsvoort 1,50 
4J1 waning Dommelsvoort 4,50 
5..}. wonlng Rode Voort 1,50 
5_8 wonln-g Rode Voort 4,50 

6..}. wonlng Rode Voort 1,50 
6_B woning Rode Voort 4,50 

Aile getoonde da-waarden zljn A-gewogen 

Geomilleu VI.3! 

Dag Avona 
55,3 ~ 

5.5,8 1M 

19,9 
40/8 ' .... 
37,8 

38,8 .... 
40,S 
41,6 
42,6 
43,7 

44,9 
46,1 

Nacht Etmaal LI 
55,3 72;9 
55,8 73,0 
39,9 60,3 
40,8 60,4 
37,8 57,3 

38,8 57,7 
40,S 55,6 
41,6 56,2 
42,6 56,4 
43,7 57,0 

44,9 57,2 
46,1 5Y,~ 

16-3·2010 11:56:08 
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Resultaat Bouwlawaa) 
Bouwrljp' we:stlijk 'deel 

Rapport: 
Model: 

Res,ultatentabel 
eerste model 

Gmep: 
LAeq totaalresultateo voor 'toetspunten 
terrein west 

Groepsreductie: Nee 

Naam 
Toetspunt Omsrhrijviog Hoogte Oag Avond 
1..A woning, Kerkeveld 1,~0 56,4 
1_8 wonlng Kj:!tkeveJd ~,SO S6,7 
2~A woning Domm,elsvoort 1,50' 41,2 
2_B waning OommelsYoort 4,50 42,2 
3Jo, woning D.ommelsvoolt 1,50 39,3 

3_8 waning Dommelsvoort ",SO 40,3 
4_A wonlng Dommelsvoort 1,50 36,4 
4.,:.8 waning QommelsvDqrt 4,50 37,6 
5_A wonlng ROde Voort 1,50 35,6 
5_8 wonlng Rode Yoort ,4,50 36/8-

6~A. ~o!1in!il Rode Voo!'! ~e. ~lj, 
5_8 waning Rode Voort '4~~ 

Aile getQonde-dB-waarden zljl1 A-gewogen 

Geomilieu V1.31 

Nacht Etmaq\ U 
S6,4 73,B 
56,7' 73,8 
41,2 6QI2 
4~,2 ,60',4 
39;1 56,8 

40,3 ~,2 
36/4 50,9 
37,,6 51,7. 
35,6 49,S 
3.6,8 '50.,6 

34,0' 4giO' 
35,3 48,9 

'-"# 

16-3~2010 11:56:39 
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Resultaat 60uwlawaal 
Hatel 

Rapport: Resultatentabel 
Model: eerste model 

LAeq totaalresullaten vo'Or tOel:spunten 
Groep: 60uwwerkzaamheden hotel 
Groepsreducti.e.: Nee 

Naam 
Toel5~unt Omschrijving Hoegte 
1..). wonJng Kerkeveld 1,50 
l~B ~qnilJg K~rkev.~l.d '4,50 
Q.j. wonlng Dommelsvoort 1,50 
.2_6 wonlng' l:Jommelsvoort '4/_50 
3..:A wonl1)9 Do.mmelsvo.ort 1,50 

3:"8 worilng Oommelsvoort 4,50 
"I_A wanIng DommelsVoort 1,50 
4_B wanIng Dbminelsvoort 4,50 
5:...A waning Rode Voort 1,50 
5_B waning Rode VOOR: 4,50 

6...}. wonlng Rode Voort 1,50 
6_6 wonlng Rode Voort 4,50 

A11~. getciond~ dB-waarden zijn A-gewpgen 

GeomUieu VI.31 

Dag 
42,i 
43,7 
42,9 
44,4-
43,4 

44,9 
46,4 
47,8 
47,8 
49,2 

50,3 
51.,7 

Avond 

..... , 

NaCiht Etmaal LI 
42,2' 4-7,6 
43,7 49,0 
42)9' 48,3 
44~4 49,7 
4~/4' <18;8 

44,9 50,1 
46,4 51,6 
47,8 53,0 
47,S !i3,O 
49,.2 54,3 

50,3 55,3 
51,7 56,6 

16-~-2010 11:57:t.2 
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Resultaat 80uwlawaal 
Jachthaven 

Rapport: Resultal'entabel 
Model: eerste model 

LAeq totaalresultaten voor toetspunten 
Groep: Jachthaven 
GroepsreductJe: Nee 

Naam 
ToetsQunt Omschrljvlng Hoogtce 
lA wanIng Kerkeveld 1,50 
1_8 wanIng Kerkeveld 4,50 
~A wonlng Dommelsvoort 1,sa 
2_B wanIng eotnmelsvoort 4,50 
3~ waning Dommelsvoort 1,50 

3_B wonlng Dommelsvoort 4,50 
4:.,.A wonlng Dommelsvoort 1,50 
4_6 wanIng D.ommelsvoort 4,50 
5j. wonlng Rode Voort 1,50 
5_6 waning Rode Voort 4,50 

6-'" wonlng Rode Voort 1,50 
6_6 wanIng Rode Voort 4,50 

~e geteonde d8;.Wfl:lrdendlJn-Ao;gewcgl!!l 

Geomflleu V1.31 

oag Avond Natht 
50,2 
·5i,6 
50i~ 
52,1 
50,7 

52,2 
51,3 
52,7 
51,5 
53,0 

51,6 
53,0 

Etmaal U 
50,2 55;5 
5116 56,8 
50,6 55,9 
52,1 5].,-2 
50,7 56,0 

52,2 57,,3 
51,3 56,S 
52,7 57,8 
51,5 56;8 
53,0 58,0 

51,6 56,8 
53,0 58,1 

16-3-2010 11.57:28 
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Resultaat Bouwlawaal 
Bouwdjp .worSl'-case 

Rapporh Resultatentabel 
Model: l*!rste modef 

'LAeq totaalresultaten VQar toetspunten 
Groep: I/'I'prst·~s.e 
Groepsred'ul;tle: Nee 

Naam 
ToetsQunt Omschrljvlng Hoogte 
1..}.. waning Ketkeveld 1,50 
I_B wonlr)g Kerke.;reld 4,50 
2_A waning Dommelsvoort 1,50 
2..,8 woning Dommelsvoart 4,50 
3_A woning Oommelsvoart 1,50 

3_8 waning DilmmelsvoQrt 4i SO 
"I_A wonl~g Dommelsvoort 1,50 
4_B wonlng Dommelsvoart 4,50 
5_A woning Rode Vomrt l,SO 
5_8 wal1lng Rq"de Voort 4,50 

6.:A wonlng ~ode Vq,ort 1,50 
6_6 waning Rode Voar,!: ll,50 

«ae ~.ollae,da..wmde:Il'Z9ttA"!seW()~en. 

UElJlnifJeu 'vl.!U 

Dag Avond' 
54,3 
54,9 
39,6 
40;5 
37,& 

38,S 
4'1,,8 
42,9 
'l6,~ 
47,4, 

5:6,,8 
59,2 

Nacht Etmaal Lf 
54,3 72,p 
54,9 72~1 
J'g;j) 60~2 
~i~ 60,4 
3ti;6 57,4· 

38,S 57)7 
'41 ,8 56;'7 
42,9 57,3: 

.... 4,6,3 59,3 
14f2t 59,8 

:S~l 67.,5 
'$,M 68,4. 

16-3-2Q.10 11:57:57 





Bijlage 5: Flora- en faunaonderzoek 
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Voorwoord 

De Gemeente Culjk is voornemens om op de bestemmingsplan. locatie Dommelsvoort te 
Cuijk een recreatieterrein te realiseren. Hierbij zal rekening gehouden moeten worden 

met het huidige voorkomen van beschermde soorten in het kader van de Flora- en 

faunawet. Indien beschermde soorten binnen het plangebied voorkomen, zal voor het 

uitvoeren van w~rkzaamheden in het kader van de ingreep ontheffing ex artikel 75 van 

de Flora- en faunawet moeten worden aangevraagd . 

, In de rapportage over deze quick scan Is uitgegaan van de Algemene Maatregel yan 

bestuur, behelsende een aantal wijzlging in de regelgeving ron'd de Flora- en faunawet, 

die met ingang van januari 2005 van kracht is. 

De Gemeente Cuijk heeft Bureau Waardenburg opdracht verstrekt om een quick scan in 
het kader van de Flora- ' en faunawet uit te voeren. 

Aan de totstandkoming van dit rapport werkten mee: 

G.F.J. Smit 
W. van Gijssel 
M. van der Valk 

Projectlei~ing, veldwerk, rap portage 

rap portage 
veldwerk, rapportage 

Vanuit de Gemeente Cuijk werd de opdracht begeleid door de mevrouw G. Berkels. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel 

Ten behoeve van de voorgenomen realisatie van een recreatieterrein met jachthaven op 
de bestemmingsplan locatie Dommelsvoort te Cuijk zal rekening moeten worden 
gehouden met het huidige voorkomen van in het kader van de Flo~a- 'en faunawet 
beschermde soorten. Indien beschermde soorten binnen de p!angebieden voorkomen, 
zal voor het uitv.oeren Van werkzaamheden in het kader van c;le ingreep ontheffing ex 
artikel75 van de Flora- en faunawet mbeten worden aangevraagd. 

. , ' 

De voorliggende rapportage beschrijft de resuttaten v~n een quick scan van de locatie 
Dommelsvoort te Cuijk in-het ka:der van de 'Flora~ en faunawet. Deze resultatel) kunnen' 
dl~hst do~n bij ~e onderbouwing van een ontheffin~sa:anv~aa.g ex artlkel 75 in het kader 

. van de Flora- en fauilawet. . 

Het betreft een beoordeling van. de huidige aanwezigheld van beschermde soorten 
. pl~nten en dleren in het plangebied en de' directe omgeving. Daarnaast zijn de te 

verwaehte'n effecten ~ari de voorien9m~n Ingn~ep opbeseherm~e soorten beoordeeld. 
De quick scari vindt plaats op grond van br6nnenonderzo~k en een terreinbezoek. De 
quick scan Is een momentopname op basis van best professional ;uc:!gerrient en kan geen 
uitsluitsel geven over de afwezigheid v~ soorten.'· , 

De quick scan b~treft geen veldinven,tarisatie. Een veldinventarisatie omvat meerdere 
opnamerondes. die seizoensgebonden zijn en volgens standaardmethoqen worden 
uitgevoerd. 

1.2 Aanpak quick scan 

, Bronnenonderzoek 
Het bronnenonderzoek gaat ui~ van bestaande en beschikbare gegevens. Voor een 
actueel ove~icht van bes,chermde soorten die in de regio voorkolllen, is het Natuurloket 
op internet <www.natuurloket.nl) bezoeht ~n zijn diverse verspreidingsatlassen van 
'relevante soortengroepen geraadpleegd (zie IIteratuurlijst). 

Terreinbez.oek , 
Het plangebied is op 7 juli 2004 bezocht. Tijdens dit terreinbezoek is op' basis van 
terreinkenmerken is beoordeeld of het terrein geschikt is voor aile in de reglo 
voorkomende beschermde ·soerten. Verder is cO!lcrete' in'fo~matie verzameld met 
betrekking. tot de aan- of afwezigheld van 'besc~erm.de 'soarten (iicht- en 
geliJidswaarnemingen, sporenenderzoek naar de aanwezigheid van pootafdrukken, 

'nesten, hoien, u'itwerpselen, haren, etc). 

7 
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1.3 Het plangebled 

Dommelsvoort is het landbouwgebled tU5sen Beers en, Linden., Het gebled bestaat uit 
een groot oppervlak 'open water en relatief grootschalige weilariden, boerderijen met 
erfbeplanting en extensief ~ruidenrijk hooiland. De wegen h~bben df;!e'ls laanbeplantlng, 

Het agrarisch gebled heeft een droog karakter. Het Is arm aan sloten. In het westelijk 
deel van het plangebied ligt tegen de Wielyveg en provlnclale weg een waterpartlJ 
temidden van een houtwal met elk, popL!lier en es. Aansluit~nd ligt een poel In een 
terreln met jonge aimplant. In het zuidelljk deel van het gebled fussen de weg De 
Bungelaar en de provlndale weg liggen enkele grote zandhopen. ' 

Foto 1.1 Bestemmingsplangebied Do"!melsvoort 

1.4 Voorgenomen i~greep 

De effecten op beschermde soorten zijn beoordeeld op. basis van de voorgenomen 
ingreep. De planvorming is nog In ontwikkefing. De Ingreep betreft de realisatle vaf) het 
'Waterpark de KraaiJenbergse plassen', een jachthaven met verblUfsrecreatieve 
vC!orzienlngen als vakantlewoningen op water en een Leisure-centrum. Voor de ingreep 
zljn de volgende werkzaamheden gepland: 

• het afgraven vim terrein ten zulden vail De B~ngelaar ten behoeve van 
uitbreiding van open water; 

• het afgraven van terreln ten westen .van de Steegstraat ten behoeve van 
uitbrelding van open water; . 

• herinrichtlng van een dee I van h'et gebied tussen Kerkeveld en Ewinkel ten 
behoeve van recreatie. ' 

Een deel van het plangebled blijft ongewijzigd, dit b~treft met name een strook langs de 
proliinciale weg. 
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2.1 

Wettelijk kader 

In dit hoofdstuk wordt in het kort het wettelijk kader en de toepassing op ruimtelijke 
ingrepen· beschreven. 
De bescherming van natuur In .Nederland is , vastgelegd in Europese en nationale 

wetgeving. De belan.grijkste Europese wetgevingselementen zijn de Vogelrichtlijn en de 
Habitatrichtlljn. Hlerin ~ordt een onderscheid gemaakt tussen soortenbeschermlng ,en 
gebledsbescherming. Soortenbescherll1ing en gebiedsbescherming staan grotendeels los 
van elkaar en hebben leder hun elgen werking. De soortenbeschermlng is in Nederland 
verankerd in Qe Flora- en · faunawet (2002), de gebiedsbeschermlng in de 

Natuurbeschermlngswet 1Q98, di~ na behandeling In de Ee'rste Kamer in 2005 van 
kracht zal worden. In het kader van ~e soorti:mbesc~ermlng wordt eeo onderscheid 
gemaakt tussen verbodsbepalingen, waarvan vrijstelling of ontheffing kan worden 
verkregen, en de zorgplicht, die te allen tljde geldt., 

Europese, Vogelrichtlijn en HabltatrichtllJn 

De Voge/richtlijn en de Habitatrichtlijn ziin va.n kracht in aile Europese Iidstaten. Belde 
hebben twee beschermingsstrategieen: het beschernien van leefgeb/eden en het 
beschernien van specifieke soorten en habit.;1,ts . . 
De Vogelrichtlijn .(1979) heeft tot doel de bes~herming en het beheer van aile vogels die 
op het grondgebied, van de EU In het wild leven en '/Jun habitats (Ieefomgeving). Voor 

eeli aantal bedreigde soorten en Velar 'een aantal soorten trekvogels zijn In Nederland 44 
gebieden als Speciale Beschermingszones aangewezen. . 
Artikel 5 van de Vogelrichtlijn verplicht de lidstaten onder meer om het vangen, het 
doden en het opzettelij~ verstoren van aile in het wild voorkoniende vogelsoorten' en de 
beschadiging 'of vernieling van nesten en het vernielen, rapen en In bezit hebben van 
eieren te ' verbieden. In artlkel 9 is .aangegeven onder welke vo~rwaa~den hiervan 
afgeweken mag worden. Deze bepalingen zljn opgenomen in de Flora- en faunawet. 
De Habltatrichtlijn (1992) heeft als doel het behoud van de wilde flora 'en fauna (behalve 
vogels,> in 'de Europese ,Unie. Voor habitats genoemd In Bljlage I en ~oorten genoemd in 

Bijlage II van de Habitatrichtlijn, moeten lidstaten Special~ BeschermingsZones Instellen, 
om de gunstige staat van Instandhouding ~e garanderen. In dit kader zijn in Nederland 
aan de Europese Commissie 141 gebieden aangemeld. 

Bij rUimtelijke ingrepen Is de beschermlng II, het kader van de Habitatrlchtlijn aileen van 
toepassing indien soo'rten vermeld op de Bljlage IV bin lien het plangebled aanwezlg·zljn. 
Ingrepen zijn aileen toegestaan Indien de gU,nstlge 'staat van Instandhouding niet wordt 

bedreigd, er geen alternatieven voor de ,ingreep zljn en er een groot algemeen belang 
met de Ingreep. gemoeid is. 

De bescherming van gebieden in het kader van de Vogelrichtlijn en de Habltatrichtlijn Is 

van toepassing indien de rUimtelijke ingreep plaatsvil,1dt binnen een Vogel- of 
Habitatriehtlijngebled. Ook . als de ingreep in de omgeving van en Speciale 

. Beschermingszone plaatsvindt moet de "externe werking" onderzocht worden. 

9 
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Flora- en faunawet 

De bescherming van dier- en plantensoorten is sinds 1 april 2002 in de Flora- en 
faunawet geregeld. Het doel van de Flora- en faunawet is het instandhouden en 
beschermen van in het wild voorkomende planten- en diersoorten. De Flora- en 

faunawet kent zowel verbodsbepalingen als een zorgplicht. 
De verbodsbepalingen zijn gebaseerd op het 'nee, tenzij principe'. Dat betekent dat aile 
schade!ijke handelingen ten aanzien van beschermde planten- en diersoorten iri principe 
verboden zijn. Voor verschillende categorie~n soorten' en iterschillende activiteiten zijn 
vrijstellingen of ontheffingen van deze verbodsbepalingen mogelijk. Hiervoor gelden 
verschillende voorwaarden (zie onder). 
Naast de verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet geldt de zorgplicht ten aanzien 
van aile in het wild levende dieren en planten en hun leefomgeving (zie kader). De 
zorgplicht geldt altijd; voor iedereen en in aile gevallen. 

Verbodsbepalingen. volgens de Flora- en faunawet 

Verboden handelingen met betrekking tot beschermde planten: 

Artikel 8: Het plukken, verzamelen, afsnijden, vernielen, beschadigen, ontwortelen of op een andere manier 

van de groeiplaats verwijderen van planten.· 

Artikel13: Het vervoeren en onder zich hebben (in verband met verplaatsen) van planten. 

Verboden handellngen met betrekking tot beschermde dieren: 

Artikel9: Het doden, verwonden, vangen of bemachtigen van dieren. 

Het ":let het oog van bO)lenstaande doelen opsporen van dieren. 

Artikel10; Het opzettelijk verontrusten van dieren. 

Artikel 11: Het beschadigen, vernielen, uithalen, wegnemen, verstoren' van nesten, holen of andere 

v00rtplantings- of vaste rust- of verblijfsplaatsen van dieren; 

Artikel13 : Het vervoeren en onder zlch hebben (in verband met ver l<latsen) van dieren. 

Zorgplicht volge~s de Flora- en faunawet 

artikel2: 1. Een' ieder neemt voldoende zorg in acht voor de in het wild levende diere.n en planten, alsmede 

voor hun directe leefomgeving. 

2. De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs 

kan' vermcedcr. dat door zijn h~iideleii of "alalen ~adeligC!! gevoigen voor fiora of fauna kunnen 

worden 'veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege te la~en voorzover zulks in 

redelijkheid kim worden gevergd, dan wei aile maatregelen te nemen die redelljkerwijs 'van hem 

kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te voorkomen of, voorzover die gevolgen niet 

kun"nen worden voorkomen, deze zoveel mogelljk te beperken of ongedaan te maken. 
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2.3 AJgemene Maatregel van Bestuur 

De Minister van LNV heeft door middel van een Aigemene Maatregel van Bestuur de 
regelgeving rond ,de Flora- en faunawet aangepast, ,zodat de werking ,van de wet 
eenvoudlger wordt. Het belangrijkste gevolg is dat de procedures bij ruimtelijke ingrepen 
en bij bestendig gebruik en beheer aanzienlijk eenvoudiger worden, aangezien voor de 
meest algemene soorten er een vrijstel/ing van de verbodsbepalingen komt (voor 'onder 
meer ruimtelijke ingrepen en bestendig gebruik en beheer). De i'nterpretatie van een 
aantal artikelen is, onder meer door het ontbreken van jurisprudentie, nog niet op aile 
punten geheel helder. , , ' , 
Bij het toepassEm van de Flora- en faunawet wordt voortaan een onderscheld gemaakt in 
drie categorlel'!n van beschermde soorten: 
1. De algemene beschermde soorten wa,arvoor ten aanzien van activiteiten in het 

kader van ruimtelijke ontwlkkeling en bestendig gebruik en , beheer een 
vrljstelling zOl'!der nadere voorwaarden geldt. Ontheffing ten behoeve van 
andere activiteiten kan worden verleend ' voor het verjagen, verontrusten, 
v~rstoren enonopzettelijk doden van deze groep soorten, m!ts de, guns~ige 
staat van instandhouding nl~t in het gedillg is. De zorgplicht blijft van kracht. 

2. De bedreigde beschermde soorten: voor een aantal soorten planten en dieren 
geldt een strikter beschermingsregime~ Omdat ze In Nederland als bedreigd 
worden beschouwd. ' ' " 

Vrijstelling 'geldt als op basis van een goedgekeurde gedragscode wordt 
gewerkt. Ontheffing kan worden verleend als geen afbreuk wordt gedaan aan 
de gLinstige staat van instandhouding van de soort. 

3, De strikt beschermde soorten: aile vogelsoorten alsmede plant- en diersoorten 
die verrrieid staan in ~ijlage IV van de Habitatrichtlljn of bij Aigemene 
Maatregel van ,Bestuur zijn aa,ngewezen als bedreigde soorten (genoemd,in 
Bijlage 1 van, het betreffende besluit). 

, Voor verstoring (met wezenlijke invloed) van deze soorten kan geen vrijste'lling 
of ontheffing worden verkregen. 
Voor bestendig gebruik en behe~r geldt ook voor deze soorten een vrijstelling 
ten aanzien van de verbodsbepalingen in artikelen, 8, 9, 11 en 12, mits men 
werkt op basis van een door de minister goed gekeurde gedragscode. 
Voor het overtreden van verbodsbepalingen bij ruimtelijke Ingrepen is aUijd een 
ontheffing op grond van artikeJ 75 van de Flora- en faunaw~t nood,zakelijk. 
Ontheffing kan aileen worden verJeend als er geen andere bevredigende 
oplossing voorhanden Is, er sprake is van een in de wet genoemde reden van 
openbaar be lang en er geen afbreuk worden gedaan I\.an de gunstige staat van 
instandhouding van de soort. Eeri compensatieplan, waarin wordt aangegeven 
hoe ~chad~ aan een so'ort wordt voorkomen, dan wei wordt gecompenseerd, is 
doorgaans verelst. 

Daarnaast Is er een kleine categorie van zeldzame soorten die op Bljlage " van de 
Habitatrichtlijn voorkomen, maar niet beschermd zijn op grand van de Flora- en 
faunawet. Derh.alvebestaat er ~een noodzaak of mogelijkheid ontheffing aan te vragen 
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voor ingrepen die deze soorten kunnen be·;nvloeden. Deze soorten zijn echter (str!kt). 

beschermd in de Speciale Beschermlngszones, die ten behoeve van deze soorten zijn 
ingesteld. Voor het plegen van ingrepen In· zulke gebieden geldt altijd het 
afwegingskader van de Habltatrichtlijn. 

2.4 . Natuurbeschermingswet 

De Natuurbeschermingswet heeft als doel het beschermen en instandhouden van 
bijzondere gebieden In Nederland. In de vigerende wet zi;n twee categoriee,n 
beschermde gebieden te onderscheiden: beschermde natuurinonu,!"enten (part/culier 
eigendom) en staatsnatuurmonumenten (staatselgen90m). Handelingen binnen 
beschermde gebieden die d~ wezenlijke kenmerken ' van het gebied aantasten. zljn 'In 
principe verboden en worden slechts onder strikte voorwaarden toegestaan. Blj 
rulmtelijke Ingrepen in de nabije'otn.geving van de beschermde gebieden moet worden 
bepaald in hoeverre de externe we·rking van de ing:reep een effect heeft op het 
beschermde gebJed. In' de loop van 2005 zal de bescherming van ~peciale 
Beschermingszones in het kader van de VogelrichtliJn en de Habltatrichtlijn In de 
Natuurbeschermlngswet worden verankerd. 
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3.1 

Resu Itaten. 

Bronnenonderzoek 

Beschermde gebieden . 
Locatie Dommelsvoort is of maakt geen deel uit van een Speciale Beschermlngszone. In 
de omgeving liggen geen Speciale Beschermingszones die zijn aangewezen of 
aangemefd in het kader van de Vogel- en/of Habitatrichtlijn noch beschermde gebieden 
in het kader van de ,Natuurbeschermingswet of aridere,gebieden die deer uitmaken van 
de Ecologische Hoofdstructuur. 

Beschermde so~rten in de regio , 
Locatie Dommelsvoort ligt blnnen zes kilometerhokken . Een eerste indruk van mogelijk 
aanwezige beschermde soprten geeft, het Natuurlpket (www.natuur!oket.n!. 'zie blj!age 
1). 'Olier de kilom.eterhokken vo,;aarin h'et plangebied ligt zijn weinlg gegevens 
beschikbaar, De vaatplanten en watervogels zljn goed onderzocht. Er zljn twee 
beschermde plantensoorten bekend het grasklokje en het rapunzelklokje', beide vooral i~ , 
wegbermen'(gegevens Provlncle Noord-Brabant, zie kaart 1). 

Van watervogels worden per kilometerhok 59 soorten vermeld. Dit ;z;al samenhangel') 
met de Kraaijenbergse Plassen waar het plangebied deer van uitmaakt. Het plangebied 
heeft daarmee een belangrijke bete.kenis voor watervogels. De Kraaijenbergse Plassen en 

,omgeving vormen met de gras'andgebleden ten westen van CUijk een be(angrijke 
overwinteringsplaats voor kleine zwanen, kolganzen en (b,eide soorten) rietganzen 
(Hendriks et al .. , 2001): Naarmate de winters streng~r zljn naarmat~ de aantaJlen vogels 
groter zijn . , 
Broedvogels zijn ineen dee! van het plCl:ngebied goed onderzocht. Het aantal soorten 
broedvoge!s Is 81 respectievelijk 38. Het relatief grote aantal soorten weersplegelt de 
variatie in begroeiing in het plangebied, Een beschrljving van de broedvogels in het Land 
van Cuijk geeft (Hendriks et al., 2001), die kunnen worden aangevuld met gegeveris van 
de Provincle 'Noord-Brabant (zle kaart 2), Het gebled is belangrijk voor struweelvogels, 
met , vier paar pa~rljs (een Rodelljstsoort), een paar blauw.borst en ca. 25 paar 
g~asmus.sen .. Rodelijstsoort groene specht is met een paar vertegenwoordigd. Bovendien 
Is er een oeverzwaluwenkolonle (zie 3.2) .. 
De· Provincie Noord-Brabant ,heeft in 1998 - 2001 onderzoek naar broedvogels in de 

gemeente Cuijk laten uitvoeren. In zie kaart 2 is aangegeven waar de soorten die op de 
iii. 2004 vastgestelde' Rode Lljst ··broeden. Daarbij is het plangebled en omgeving 
aangegeven; het opp~rvlak open water Is anna 2004 veer groter dan op die kaart te zien 

is. In het plangebiec;l kwamen voor: bOOmlialk, patrijs, zomertortel, veldleeuwerik, ge!e 
kvirikst~art, spotvogel. 

Amflbieen zljn matlg onderzocht, er zljn maximaal vier beschermde soorten bekend uit 
de kilometerhokken waarin het p.langebied ligt. Er wordt geen melding gemaakt van 
Habitatrichtlijnsoorten. Uit de regio is van Katwijk de kamsalamander bekend. 
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Andere soortengroepen zijn in het plangebled slecht onderzocht. Aileen van de das is de 

verspreiding goed bekend. In de integrale dassennota (Geraeds et al., 2003) is voor het 
plangebied een bewoonde burcht aangegeven. Het plangebied is in de integrale 
dassennota aangegeven als leefgebied van lokaal (familie) belang. De familie foerageert 
binnen het door wegen en de Kraaijenbergse Plassen omsloten leefgebied van 
Dommelsvoort. De door. infrastruduur geisoleerde ligging heeft verkeersslachtoffer.s 
onder dassen tot gevolg. 

3;2 Veldonderzoek 

Flora 

Het plangebled bestaat vooral uit grasland, bermvegetatie en plaatselijk ruigte en 
struweel. lijdens het. veldbezoek zijn geen beschermde soorten waargenomen. Het 
plangebied is echter niet vlakdekken~ bekeken. De flora in het gebied Is goed bekend. 

Zoogdieren . 
Tijdens het veldbezaek is een haas . gezien en zijn konijnenkeutels aangetroffen. In het 
plangebied zullen naast de das (zie 3.1) verder algemeen ·vaorkamende soarten 
zaogdieren kenmerkend vaar de verschillende begroelingtypen' voorkomen zoals egel, 
tweekleurige bosspitsmuis, dwergspitsmuis, huisspitsmuls, wezel, hermelijn, bunzlng, 
woelrat, aardmuls,' veldmuis, dwefgmuis, bosmuis. De oevers langs het water langs de 
Wielweg vormen geschikt biotoop voor woelrat, de oevers rond Kraaijenbergse Plassen 

. zijn in het plangebied nog kaal. Naarmate de oeverbegroeilng zich ontwikkelt zullen deze 
plassen lJ'leer betekenis heb"ben 'iloar aeverbewonende soorten al~ de woelrat. De 
aardmuis kan plaatselijk voorkomen op vochtige terrein. De averige saorten komen naar 
verwachting verspreid in het plangebied voor. 'Vas en ree kunnen in het plangebied 
foerageren. Het is niet uitgesloteri dat in het plangebied een burcht van vas voorkomt. 
Het plangebied lijkt verder gesch!kt als foerageergebied vaor vleermuizefl. De lanen en 
erven' vormen geschikte trekroutes en jachtplekken vaor soorten als gewone 
dwergvleermuis en laatvlleger. De Kraaijenbergse plassen en het door bomen beschutte 

. water langs de Wielweg zijn In potentle geschlkt voor watervleermuis. Boombewonende 
soorten als watervleermuis hebbell verblijfplaatsen in bosgebieden, deze liggen. in de 
regio met name ten zuiden van Beers. Andere boombewonende soorten die in het 
plangebied kunnen foerageren zljn 'ruige dwergvleermuis en rosse vleermuis. In het 
plangebied zelf Jigt geen oud bos. Het Is echter niet uitgesloten dat In beplanting 
incidentele oude bomen met holten staan die betekenis hebben als verblijfplaats voor 
vleermuizen. Rond het water langs de Wieiweg staan enkele oude eiken in de 
beplantingsstrook. In de bomen langs de Wielweg zelf zijn echter geen holtes 

aangetroffen. De gebouwenbewonende saorten gewone dwergvleermuis en laatvJieger 
zouden verblijfplaatsen kunnen hebben in de bestaande woonhuizen, boerderijen en 
schuren. 
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Amfibieen 
Het plangebied Is arm aan sloten en kleine geisoleerde wateren. Bij de kruising Wielweg 

- pe Bungelaar ligt een recent aangelegde poel. De poel Is begraeid met flap en 

waterranonkel. De poel is bemonsterd met een schepnet. In en rond de poel zijn geen 

amflbieen aangetrofferi. De betekenis van het plangebied voor amfibleen lijkt beperkt. 

Vogels 
lijdens het veldbezoek is In het plangebied een grate kolonie oeverzwaluwen 
waargenomen. Het aantal holen is geschat op circa 125 holen. De kolonie beyond zlch In 
een recent aange/egd zandllchaam met een steilwand ter hoogte van de provinciale weg 
tegenover De Bungelaar (foto 3.1), In het gebied is aI enkele jarEin een kolonie (zle 3.1) 

Overige besch.ermde soorten 
Voor andere beschermde soorten 15 in het plange~led geen geschikt habitat aanwezig. 

3.3 Effecten van de Ingreep 

De planvorming rond het waterpark was ten tijde van het opstellen van dit rapport nag 
nlet uitgew~rkt. Het is nog niet bekend in hoeverre maatregelen ten behoeve van 
beschermde so orten in de planvormlng kun"en worden ingepast. Effecten van de 

ingreep op beschen:nde soorten zijn dan oak aileen in globale zin aangegeven. 

Flora 
Met de ingreep kunnen plaatselijk de aanwezlge bermvegetaties verdwijnen en daarmee 

groeiplaatsen van de beschermde soorten grasklokje en rapunzelklokje. 
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Zoogdieren 

Met grondverzet ten behoeve van de ingreep zullen naar aile waarschijnlijkheid 

verblijfplaatsen van kleine zoogdieren verloren gaan. Ook kunnen verblijfplaatsen van 
kleine marterachtigen en konijn verloren gaan en zal leefgebied van haas, egel. vos. das 

en ree worden aangetast. Met uitzondering van de das betreft het soorten die in ons 
land en oak' in de regia het Land van CUijk algemeen voorkomen. Met de ingreep zal de 
gunstige staat van instandhouding van deze soorten in het Land van tUijk niet worden 

aangetast. De na de ingreep gerealiseerde verblijfsrecreatie zal onder' andere door 
toegenomen verstoring negatieve gevolgen hebben voar de das, ook als de burcht blijft 
gehandhaafd. In de Dassennota is een gedetailleerd plan voor de herlocatie van deze 
familie aangegeven. Als deze maatregelen worden uitgevoerd zal er, naar .verwachting 
voar de das geen negatief effect optreden. 
Het slopen van opstallen en kappen van born en en houtwallen kan effecten hebben op 

verblijfplaatsen en jachtroutes van vleermuizen. Aangezien er geen gegevens zijn over 
het daadwerkelijke voorkomen en het landschapsgebruik van genoemde soorten 
vleermuizen, is het niet mogelijk een goede inschatting van de effecten te maken. 

Wei zal het gebied nur verwachting geschikt kunnen blijven voor vleerr:nulzen. Toename 
van de bebouwing kan het aantal potentiele verbli;fplaatsen voor gewone 
dwergvleermuis en laatvlieger doen toenemen. Toen,arne van opgaande begroeiing kan 
het foerageergebied voor sommige soorten doen toenemen. Van belang is in ieder geval 
het behoud van de bestaande bomenrijen en Dude bomen. Met name de watervleermuis 
zou last kunnen hebben van verstoring door lichtbronnen. 

Amfibie~n 

V~~r amfibieen is in het plangebied zeer beperkt habitat aanwezig. De betekenis van het 

plangebied voor deze soortengroep is beperkt, er worden aileen algemeen voorkomende 
soorten verwacht in lage aantallen. Er zOn derhahie als gevolg van de ingreep geen 
negatieve, effecten te verwachten. 

Vogels 

Als gevolg van de Ingreep kan broedgelegehheid verloren gaan. Het open karakter van 

het gebied zal afnemen Viiaardoor met name enkele soorten struweelvogels en vogels 
van open gebied (waaronder boomvalk. patrijs, veldleeuwerik en grasmus) in aantal 
zullen afnemen. Verblijfsrecreatie kan leiden tot meer opgaande begroeiing, hetgeen 

gunstig kan zijn voor soorten van tuinen en stadsparken. Een permanente 
oeverzwaluwenwand zou het verloren gaan van de huidige kolonie kunnen 
compenseren. 

Aanleg van het bungalowpark en de jachthaven en toenemende waterrecreatie zal naar 

verwachtlng gevolgen hebben voor het gebruik van de Kraaijenbergse Plassen veer 
pleisterende en overwinterende vogels. 

Overige beschermde soorten 

Voor andere beschermde seorten is in het plangebied geen geschlkt habitat aanwezig. Er 

zijn derhalve als gevolg van de ingreep geen negatieve effeden te verwachten. 
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Kaart 1 Planten gegevens van de Provincie Noord-Brabant 1998 - 2001. Het plangebied 
is Indicatief aangegeven. 

NB Wegens het ontbreken van een up to date kaartondergrond is het areaal open water 
niet goed weergegeven. In werkeli/kheid loopt het open water vanaf het noorden tot in 
het plangebied. 

BroedvogalB VBJ1 de Rode IIjst 2004 • Gwpleper ... Koelmsk .. Spolvog.1 
Boomvslk • Gruene specht • Malkllp 0 S1eenuU 
Gele f'Ntik.!ilsBrt A Grullo 

.A. Kneu 

Kaart 2 Broedvogels gegevens Provincie Noord-Brabant (als kaart 1). 
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4.1 

Conclusies en aanbevelingen· 

Conclusles 

Te verwachten effeden van de ingreep 
• De voorgenomen Ingreep zal geen ~egatief effect hebben op de gunstige staat 

van instandhouding van beschermde planten. 
De voorgenomen Ingreep zal eel)' negatief effect hebben op de das .. 

• De effectim op vleermuizen ziJn niet In te schatten. Er is onvoldoende informatie 
over het voorkomen van vleerinulzen In het plangebied. 

• De voorgenomen ingreep zal naar verWac.hting geen heg.atief effect hebben op 
de gunstige instandhoudlng van andere zoogdieren. 

• De voorgenomen ingreep ial naar verwachting geen negatlef effect hebben rip 
de gunstige instandhouding van amflbieen. . 

• De voorgenomen ingreep zal Maar verwachting een negatief effect hebben op 
het voor-komen van weide- en struw~elvogels en van overwinterende 
watervogels. 

c;>vertreding verQ<;>dsbepalingen Flora- en fauna wet 
• Werkza~mheden in het kader van de voorgenomen ingreep kunnen leiden tot 

beschadlglng of vernletiglng van groeiplaatsen van beschermde planten soorten 
rapunzelklokje en grasklokje en brede wespenorchis. 

• '. Werkzaamheden In het kader van de voorgenomen ingreep , zullen lelden tot 
beschacligjog of yernietlglng van vaste verblljfplaatsen van egel, tweekfeurige 
bosspltsmuls, dwergspitsmuls, hulsspl~muis , das. wezel, hermelijn, bunzlng, 
aard,muis, veldmuis.: dwergmuis, bosmul~, haas en konljn. 

De bovenstaande verbodsbepalingen ,zljn van bela'ng In ~et kader van een 
ontheffingsaanvraag ex artlkel 75 van de Flora- en faunawet. 
Ten aanzlen van de volgende soorten geldt een vrijstelling voor werkzaamh~den In het 
kader van rulmtelijke ingrepen: grasklokje, brede wespenorchls, egel, tweekleurige 
bosspitsmuis, ' dwergspltsmuis, hulsspitsmuls, Wezel, hermelijn" bunzing, aardhluis, 
veldml,lis, dwergmuls, bosmuls, haas en konijn. Het aanvragen van een onthefflng ex 
artikel' ,75 van de Flora- en faunawet w;ordt voor deze soorten op basis van de 
bovengenoemde conclusies niet nodig geacht. , 
'Ten aanzien van het rapunzelklokje geldt 'een vrijstelling voor werkzaamheden in het 
kader van rulmtelijke ingrepen ' mlts gewerkt wordt volgens . een goedgekeurde 
gedragscode. Anders Is het nodig om een ontheffing ex artikel 75 van de Flora- en 
faunawet aan te vragen. Daarbij Is het nodi,g mitigerend~ en compenserendC? 
maatregelen te treffen, zoals genoemd in de aanbevelingen 'in paragraaf 4.2. 
Ten aanzlen van de ' das geldt geen vrijstelling. Voor verstoring en/of vernietiging van 
vaste verblijfplaatsen zal een ortheffing ex. artikel 75 van de Flora- ,en faunawet moeten . 
worden aangevraagd. Voor maatregelen gerichbop de das wordt verwezen naar de 
Integrale dassennota CiJljk. . , ' 
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Nader onderzoek 

De ingreep 'kan zowel negatieve als positieve gevolgen hebben voo~ vleermuizen in het 
plangebied . Vleermuizen zijn strikt beschermde conform Bijlage IV van de 
Habitatrichtlijn, Ove'r de hUidige betekenis van het plangebied voor vleermulzen zijn 

weinig gegevens beschikbaar. De groene Infrastruduur en aanwezlge waterpartijen zijn 

in potentie, geschikt als jachtplek en vl,legroutes. Bomen en opstallen fungeren wellicht als 
verblijfplaatsen. Op basis' van de beschikbare informatle kan nlet worden aangegeven of 
voor veermuizen een ontheffing ex artikel 75 v~n de Flora- en faunawet noo'dzakelijk Is, 

tevens kan een eventuele aanvraag onvoldoende worden onderbouwd. Om meer inzicht 
teO hebben in het effect van de ingreep op vleermuizen en het Inpassen van eventuele 

maatregelen wordt een aanvullend vleermuisonderzpek aanbevolen. 

4.2 Aanbevelingen 

• In het Kader van het. aanvragen vim ' een . ontheffing ex art,ikel 75 van de Flora- en 
faunawet yoor vernietiging van groeiplaatsen van het rapunzelklokje. worden de 
volgende maatregelen aanbevolen: op groeiplaatsen wordt zaad verzameld en op 
geschikte locaties uitgezaaid. De bloelperiode van ' het rapunzelk/okje Is juli -
augustus. In augustus - se'ptem~er vindt iaadvormlng plaafs: Vanaf .de tweede helft 
van september kan maaisel worden verzameld en uitgestrooid op nieuwe locaties 
(veelal bermen) met een vergelijkbare bodein. Eentweede mogelijkheid is op 
groeiplekken in het voorjaar of najaar, de, (zaadhoudende) zode af te plaggen en op 

een riieuwe locatie uit te leggen. De nieuwe locaties worden afhankelijk van de 
pr~ductie tot tweemaal per 'jaar gemaald, ,het maaise/ wordt afgevoerd, De eerste 
maaibeurt vindt plaats in mei-juni, de tweede vanaf september, 

• Aanbevolen wordt een ontheffing voor versto~ing van de das dan wei vernietiging 
van een dassenburcht a~n te vragen op ~aJjis van de Integrale dassennota Cuijk. 

• am meer, inzieht te hebben i,n het effe~ van de ingreep o'p vleermulzen en het 
inpassen van eventuele maatregelen ,in het Kader van een eventuele 
ontheffingsaanvraag wordt een aanvullend vleermuisonderzoek aanbevolen. 

• Aanbevolen wordt huidlge groenelementen' van betekenis in het bestemmingsplan 
op te nemen. H~t betreft: het water met omri'ngende houtwallen langs de Wielweg 
en de bestaande boomsingel en h,outwallen. De infrastructuur met opgaande 
be planting heeft (in 'poter-tle) betekenis v~or jagende vleermuizen. Waar mogelijk 
sluit de structuur aan op de vyaterpartijen. 

• Aanbevolen wordt het aantal poelen rond de re.cent aangelegde poel blj de kruls'ing 
Wielweg - De Bungelaar uit te brelden, De' ioca.tie nabij de opgaande begroeiing 

langs de Wielweg heeft potentie voor de in de omgeving voorkomende 
kamsalamander. De kamsalamahder 'is met na'me bekend van Katwijk, Door 

u,itbreiding van het aantal poelen binnen de Gemeente Cuijk kan het potentiele 

leefgebied van deze strikt beschermde soort worden uitgebr~id, Andere soorten 

amfibieen zullen hier mede van profiteren. 
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Bljlage 1 Overzi,cht beschikbare 'informatie, 
Natuurloket 

Tabe/1, Rapportage Natuurloket voor kllometerhok x:184 I y:4Ui (FF = Flora- en faunawet; HIV 
= Habitatrlchtli/n I Vogelrichtli/n; RL = Rode lijst), 

~oortgroep FF 
Vaatplanten 1 
Mossen 
Korstmossen 
Paddestoelen 
Zoogdleren 
Broedvogels 81 
Watervogels 59 
Reptielen 
Amflbieen 4 
VisS'en , 
Dagvlinders 
Nachtvllnders 
Llbellen 
Sprinkhanen -
Overige ollgewervelden 

.. 

HIV RL 
4 

8 

Volledlgheid 
goed 
nlet onderzocht 
niet onderzocht 
niet onderzocht 
nlet onderzocht 
goed 
redellJk , 
nlet onderzocht 
goed 
matig 
niet onderzocht 
niet onderzocht 
nlet onderzQcht 
,matlg 
niet onderzocht 

Actualitelt 
1990-2001 
1980-2003 
1980-2003 
1975-2003 
1990-2003 
1~0-2002 
1991-2002 
1985-2003 
1985-2003 
1985-2003 
1992-2003 
1980-2003 
1990"2003 
1990-2003 

'1990-2003 

Tabel 2. Ra~portage1L:uu(/oket voor kilometerhok x:184 / y:415 (FF = F1or~- en faunawet; HIV 
= Habitatrichtli/n / Voge/richtJi;n; RL = Rode IIlst). 

Soortgroep FF HIV RL Volledlgheld ,Ac~ualllllit 

Vaatp,lanten slecht 1990-2001 
Mossen niet onderzocht 1980-2003 
Korstmossen niet onderzocht 1980-2003 
Paddestoelen " slecht 1975-2003 
Zoogdlereh slecht 1990-2003 
Broedvogets nlet onderzocht 1990-2002 
Wateniogels 59 redelijk 1991-2002 
Repti!!len niet onderzocht 1985-2003 
AmfibleC!n 2 slecht 1985-2003 
Visser. nlet onderzocht 1985-2003 
Dagvlinders 'slecht 1992-2003 
Nachtvlinders nlet onderzocht 1980-2003 ' 
Ubellen niet onderzocht 1990-2003 
Sprinkhanen niet onderzocht 1990-2{)03 
Overige ongewervelden nlet onderzocht 1990-2003 

Tabel3. Rapportage Natuur/oket voor kilometerhok >::185 / y:416 (Ff = F1ora- en faunawet; HIV 
=, Habltatrichtll/n I Vogelricht/i/n; RL = Rode lijst), ' 

Soortgroep 
Vaatplanten 
Mossen 
Korstmossen 
Paddestoelen 
Zoogdiere,;, 
Broedvogels 
Watervogels 
Reptielen' 
Amfibieen 
Vissen 
Dagvlinders 
Nachtvliriders 
Llbellen 

" 

FF 

38 
59 

, HIV , RL 
4 

4 

Volledigheid 
goed 
nlet onderzocht 
niet onderzocht 
niet onderzocht 
niet onderzocht 
goed 
redelijk 
niet onderzocht 
nlet onderzocht 
niet onderzocht 
nlet onderzbcht 

. niet onderzocht 
niet qnderzotht 

i>.ctu aliteit 
1990'2001 
1980-2003 
1980-2003 
1975-2003 
1990-2003 
1990-2002 
1991-2002 
1985-2003 
1985-2003 
,1985-2003 
1992-2003 
1980-2003 
1990-2003 
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Sprinkhanen 
Overige ongewerveliJen 

matig . 
nlet onderzocht 

1990-2003 
1990-2003 

Tabel4. f:/.apportage Natuurloket voor kilometerhok x:185 / y:415 (FF = Flora- en faunawet; HIV 
= Habitatrichtliin / Vogelrichtli;n; RL = Rode Ii;rt). 

Soortgroe FF HN RL Volledlgheld Actualiteit 
Va.atp al)ten 2 goed 1990-2001 
Mossen niet onderzocht 1980-2003 
Korstmossen nlet onderzocht 1980-2003. 
Paddestoelen niet onderzocht 1975-2003 
Zoogdieren 1 siecht 1990-2003 
Broedvogels 2 slecht 1990-2002 
Watervogels 59 redelijk 1991-2002 
Reptielen niet onderzocht 1985-2003 
Amfibieen 3 matlg 1985-2003 
Vissen niet onderzocht 1985-2003 
Dagvlinders slecht . 1992-2003 
Nachtvlinders niet onderzocht 1980-2003 
Libellen niet onderzocht 1990-2003 
Sprinkhanen - niet onderzocht 1990-2003 
Overige ongewervelden niet onderzocht 1990-2003 

Tabel5. Rapportage Natuurloket voor kllometerhok x:186 / y:416 (FF = Flora- en faunawet; HIV 
= Habitatrichtli;n / Vogelrichtli;n; RL = Rode liirt). 

Soortgroep FF HN RL VoJledigheld Adualltelt 
Vaatplanten 3 4 goed 199Q-2001 
Mossen nlet onderzocht 198Q-2003 
Korstm'ossen niet onderzocht 1980-2003 
Paddestoelen n let onde rzocht 1975-2003 
Zoogdleren slecht 1990-2003 
Broedyogels niet onderzocht , 1990-2002 
Watel;Vogels 59 redeUjlc 1991-2002 
Reptielen niet onderzocht 1985-2003 
Amfiblelln 3 matig 1985-2003 
Vi~sen niet onderzocht 1985-2003 
Dagvlinders niet onderzocht 1992-2003 
Nachtvlinders n iet onderzocht 1980-2003 
Libellen n let onderzocht 1990-2003 
Sprinkhanen niet onderzocht 1990-2003 
Overlge ongewervelden niet onderzocht 1990-2003 

Tabel6. Rapportage Natuurloket voor kilometerhok'x:186 / y:415 (FF = Flora- en faunawet; HIV 
= Habitatrichtli;n / Vogelrichtliin; RL = Rode /list) . . 

Soortgroep FF HIV. RL Vo./ledlgheld Adualilt:ii 
Vaatpfanten 4 3. goed 1990-2001 
Mossen nlet onderzocht 1980-2003 
Korstmossen niet onderzocht 1980-2003 
Paddestoelen n iet onderzocht 1975-2003 
Zoogdieren niet onderzocht 1990~2oo3 
Broedvogels niet onderzocht 1990-2002 
Watervogels 35 redellJk 1991-2002 
Reptielen niet onderzocht 1985~2003 
Amfibieen niet onderzocht 1985-2003 
Vissen nlet onderzocht 1985-2003 
Dagvlinders niet onderzocht 1992-2003 
Nachtvlinders niet ondel'locht 1980-2003 
Libellen niet onderzocht 1990-2003 
Sprinkhanen • n iet onderzocht 1990-2003 
Overige ohgewervelden niet onderzocht 1990-2003 
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Waterpark d. Kraaljenbergse Plassen bij ODmmetsVoort. g@meent. Cuijk; •• n Inv.ntaris.r~nd 
archeDlogisch onderto.k 

RAAP -. 

1 Inleiding 

In opdracht van de gemeente Cuijk heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau 
me~io februari 2002 een inventariseJend archeoLogisch onderzoek uitgevoerd in 
het gebied waar het Waterpark de Kraaijenbergse plassen gerealiseerd zal worden, 
tussen Dommelsvoort en Beers (gemeente Cuijk). Het plangebied (oppervlakte 
circa 120 ha) tigt ten noorden van het Beers (figuur 1). Aan de zuidzijde wordt 
het gebied begrenst door de provinciale weg (N321), aan de oostzijde door de 
A73, aan de noordzijde door de huidige zand- e.n grindwinningslocatie van de BV 
Grint- en zandexpLoitatie Maatschappij, v/h Gebr. Smals. 

Teneinde op 25 februari 2002 (kwantitatieve) gegevens beschikbaar te hebben 
voar een r.aming van ·de kosten voor de archeologie, is in eerste instantie een 
ruime steekproef uitgevoerd in de vorm van een kartering van enkele door 
ArcheoLogic onderscheiden' deelgebieden. De resultaten van deze steekproef 
zijn op waarderingsformuLieren en in een be.geleidend voorlopig verslag aan 
ArcheoLogic en de gemeente gerapporteerd. De resuLtaten zijn in onderhavig 
rapport verwerkt. 

De realisatie van de pLannen zal gepaard gun met omvangrijke graaf- en 
ontgrondingswerkzaamheden die kunnen Leiden tot aantasting en vernietiging 
van archeologische waarden in het gebied. Een archeologische inventarisatie van 
het plangebied .heeft nog nooit plaats gevonden. Op grond van onderzoek in 
aangrenzende gebieden (Verhart, 2000; De Baere, 2000) is er een gerede kans 
dat zich in het onderhavige plangebied archeologische vindplaatsen bevinden . 

. oegeiTie-e~j,t'e"Cu:jjk wil weten of en hoeveel archeologische' waard~n in het pla~~ 
gebied aanwezig zijn, zodat een beteidsbeslissing over de haalbaarheid van het 
project kan worden genomen. Voor het onderzoek dat nodig ;5 om deze vraag te 
beantwoorden, is ,door ArcheoLogic een Programma van Eisen (PvE) opgesteld 
waarin de uitgangspunten en eisen voor een inventariserend archeologisch 
onderzoek zijn omschreven (ArcheoLogic, 2002). 

Het inventariserend archeologisch ondenoek he eft tot doel in het plangebied 
aanwezige archeologische waarden in kaart te brengen. Op basis van de resultaten 
van het onderz~ek worden aanbevelingen .gedaan voor eventue~l vervolgonderzoek. 

Het onderzoek is uitgevoerd conform de normen en richtlijnen die zijn vastgelegd 
in het Handboek ROB-specificaties (Brinkkemper e.a., 1998) en zoveel mogelijk 
conform de Kwallteitsnorm Nederlandse Archeologie (Voorbereidingscommissie 
KwaUteitszorg Archeologie, 2001). Voor de dateringen van de in dit rapport 
genoemde archeologische perioden wordt verwezen naar tabel1. 
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2 Bureauo-nderzoek 

2.1 Methoden 

Ter voorbereiding van en in aanvulling op het veldonderioek is een kort bureau
onderzoek uitgevoerd. Tijdens het btJreauonderzoek zijn relevante gegevens met 
betrekking tot het plangebied gei'nventanseerd en bestudeerd. Op grand hiervan . 
is inzicht verkregen in de landschappelijke, bodemkundige en archeologische 
kenmerken van het plangebied. Dit inzicht vormt de basis van elk gebiedsgericht 
onderzoek. Op grond hiervan kunnen uitspraken worden gedaanover de genese 
van het landschap, de bodemopbouw en de ligging en stratigrafische positie van 
sedimenten waarin .archeologische vindplaatsen kunnen zijn ingebed. Oak analyse 
van historische kaarten vormt, met name door het ontbreken van (sub)recente 
bebouwing en andere verstoringen, een goede mogelijkheid om de geologische 
opbauw van het landschap te analyseren. De volgendekaarten zijn in het Kader 
van het bureauonderzoekbestudeerd: 

- de geomorfologische kaart van Nederland, schaal 1:50.000, kaartblad 46 
Gennep (RG D!Stiboka, 1988); 

- de bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000, kaartblad 46 West/Oost 
Gennep (Stiboka, 1976); 

- diverse geolog;sche en paleogeografische kaarten in o.a. Van der Seek & 

Isarin (1991) en Huisink (19-98); 

- verschei·dene historische topografische kaarten (1830-1910), schaaL 1:25.000 
(ROMS Productie:s, 1989; Wolters-Noordhoff AtLasprodukties, 1990). 

. . 
Tevens zijn de volgende archeoLogische archieven geraadpLeegd teneinde archeo-
togische gegevens met betrekking tot het plangebied te inventariseren: 

- het Centraat ArcheoLogisch Archief (CAA) van de Rijksdienst voor het 
Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) te Amersfoort; 

- het geautomatiseerde Archeologische Informatie Systeem (ARCHIS); 
- de Archeologische Monumenten Kaart (AMK); 

Tenslotle is er contact geweest met diverse amateur-archeologen en dr. LB.M. 
Verhart (RMO). 

RAAP.r.ppart 819 / aindYBT5ie 17.09·2002 [7] 
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2.2 Resultaten 

2.2.1 Geologie 

Pleistoceen 

.-. 
RAAP -.. 

Het plangebied ligt in een glaciaLe terrasvlakte van de Maas. Deze vlakte bestaat 
uit een aantaL verschlltende terrassen waarvan de afzetti ngen zijn ontstaan 
gedurende het Weichselien. Deze Maasterrassen in Noord-Limburg zijn de afgelopen 
15 jaar in diverse studies onderzocht (a.a. Van der Beek & Isarin, 1991; Huisink, 
199B; Berendsen & Stouthamer, 2001). Huisink {19gB) heeft voor Noord-Umbur~ 
e.en specifieke benaming van de verschilLende laat-glaciate terrassen voorgesteld. 
Deze terrassenbenaming zaL in dit versLag worden aangehouden. 
In de koudste fase van het Weichselien (het Pleniglaciaat) vormde de Maas een 
vlechtend riviersysteem in een zeer brede riviervlakte. In deze vlakte {het Rijke
voortterras) werden dikke pakketten grind, zand en leem afgezet (Formatie van 
Kreftenheye 5) . Na deze fase ontstonden er door opeenvoLgende insnijdingen van 
de Maas een aantal verschiLLende terrassen. 
Het plangebied ligt geheeL op het Vierlingsbeek/Gennepterras waarvan deahet
tingen zijn ontstaan gedurende het 8ralLing- en ALlerrad-interstadiaal, een iets 
warm ere fase van het WeichseLien aan het begin van het Laat GLaciaal. In deze 
penode veranderde de rivier aLs gevolg van een kLimaatsverandering van een 
vlechtend systeem naar een overgangsvorm tussen een vlechtend en een meande
rende rivier (Van der Beek & lsarin, 1991; Huisink, 1998). In de 8raLLingfase werd 
een aantat geulen van het oudere vlechtende riviersysteem verLaten en ontstond 
een be-perkt aantaL Licht meanderende hoofdgeulen met zwak ontwikkelde oever
wallen (Huisink, 1998). Gedurende de nog wat warmere AlLerradfase stroomt de 
rivier door een meanderende hoofdgeul (Huisink, 1998). Deze geulligt een ' stuk 
noordelijker; de vanuit deze geuL afgezette sedimenten liggen slechts voar een 
deel over de anettingen van de rivier uit de B0llingfase. Hoewel de geulen zieh 
gedurende de BIilHing- en AHefl~dfase tussen dne en zeven meter insneden in de 
onderliggende anettingen van het RiJkevoortterras, vond er door laterale aggradatie 
een ophoging van de riviervlakte plaats. Daarbij werden ook de verLaten geulen 
van de voormalige vlechtende rivier opgevuld. De restgeulen werden geleidetijk 
opgevutd met veen, kLeiig veen, venige kleien humeuze kLei. De dan nog water
voerende geuLen sneden zich tegelijkertijd in. Het geheLe terras is afgedekt door 
een LeemLaag, afgezet ats komafzetting van een meanderend riviersysteem (Van 
der Beek& Isarin, 1991). 

Na een snelle klimaatverslechtering aan het einde van de AlLerradfase volgt de 
koude Late Dryasfase. In deze periode veranderde de rivier sneL in een vLechtende 
rivier die zieh in het B!2IHing/AHer0dterras insneed. De riviervLc1kte van deze rivier 
was aanzienlijk smaller dan de riviervlakte uit de voorgaande fase. Aan het begin 
van de Late Dryasfase sneden de geulen zieh diep in. Gedurende de Late Dryasfase 
werd de riviervLakte door de noge sedimentlast opgehoogd met grindige grove 
zanden (Formatie van Kreftenheye 6). De aldus ontstane terrasvlakte werd Lange 
tijd aangeduid aLs het X-terras (o.a. Van derBeek & Isarin, 1991). Door Huisink 
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(1998) wordt dit terras als het Wanssumterras aangeduid. In de Late Dryas 

ontstonden aan de oostzijde van de riviervlakte onder invloed van overwegende 
zuidoostelijke en westelijk winden door uitblazing van de vele droge beddingen 

grote rivierduincomplexen op het AlleT0dterras (Formatie van Kreftenheye 6). Aan 

de westzijde worden op het BIlUingterras eveneens eolische zanden afgezet. Het 

is onduidelijk of sprake is van rivierduinen of dekzand. Door Van der Seek & 

Isarin (1991) worden het rivierduinzanden genoemd. Huisink (1998) spreekt van 

eolische zanden. 

'Holoeeen 

Vanaf het begin van het Holoeeen vond er een klimaatsverbetering plaats. Het 

rivierpatroon veranderde van vleehtend in meanderend: een rivier met een enkele 

diepe geul. Deze rivier sneed zich aan het begin van het Holoceen in in het 

Wanssumterras. In de loop van het Hol"ceen werd dit rivierdal weer 9rotendeels 

opgeVIJld met zandige afzettingen. De opvutling van het holocene dal wordt mede . 

versneld door de stijgende zeespiegel. Het gevolg hiervan is dat het verhang van 

de rivier steeps verder afueemt en de terraskruising (het punt waarop de rivier 

zich begint in te snijden in het terras) in oostelijke richting opschuift. 

Hoewel de Ma~s in de Late Middeleeuwen geheel bed.ijkt is, blijken dijkdoorbraken 

dusdanig vaak voor te komen dat men besluit een overlaat te creeren om bij hoge 

waterstanden het gevaar van dijkdoorbraken te beperken. In de 16e eeuw wordt 

tussen Katwijk en Cuijk de dijk vertaagd en kan bij hoge waterstanden het water 

door de achterliggeode taaggelegen gebieden in westelijke richting wegstromen. 

Deze overtaat wordt de Beerse Maas genoemd en is tot in de 20e eeuw in gebruik 
geweest. In de omgeving van het plangebied bereikte het waterpeil in de traverse 

van de Beerse Maas tijdens de overstromingen noogten tussen 10,0 en 11,0 m 

+NAP. Mede door de toenemende debieten van de Maas vanaf het midden van de 

18e eeuw nam de overstromingsfrequentie toe. Het water van de Beerse Maas 

stroomde nag tot het begin van de 20e eeuw over de akkers, in een uitgestrekt 

gebied ten noorden van het plangebied (Van der Beek & !sarin, 1991: bijlage/ 

kurt 20). Het gebied stand daarbij praktisch geheel onder water, soms zelfs 

meerdere keren per jaar. Bewoners van de boerderij op net hO'1'gste deel van de 

Dommelsvoort (op ca. 11,0 m +NAP), wisten te vertellen dat het water in net 

begin van de 20e eeuw nog net hun huizen niet bereikte. 

Dndaoks meermalige waterstaatkundige maatregelen in de 1ge ee·n 20e eeuw 

duurde het tot 1941 voor de wateroverlast van de Beerse Maas bedwongen was. 

In dat jaar werd de overtaat tussen Katwijken Cuijk definitief afgesloten. 

Tijdens de overstromingen werd een afdekkend pakket lichte klei of zandige klei 

zand aehtergelaten (Van der Beek & Isario, 1991). Door de sedimentatie van de 

Beerse Maas werden reliilfverschillen in beperkte mate genivelleerd. De dikte van 

deze afzettingen is het grootst in de lagere deLen van het gebied (beneden circa 

9,5 m +NAP). Daarboven (tot ca. 10,5 m +NAP) is een mengzone ontstaan waarin 

de sedimenten in oudere afzettingen ingespoeld zijn (Van der Beek & Isarin, 1991). 

Tot op zekere hoogte volgen de afzettingen van de Beerse Maas het oudere relief. 
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De afzettingen zijn niet gelaagd en van erosie is geen sprake. Van der Beek & 
Isarin (1991) hebben nergens insnijdingen in oudere afzettingen geconstateerd, 
geen verspoelde archeoLogische vindplaatsen en geen steilranden van 'oevers' 
van de Beerse Maa~ waargeno.men. 

Het plangebied Ligt· in zijn geheel op het VierLingsbeekterras uit de B~llingfase. 
De grens met het Wanssumterras tigt net ten noorden van het plangebied. Het 
plangebied is grotendeeLs afgedekt met rivierduinzanden (Van der Beek& Isarin, 
1991) dat in dikte varieert van .orca 1,5 tot circa 4,0 m. Deze rivierduinza-nden 
liggen op de terrasafzettingen (figuur 2). Op een aantal plaatsen bevincl.en zich 
rivierduinen. Binnen het plangebied ligt een aantal rertgeuLen die dateren uit de 
B011ingfase (figuur 2). De restgeulenzijnhoofdzakeLijk met zandige sedimenten 
opgevuld. 
Votgens de bodemkaart (Stiboka, 1976) bestaat het grootste deel van de bodem 
inhet plangebied uit "oude kleigronden". In bodemkundige termen zijn dit kLei
en zaveldekken die in het Laat Glaciaal zijn gesedimenteerd. Zandgronden (van 
dagzomende rivierduinen) zijn binnen het plangebied niet aangegeven .op de 
bodemkaart. Het grootse deel van de oude kleigronden bestaat uit ooivaaggronden 
op Lichte zavel (Stiboka, 1976: code KRdl). 
Het zijn hooggetegen gronden in het oude rivierkleilandschap langs de Maas. 
Deze gronden worden gekenmerkt door een 25 a 30 cm dikke, donkergrijsbruine 
bouwvoor. Daaronder zijn ze tot meer dan 120 em -Mv bruin tot geetbruin van 
kleur. De diepere ondergrond bestaat uit leemarm, matig fijn tot matig grof rivier
zand. Een beperkt deel van de bodem in het plangebied bestaat uit "poldervaag
gronden op Lichte zavel" (Stiboka, 1976: codes KRnlg en KRn2g). De bovengrond 
van de eenheid met code KRnl is matig humusarm. Onder debovengrond komt 
grijze tot Lichtgrijze zavel v~~r. Tussen 0,5 en 1,0 m -Mv begint grijs leemarm, 
vaak grindhoudend grof zand (Formatie van l<reftenheye). De van de eenheid met 
code KRn2g is de bovengrond is meestal matig humusarm. Daaronder komt grijze 
tot lichtgrijze zware zavel of Lichte ktei voor. Tussen 0,6 en 1,0 m -Mv begint 
grindhoudend grof zand.(Forrna1:i~ van Kreftenheye). Deze gr~nden komen vo()r in 
de laat-glaciale restgeulen. In de laat-glaciale restgeul in het noordoostetijke 
deel van het plangebied komt jon,gere kLei voor. Volgens de bodemkaart gaat het 
om poLdervaaggronden op zavel en Lichte klei (Stiboka, 1976: code Rn62Cg). De 
bovengrond is matig humusarm. Daaronder komt zavel en Lichte klei voor tot 0,8 

m -Mv. Daaronder komt matig grof tot grof zand voor. 

Noch op de bodemkaart, noch in de toelichting wordt bij de beschrijving van de 
bodemeenheden wordt informatie gegeven over de afzettingen van de Beerse 
Maas. Hoewe{ deze recente afzettingen zonder meer aanwezig zijn in de Uoude 
kleigronden", ontbreken bodemkundige en lithologische beschrijving~. 
De afzettingen van de Beerse Maas hebben soms het karakter van zandige uiter
waardafzettingen en soms het karakter van komafzettingen. In de trajecten waar 
de Beerse Maas kon afstromen, liggen zandige afzettingen; op plaatsen waar het 
water stagn.eerde en aUeen door verdamping kon verdwijnen, tiggen kLeiige 
afzettingen. 
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Bij de interpretatie van de boringen Tees het vermoeden dat het zaveldek op de 
hoger tiggende delen van het plangebied mogeLij k wet eens een esdek lOU kunnen 
zijn. Essen, esdekken af plaggendekken zijn oude bouwlanden die vanaf de Late 
Middeleeuwen in diverse delen van het pLeistocene zandgebied van Nederland zijn 
ontstaan. Vanaf deze periode werd, ats gevolg van intensivering in de landbouw, 
de vruchtbaarheid van akkers op de zandgronden bevorderd door bemesting met 
onder andere plaggenmest en stadsafvaL Door eeuwenlange bemesting ontstonden, 
vaak eerst op de hogergelegen delen Van het landschap (zoals de dekzandruggen) 
akkers met een dik humeus dek. Als gevolg van deze werkwijze kenmerken grote 
delen van pLeistoceen NederLand (bijv. in de provincies Brabant en Overijssel) 
zich door de aanwezigheid van esdekken. De dikte van de esdekken varieert in 
het algemeen van circa 50 cm tot meer dan een meter. 

Essen zijn in areheologisch opzicht belangrijk en waardevol. Dankzij het feit dat 
areheoLogiscne vindplaatsen eeuwenlang besehermd Liggen onder het esdek, is 
vaak sprake van een goede eonservering van de archeologische resten. Essen 
worden om deze reden wel aangeduid als de schatkamers voar de archeologie 
(Andrea & Groenewoudt, 1991). Archeologische opgravingen hebben aangetoond 
dat sporen van menselijke activiteiten, waaronder oude akkerlagen alsmede resten 
van nederzettingen en grafvelden, onder esdekken vaak goed bewaard zijn gebleven. 
Deze sporen dateren uit de peri ode van voar de plaggenbemesting en hebben niet 
of nauwelijks aan modern Landgebruik bLootgestaan. Tijdens de ontginningsfase 
van de akkers die Later de essen zouden varmen, is de top van de oorsprankelijke 
bodem gemengd met opgebracht materiaal. De archeologische resten die zieh in 
de top van de oorspronkelijke bodem bevanden, zijn daardoor terechtgekomen in 
de basis van het esdek. Het onderliggende sporenniveau blijft echter intact. 
Areheologische vindplaatsen kunnen opgespoord worden aan de hand van de in 
de basis van het esdek aanwezige areheologische resten. Het door middel van 
boringen karteren van deze vondsttaag is veel trefzekerder dan booronderzoek 
gericht op het sporenniveau. 

In het plangebied bevinden zieh enkele oude boerderijen. Voor de ouderdom van 
deze erven pleiten niet enkel arehitectuurhistorisehe argumenten (Anonymus, 
1985), maar ook hun aanwezigheid op de historische kaart (ROSAS Producties, 
1989). Het gaat om een aantal boerderijen op de Dommelsvoort en bij de Wiel: 
'de Bungelaar', 'de Hof, 'de Rodevoort' en nog enige andere boerderijen. Voorts 
bLijkt er sprake te zijn van een klein adellijk goed .('de Sroekhof') ter plaatse van 
de huidige boerderij 'de ·Broekhof'. Het is niet onwaarschijnlijk dat de bewoners 
van dez.e boerderijen indertijd de ornLiggende akkers hebben bern est en deze 
zodoendein de loop van de eeuwen hebben opgehoogd. 

2.2.2 Archeologie 

Het plangebied ligt in een omgeving die gekenmerkt wordt door een grate rijkdom 
aan archeologische vindptaatsen. Votgens de Indicatieve Kaart van Archeologische 
Waarden (IKAW; ROB, 2000) geldt voor het grootste deeL van het plangebied een 
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hoge kans op het aantreffen van archeologische waarden . Voorts geldt voor een 

substantieel deel van het plangebied een middelmatige kans op het aantrefferi van 

archeologische waarden. In de jaren 90 van de 20e eeuw zijn er in aangrenzende 

gebieden enkele archeolagische karteringen uitgevoerd (Verhart, 2000; De Baere, 

2000). Zowel voor als ·na deze onderzoeken zijn er door amateur-archeologen bij 

de ontgrondingen van de Firma Smals, aan de noardzijde van het plangebied, nog 

veel archeolngische vindplaatsen antdekt (zie voar een overzicht Verhart, 2000: 

15). Ook bij grootschalige kartering in het aangrenzende gebied ten oosten van 
de A73 is een groot aantal archeologische vindptaatsen ontdekt. In grote lijnen 

blijkt uit de bekende archeologische gegevens dat er in de omgeving van het 

plangebied vrij intensieve bewoning heelt plaatsgevonden. De oudste vindplaatsen 

dateren uit het Vroeg Mesolithicum en verder zijn vrijwel alle jongere archeologische 

perioden vertegenwoordigd. Opvaltend is voo",l de dichtheid aan vindplaatsen uit 

het Neolithicum. Uit het anderzoek door Verhart (2000) blijkt dat de virldplaatsen 
vooral voorkomen op de van oorsprong hoger gelegen delen van het landschap: . 

de grotere en kleinere rivierduinen. Dit geldt met name voor vindplaatsen uit de 

Bronstijd en later. Vindplaatsen uit het Mesolithicum en Neolithicum kunnen ook 

in de lagergelegen delen van het landschap voorkomen (Verhart, 2000). 

In ARCHIS staan uit het pLangebied geen waarnemingen geregistreerd. WeL zijn 

er (volgens informa~ van amateur-archeologen) een paor vindplaatsen bekend 

die oak aan de ROB zouden zijn gemeld. Uit navraag bij ARCHIS blijkt dat er geen 

recente meldingen of CAA-meldingen zijn die nog ingevoerd moeten worden. 

Willems (1986) vermeld een Romeinse vindplaats onder nr. 498. De vindplaats is 

geplaatst ten westen van de tijdens onderhavig onderzoek vastgestelde vindplaats 2, 

bij de Kerkeveld. Deze vindplaats is gebaseerd op een melding in het jaarverslag 

van het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) uit 1928. Verhart (2001) heeft in zijn 

proefschri.ft een afbeelding van een krantenberic.l1t uit de "Echo van 't land van 

Cuyk" van 9 juni 1928 opgenomen. Hierin wordt inelding gemaakt van de patten 

van minstens 2000 jaar oud die bij onderzoek door een deskundige van het RMO 

op de Dommelsvoort zijn gevonden. 

Het geringe aantal vindplaatsen in het plangebied is grotendeels het gevolg 

van het feit dat nooit eerder ·een systematische kartering is uitgevoerd en dat 

de amateur-archeoLogen zich geconcentreerd hebben op de ontgrondingen ten 

noo rden van het plangebied. 

rets ten noordwesten van de kerk van Beers lag het goed 'de Broekhor. Tot in de 

1ge eeuw stond (waar nu ee.n boerderij met dezeLfde naam staat) een kasteeltje 

met bijgebouwen en een grachtenstelsel (Douma, zander jaar). De re'sten van dit 

kasteel (grachten en mogelijk nag aanwezige fundamenten) kunnen als een 

archeologische vindplaats worden beschouwd. 
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Het kartert!nd onderzoek heeft tot doel am door middel van boringen of opper
vlaktekarteringen archeologische vindplaatsen op te sporen. Van het ca. 120 ha 
grote plangebied konden in het kader van het karterend booronderzoek ruim 93 ha 
vlakdekkend worden onderzocht. Er zijn daarbij in tataal 558 boringen geplaatst. 
Het aantal boringen overtrof ruimschoots het begroteaantat. Voorts bleek in 
delen van het plangebied een oppervtaktekartering mogelijk te zijn. In het kader 
van de oppervlaktekartering (die geLijktijdig met het booronderzoek is uitgevoerd) 
zijn enige ti.entallen hectareonderzocht. Om eeh zo groat mogelijk gebied te 
kunnen karteren met de beschikbare tijd en middelen, is afgezien van het voar
genomen waarderend booronderzoek. Het karterend booronderzoek ;s afgerond op 
12 april 2002. De vondsten zijn in ARCHIS ingevoerd onder de ARCHIS-waarne
mingsnummers 136419 tim 136429. 

Karterend booronderzoek 
Boringen zijn een doeltreffend middel om nederzettingsresten in kaart te brengen. 
De locaties waar vroegere bewoning heeft plaatsgevonden, zijn in klei- en leem
bodems veelal goed waar te nemen aan de hand van duidelijke concentraties 
'archeologische verontreinigingen'. Langdurig bewoonde nederzetiingsterreinen 
zijn vaak te herkennen aan relatief do n kere bodemlagan met onder andere houts
koot, fosfaatvlekken, botmateriaal en aardewerkfragmenten (zgn. archeotogische 
il1ciic<l.tl;lr.~,r.tl, .. N.~ge.rze:t:t:ings:tt!rrt!inell metee" g~ril1gE! .omvang of e~n .. ko.rt.e .. 
bewoningsduur en andere vindplaatstypen, zoals grafvelden en akkercomplexen, 
manifesteren zich doorgaans echter minder duidelijk. In zandbodems is door de 
overwegend droger condities veel minder bewaard gebleven. Vaak zijn de meeste 
organische componenten (waaronder ook humeuze bewoningslagen) door biotur
batie en bodemvorming verdwenen. 
Een karterend booronderzoek heeft tot doel om eventueel aanwezige archeologische 
vindptaatsen op te sporen. Daartoe wordt het plangebied vlakdekkend onderzocht 
in een systematisch 'boorgrid met een dichtheid van circa zes boringen per hectare . 

. De afstand tussen de boorraaien bedroeg 40 m. De afstand tU5sen de boringen in 
een raa; bedroeg 50 m. Oe boringen in een raai verspringen 25 m ten opzichte van 
die in de naastgelegen raaien. Op deze wijze ontstaat een gri.d van gelijkbenige 
driehoeken dat met het geplande aantal boringen een maxim ale trefkans garandeert 
(40x50 m boorgrid). Dez·e boringen zijn gezet tot gemiddeld 1,2 m -Mv. Conform 
het PvE is geboord met een Edelmanboor met een diameter van zeven em. 
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Van de boringen zijn de X-, y- en z-waarden met behuLp van een Global Positioning 
System (meteen nauwkeurigheid van enkeLe centimeters ingemeten. De GPS
metingen zijn uitgevoerd door Ingenieursbureau Van Steenis bv te Houten. 

Oppervlaktekarterin-g 
GeLijktijdig met het karterend booronderzoek zijn (op percelen waar de 
omstandigheden dit toeLieten) oppervlaktekarteringen uitgevoerd. Bij een 
oppervlaktekartering wordt een perceeL systematisch in banen belopen en wor
nen archeologische vondsten verzameld. Aan de hand van oppervlaictevondsten 
kunnen vindplaatsen worden begrensd. Opp~rvlaktekarteringen kunnen worden 
uitgevoerd in deLen van het plangebied waar vindplaatsen niet of in ·geringe 
mate door jongere afzettingen zijn afgedekt. Oit bLijkt in een aantaldelen van 
het plangebied het geval te zijn. Gebleken is dat de oppervlaktevondsten in 
deze gevallen -vaak de enige aanwijzing vormden voor de aanwezigheid van een 
archeologi sche vindplaats. 

3.2 Resuttaten 

3.2.1 Geologie 

Gedetailleerde hoogtekaart 
Van alle boringen is de hoogte van het maaiveld bepaald. Aan de hand hiervan 
is een gedetailleerde hoogtekaart vervaardigd (figuur 3) . Uit de hoogtemetingen 
blijkt dat met name het stelsel van laat-glaciale restgeulen in het relief herkenbaar 
is. De hoogtekaart maakt het verder mogelijk inzicht te v.erkrijgen in de ligging 
van de archeolog;sche vindplaatsen in relatie tot het relief van het vaste 
(gefundeerde) zand. 

Zanddieptekaart 
De boringen z;jn gelet tot circa 0,5 m in 'vast zand'. Hieronder;s verstaan kleiarm, 
matig fijn tot grof grindhoudend zand . Indien het zand niet binnen circa 2,5 m -Mv 
is aangetroffen, zijn de boringen afgebroken. Er is een zanddieptekaart (figuur 4) 
vervaardigd door de zanddiepten am te rekenen naar hoagten ten opzichte van NAP. 
Het kan zowel om rivierduinzand ats fluviatiel zand gaan. In de hogergelegen 
delen van het plangebied is overwegend sprake van matig fijn en goed gesorteerd 
rivierduinzand. De top van dit zand is veelal bruin tot geetbruin en lijkt daardoor 
een (afgedekt) oud bodemprofiel te bevatten. Het zand in de lagergelegen delen 
van het plangebied bestaat vaak uit matig grof tot grof zand dat grind kan 
bevatten; ook komt zeer fijn, zeer siLtig zand voor. In het zand komen tenslotte 
teem- en kleilagen voor en er is sprake van duidelijke gelaagdheid. VrijweL zeker 
gaat het om fluviatiele afzettingen van het Vierlingsbeekterras. {)p de zanddiepte
kaart (figuur 4) zijn de op de geologische kaart aangegeven rivierduinen en de 
restgeulen goed te herkennen. Het pleistocene oppervlak (de rivierduinzandel1) 
vertoont een griliig relief (figuur 4). 
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Afdekkend klei- en zaveldek: afzettiogen van de Beerse Maas of esdek? 

AAP -
Het vaststellen van de dilete van de afzettingen van de Beerse Maas op basis van 
veldwaarnemingen bleek lastlg. De dilete van het pakket zavel en Idei dat op het 
zand ligt, is weergegeven in ftguur 5. 
In vrijwel het gehele plangebied is een dek matig zware tot Lichte zavel aanwezig 
op de onderliggende rivierduin- en terraszanden. Dok op de hogergelegen delen 
van hetgebied komt een dek zandige Idei of zavel voor. Hierbij dient te worden 
aangetekend dat in dit dek Qiet alleen de sedimenten van de Beerse Maas, maar 
ook de oudere kleilagen en zavelige afzettingen in de restgeulen zijn opgenome·n. 
Dit geldt waarschijnlijk vooral voor de laaggelegen delen van het Jilangebied. Uit 
vergelijJcing met de zanddieptekaart (fjguur 4) blijlet dat er een correlatie bestaat 
tusse n de dilete van het klei- en zaveldek en de diepteligging van het vaste zand: 
des te dieper de top van vaste zand ligt, des te dikker is het kleidek. 

De vreemde situatie doet rich voor dat de vindplaatsen in de lage deten van net 
plangebied aan het oppervtak liggen en op de hoge delen met een zaveldek zijn . 
afgedelet. Eerder is algeconstateerd dat ook op de hoge delen van het plangebied 
een sedimentdek van de Beerse Maas aanwezig is. 

Op de vindplaatsen in het hooggelegen deel van het pLangebied zijn aardewerk
fragmenten uit de IJzertijd of Romeinse tijd (vindplaatsen 2?, 8, 9 en 10) en de 
Late Middeleeuwen (vindplaatsen 2? en 3) aangetroffen aan de basis van het 
dek, zodat geconcludeerd kan worden dat het post-middeleeuwse afzettingen zijn. 
In eerste instantie kan het dek op de hoge delen van het planyebied als een 
afzetting van de Bee·T3e Maas worden gezien . Het is echter niet uitgesloten dat 
de opbouw van het dek op de hogergelegen delen is samengegaan met ophoging 
door middel van potstalhemesting en kan er aldus van een esdek worden 
gesproken. Bij eerder onderzoek ten oosten van ~et plangebied (nabij Cuijk in 
het pLangebied De Beijerd en 't Riet West) is vastgesteld dat esdekken aanwezig 
zijn (!J.e Baere, 2000). Deze esdekken zijn niet als zodanig op de bodemkaart 
(Stiboka, 1976) aangegeven. Esdekken bestaa" uit een zeer Lichte zaveL. Volgens 
De Baere (2000) liggen deze esdekken buiten het over5tromin~gebied van de 
Beerse Maas. Indien er binnen het plangebied gesproken kan w~fden van esdekken, 
dan zijn deze aanmerkelijk zwaarder (hager kleigehalte) dan de bij De Beijerd 
aanwezige esdekken. Het hogere kleigehalte zal het gevolg zijn van de regelmatige 
oVerstromingen van de Beerse Maas. In vergeLijking met de lage delen is het 
zaveldek in de hager liggeJide delen van het plangeilied donkerder en bruiner. 
Ook lijlet het dek iets humeuzer te zijn, is het zeer homogeen en bevat het vaak 
houtskooUragmentjes. In de lager liggende delen is het dek vaak grijzer en kan 
enige gelaagdheid voorkomen. Het hogere humusgehalte kan mede het gevolg 
zijn van de plaggenbemesting. Het zaveldek op de hogergelegen delen in het 
plangebied kan daarmee zijn ontstaan door een combinatie van ptaggenbemesting 
en een rege!matige aanrijJcing met klei van de Beerse Maas over een langere 
peri ode (sinds de 16e eeuw). Qua genese kan er strikt genomen niet van een 
esdek gesproken worden. De unieke combinatie van ophoging met plaggenmest 
en sedimenten van de Beerse Maas zal in dit geval als een cultuurdek geTnter
preteerd moeten worden. Dmdat deze interpretatie tot nu toe nog niet geheel is 
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onderbouwd, zal in onderhavig rapport nog over ,een zaveldek van de Beerse 
Maas worden gesproken. 

3.3.2 Archeologie 

Algemeen 

..... 

Tijdens het karterend booronderzoek gecombineerd met oppervlaktekarteringen 
zijn (op grond van vondsten aan het oppervlak en in boringen) elf archeologische 
vindptaatsen aangetroffen (figuur 6). De vindplaatsen dateren uit verschitlende 
perioden, maar zijn vaak op basis van de beperkte diagnostische kenmerken niet 
eenduidig in een bepaalde archeologische periode te dateren. Zo is het hand
gevormde aardewerk moeilijk dateerbaar omdat het gedurende een tangere periode 
in de P-re- en Protohistorie in gebruik is. Door de aanzienlijke fragmentatie zijn 
er geen stu'kken met ,eenduidige diagnostische kenmerken die een nadere datering 
mogelijk maken. Afslagen, klingen en bewerkingsafval van vuursteen laat zich 
evenmin goed in een bepaalde periode dateren. Slechts in een aantal gevatlen 
zijn artefacten aangetroffen die op grond van technologische en morfologische 
kenmerken nader gedateerd kunnen worden. Dat wil echter nog niet zeggen dat 
daarmee de dateringen allemaal erg globaa! zijn geworden. Met name bij het 
aantreffen van wat grotere hoeveelheden vuursteenartefacten is op grand van 
technologische kenmerken een datering in het Neotithicum verondersteld. Deze 
datering is vooral gebaseerd op de klingen en fragmenten daarvan die een breedte 
hebben tussen circa acht en twaalf mm alsmede degebruikte vuursteensoort, 
die lijkt op Rijckholtvuursteen. 

De begrenzingen van de vindplaats kunnen op basis van de verkregen gegevens 
nog niet exact worden aangegeven. De op figuur 6 aangegeven -begrenzingen 
moeten als globale grenzen worden gezien. 

De ligging van de vindp!aatsen voldoet ten dele aan het verwachtingspatroon. De 
meeste vindplaatsen liggen op de hogergelegen delen van het landschap: op de 
iandkoppen. Een uitzo ndering aaaro p vorint virirlplaatSTdiemTdden ineenlaat
glaciale restgeul ligt. Voorzover de vindplaatsen in de boringen zijn vastgesteld, 
bevinden de archeologische indicatoren zich in de basis van het zaveldek, net boven 
de overgang naar het onderliggende zand. Dit niveau ligt bij deze vindplaatsen 
gemiddeld tussen circa 0,5 en 0,8 m -Mv. Het lijkt er op dat deze vindplaatsen 
overdekt zijn geraakt met een zaveldek dat door de Beerse Maas is afgezet. 

Omtrent de conservering van de vindplaatsen is noghet volgende te vermelden. 
Daar ,aangenomen mag worden dat op de hogere delen van het gebied de stroom
snelheid van de Beerse Maas gering is geweest, zal dientengevolge oak de erosie 
van het oorspronkelijk~ oppervlak n;et groot zijn. In de boring-en op de vindplaat
sen 2,3, 7, 8, 9 en 10 is nergens een erosievlak aangetroffen. Zowel qua textuur 
als kleur is er steeds sprake van een geleidelijke overgang. Het oorspronkelijke 
maaiveld laat zich echter niet eenvoudig vaststelten. Een met sedimenten van de 
Be.erse Maas overdekte begraven bodem is nergens waargenomen.Een geleidelijke 
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overgang van textuur en kleur duidt er op dat de sedimentatiesnelheid gering is 
geweest. Daardoor kon de bodemvorming (verbruining, lutuminspoeling en bio
turbatie) gelijk opgaan met de ophoging met kleiige sedimenten. Tengevolge 
van bodemvorming zal het oorspronkelijke bewoningsniveau zijn zichtbaarheid 
verliezen: de top van de (eventueel) aanwezige grondsporen vervaagd; aUeen op 
een lager niveau (waarin nag geen bpdemvorming heeft plaatsgevonden) zijn de 
grondsporen nag zichtbaar. Het oorspronkelijke bewoningsniveau is dan hoofd
zakelijk herkenbaar aan de daarin aanwezige vondsten. 

Voor de vindplaatsen 2, 3, 7, 8, 9 en 10 kan derhalve geconcludeerd worden dat 
deze niet of nauwelijks zijn geerodeerd. Het oorspronkelijke bewoningsniveau is 
waarschijnlijk nag aanwezig, maar is door bodemvorming sterk vervaagd en 
mogelijk aHeen nog herkenbaar aan het voorkomen van aardewerkfragmenten en 
andere archeologische indicatoren. De top van (eventueel aanwezige) grondsporen 
;5 door bodemvorming niet meer zichtbaar, maar zuLLen (voar zover ze redeLijk diep 
~ijn ingegraven) op een dieper niveau zichtbaar zijn (in geval van een opgraving). 

In tegenstelling tot wat verwacht zou worden, bevinden zich in de lagergelegen 
delen van het plangebied vindplaatsen van vooral vondsten Ult het Neolithicum 
op het zavel- en kleidek (vindplaatsen 1, 4 en 6). Gezien het feit datjuist in 
deze delen van het plangebied de afzettingen van de Beerse Maas het dikst zijn, 
is dit in eerste instantie niet te verwachten. Neolithische vindptaatsen in situ 
ku.nnen hier niet aan het oppervlak liggen. De vandsten moeten door diepe 
grondbewerkingen aan de oppervlakte zijn gekomen of door grandverplaatsingen 
bij egalisaties van h.ogergelegen delen zijn aangevaerd. Een ondersteuning voar 
deze steLling vormt de vergelijking van de perceLeringen en watergangen aan de 
hand van de topografische situatie rond 1991/93 en de huidige topografie. Het 
wordt dan duidelijk dat er in de afgelopen 10 a 12 jaar in het noordwestelijke deel 
van het plangebied, op de percelen waarop de vindpLaatsen 1, 4 en 6 tiggen, 
aanmerkelijke veranderingen hebben plaatsgevanden. Er moeten forse egalisaties 
en bodemomzettingen hebben plaatsgevonden waarvan in de boringen geen 
aanwijzingen zijn waargenomen! 

Vin dp laatsbeschrijving 

Vindplaats 1 

1. ARCHIS-waarnemingsnummer:' 136419; Vondstnummers: 1 tim 12 
2. KadastraLe percelen: 469, 470,471 en 472 
3. Korte omschrijving: vindplaats van aardewerk- en vuursteen uit de 

Prehistarie en mog~lijk de Romeinse tijd. Alle vondsten zijn aangetrQffen aan 
het oppervlak enkomen voor in diverse dusters. De vindplapts ligt ten zuiden 
van de Ewinkel, in het meest noordoosteUjke deel van het plangebied. 

4. Datering: Neolithicum (a.a. Michelsbergcultuur), IJzertijd/Romeinse tijd 
S. Vondstomstandigheden: met cultivator Losgetrokken ma'isstoppelveld. 
6. Bodem: Lichte zavel,geleidelijk overgaand in matig ftjn zand. 
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7. Aard van de vondsten: het aardewerk bestaat uit zachtgebakken, handgevormd
aardewerk, Een aantal scherven vertoont ·een besmeten 0 ppervlak, h etgeen 
waarschijnlijk duidt op ~en datering in de IJzertijd of Romeinse tijd. De . 
meeste scherven zijn aangetroffen in eenkleine concentratie van circa 60 bij 
50 mt dicht bij de Ewinkel (vondstnummer 1). Aan de noordzijde van de 
Ewinket, tegen-over de concentratie aardewerkvondsten, zijn in een recent 
gegraven watergang een stuk handgevormd en een stuk gedraaid aardewerk 
aangetroffen. Dit laatste fragment ·betreft een ruwwandig kruik- of ·doLium
fragment uit de periode Midden Romeinse tijd tot en met de Vroege Middel
eeuwen. Andere aardewerkvondsten tagen meer geiso~eerd (vondstnummers 3 
en 12). Twee scherven (vondstnummer 3) kunnen op grond van het baksel 
mogelijk oak uit het Neolithicum dateren. 
De vuursteenartefacten zijn verspreid O.p de hagergelegen delen van het 
perceel aangetraffen en bestaan voor het merendeel uit onbewerkte afslagen 
en kLingen (of fragmenten daarvan). Twee stukken (een grote afslagkrabber en 
een distaalfra·gment van een dikke kling) zijn dateerbaar. Seide zijn gemaakt 
van RijckhoLtvuursteen en op technologi:sche kenmerken zonder meer aan de 
Michelsbergcultuur toe te schrijven (Mjdden Neolithicum A). Veel van het 
overige materiaai bestaat eveneens uit Rijckholtvuursteen of is daaraan ver
want. Het kan gaan am gei'mporteerde vuursteen of uit Maasgrind afkomstige 
vuursteen. De algemene indruk is dat de meeste vuursteenartefacten waar
schijnlijk als neolithisch te dateren zijn. 

8, Diepteligging vond~en: aan de oppervlakte, 
9. Omvang en ligging: de omvang van de vindplaats bedraagt circa 400 bij 160 m. 

De vindplaats lijkt zich langs de noordzijde van een laat-gLaciale restgeul te 
bevinden (figuuf 6). Binnen de begrenzing van de vindplaats lijken kleinere 
concentraties van vondsten v·oor te komen, zoals de graep vondsten van 
vondstnummer 1. Oak de VUuTsteenartefacten van vondstnummer 11lagen in 
een kleine concentratie. De vondsten zijnhoofdzakelijk aangetroffen op het 
hogere deel. Tach komen ook hierbuiten nag verspreide vondsten voor. 
Mogelijk houdt dit verband met in het recente verLeden uitgevoerde egalisaties 
waarbi{groiidvclnaf het hogere de'ef i~' zili delij'ke e~'''zuid~~ste'iijk; ri ~hti'ng is 
verplaatst. 

10. Interpretatie: de vindplaats ligt in tandschappelijk opzicht relatief laag ten 
opzichte van de o.pduikingen in het zuiden en westen. De vondsten uit de 
IJzertijd du;'den ongetwijfeld op een nederzetting die zich aan de noordzijde 
van de Ewinkel verder uitstrekt. De neotithische vondsten kunnen oak duiden 
op bewoning, permanent of semi-permanent, Tot op heden zijn er nag weinig 
vindplaatsen uit het Midden en Laat Neolithic!Jm onderzocht of opgegraven 
om meer te kunnen zeggen over de aard van dergelijke vindplaatsen. 

11. (onservering: gezien het gegeven dat de vondsten aan het oppervlak zijn 
aangetroffen, mag worden gecondudeerd dat er een zekere mate van verstoring 
heeft ptaatsgevonden als gevoLg van ploegen, egaLisatie en andere grand
bewerkingen. Op grond van onderhavig onderzoek kan de mate van verstoring 
nag niet goed worden bepaatd. 
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3. Korte omschrijving: vindplaats van archeologische indicatoren (houtskool, 
verbrande leem) _waar in enkele boringen. De vindplaats ligt tussen Kerkeveld 
en Dommelsvoort, in het noordwestelijke deel van het plangebied. Het is 
onduidelijk wat de aard en interpretatie van de vindplaats is. 

4. Datering: onbekend, waarschijnlijk middeleeuws of ouder. 
5. Vondstomstandigheden: geploegde akker. 
6. Bodem: matig zware zavel en sterk zandige klei, geleidelijkovergaand in matig 

fijn zand. De vindpiaats ligt landschappelijk gezien op een reLatief vlak plateau 
dat in oostelijke en zuidelijke richting sLechts heeL weinig afhelt. 

7. Aard van de vondsten: het gaat am fragmentjes houtskooL en verbrande 
teem die niet verzameld konden worden. De datering van dit materia'al is op 
grand van visuele kenmerken niet te geven. Ze zijn aangetroffen aan de basis 
van het zavel- en kleidek, net boven de overgang naar het zand. In een aantal 
boringen is dit niveau enigszins humeus en archeoLogisch 'vuil' (iets grijzer) . 
In de boringen 50 en 57 is houtskooL 'en verbrande leem aangetroffen, in de 
boringen 63 en 64 houtskooL, verbrande leem en een fragmentje handgevorrnd 
aardewerk. In boring 52 is houtskool en een fragmentje handgevormd aarde
werk aangetroffen. 1n de bori ngen 54, 56, 58, 65, 67, 68, 69, 76 en 77 is 
alleen houtskool aangetroffen. In boring 52 is in de bouwvoor een klingfrag
ment aangetroffen uit waarschijnlijk het Neolithicum. Deze vondst dient 
daarom n;et aan de vindplaats gerelateerd te worden. 

8. Diepteligging vondsten: tussen circa 0,5 en 1,0 m -Mv. 
9. Omvang en ligging: de omvang van de vindpLaats bedraagt circa 400 bij 90 m. 

Binnen dit areaaL bevinden rich ook de meeste boringen waarin alleen houts
kool is aangetroffen. Wanneer de vindpLaats strikter begrenst zou worden 
(aLLeen ap grond van baringen met meerdere archeologische indicatoren), dan 
wordt de omvang circa 110 x 90 m. 

10. Interpretatie: geen van de in de boringen aangetroffen archeoLogische resten 
isdateerbaar. De aanwezigheid van meerdere archeologische indicatoren in 
boringen (zoaLs houtskool, verbr<lnde teem en kLeine fragmentjes aardewerk) 
zou kunnen wijzen op een nederzettingsterrein. Voorkomen van louter houts
kool is geen duidelijke aanwijzing YOM de eventueLe aanwezigheid van een 
nederzetting. maar kan duiden ·o·p de aanwezigheid ervan in de omgev,ing 
(00-1< kan het 'gaan om -de periferie van een nederzetting). t·1ogelijk is de 
vindplaats in de Romei nse tijd te dateren. Ten westen van de vindplaats zijn 
in 1928 'potten' gevonden. Door Willems (1986) is de vindplaats als Romeins 
aangeduid en onder nummer 498 aan de westzijde van de Kerkeveld geplaatst 
nabij boring 60. 

11. Conserverin!): de vindptaats lijkt te zijn afgedekt met een' zaveldek met een 
dikte van een halve meter of meer. Vermoedelijk gaat het om afzettingen van 
-de Beerse Maas die niet erosief zijn afgezet. In hoeverrede vindplaats daarmee 
ook goed geconserveerd is, kanop grond van de huidige stand van kennis 
niet worden bepaald. 
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Vindplaats 3 

1. ARCHIS-waarnemingsnummer: 136421; Vondstnummers: 43, 44, 45 en 46 
2. Kadastrale perce len: onbekend 
3. Korte omschrijving: vindpLaats van archeologische indicatoren (houtskoot. 

verbrande leem) in enkele boringen. De vindplaats ligt ten noorden van de 
provinciale weg (N321), ter pLaatse vande kwekerij/tuinderij van Heurkens. 

4. Datering: Late Middeleeuwen, mogelijk ook Romeinse tijd. 
5. Vondstomstandigheden: tuinderij; alle vondsten zijn afkomstig uit boringen. 
6. Badem: matig zware zavel en sterk zandige klei, geleidelijk overgaand in 

matig fijn zand. KLeurverloop: don'kerbruingrijze bouwvoor, met het toenemen 
van de diepte geLeideLijk overgaand in bruingeel tot lichtbruingeel zand. 

7. Aard van de vondsten: de vondsten bestaan uit aardewerkfragmenten en een 
vuursteenartefact. Het aardewerk bestaat uit een kogelpotscherf i.n boring 44, 

een fragment handgevormd aardewerk dat waarschijnlijk uit de Late Middel
eeuwen dateert (boring 97) en een fragment aardewerk uit de Romeinse tijd 
of Middeleeuwen (boring 98) . Enigszins afwijkend zijn de vondsten inhoring 
86. Hierin zijn een mediaal klingfragment (mogelijk Neolithicum) en een 
fragment handgevormd aardewerk Ult glabaal de periode Neol.ithicum tot en 
met Romeinse tijd. In de boringen 86, 97 en 98 zijn verder enige fragmentjes 
houtskooL aangetroffen in hetzelfde niveau oaLs de aardewerkvondsten. Er is 
geen arc:heologisch 'vuile' Laag herkenb~<!.r. D~ o archeologisc:he indicatoren 
bevinden zich in een lichtbruine, Lichte zavel. 

8. Diepteligging vondsten: tussen circa 0,4 en 0,7 m -Mv. 
9. Omvang en ligging: de omvang van de vindplaats bedraagt circa 140 bij 90 

m. De vindplaats ligt op een in noordeLijke richting afhellend terrein. 
10. Interpretatie: in de boringen zijn enkele vondsten aangetroffen die duiden 

op een datering in de (Late) Middeleeuwen. Daarnaast is het niet uitgesloten 
dat er oudere vondsten bij zijn. Waarschijnlijk gaat het am een nederzettings
terrein uit de Middeleeuwen . 

11: (~nservf!r:in.~: .d~ vi~~p1~ats lijkt te ~ijnaf9.~~~L<tJllet E!.e.n z~yel~~k !1l~t ;een 
dikte van een halve meter of meer. Vermoedelijk gaat het om ahettingen van 
de Beerse Maas die nlet erosief zijn afgezet. In hoeverre de vindplaats daarmee 
oak gaed geconserveerd is, kiln op grand van de huidige stand van kennis 
niet worden bepaald. 

Vindplaats 4 

1. ARCHIS-waarnemi,ngsnummer: 136422; Vondstnummers: 13, 14 en 15 
2. Kadastrale percelen: 321 en 322 
3. Korte omschrijving: vindplaats van appervlaktevondsten (vuursteenartefacten). 

De vindplaats ligt aan de oostzijde van de DommeLsvoort: 
4. Datering: Neolithicum, mogelijk Ktokbekercultuur. 
5. Vondst~mstandig"eden: akkerland, geploegd. Alle vondsten zijn ilfkomstig 

van het oppervlak. 
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6. Bodem; Lichte zavel, geleidetijk overgaand in matig fijn zand, vermoedelijk 
rivierduin- of dekzand. Kleurverloop: donkerbruingrijze bouwvoor, met het toe
nernen van de diepte geleidelijk overgaand in bruingeel tot lkhtbruingeel zand. 

7. Aard van de vondsten: de vondsten bestaan uit een aantal vuursteenartefacten. 
Het betreft een spits met weerhaken behorend tot de.1<lokbekercultuur (vondst
nummer 13), een, afslag die op technologische kenmerken uit het ;Neolithicum 
dateert (vondstnummer 14) en een verb ran de afslag met een zware patina 
(vondstnummer 15) . Dit artefact ZOU, ap grond van de zware patinering, 
mogelijk aanzienlijk ouder kunnen zijn en misschien uit het Laat Paleotithicum 
kunnen dateren. 

8. Diepteligging vondsten: maaiveLd. 
9. Omvang en tigging: de omvang van de vindplaats bedraagt circa 140 bij BO 

m. De omvang is echter gebaseerdop een gering aantal oppervlaktevondsten . 
De vindplaats ligt op een noord-zuid georienteerde rug. Aan de oostzijde ligt 
een laat-glaciale restgeuL 

10. Interpretatie: het geringe aantaL vondsten Laat geeneenduidige interpretatie 
van de vindplaats toe. Het kan gaan om een nederzettingsterrein. 

11. Conservering: hoewelhet om een oppervLaktevindplaats gaat, is net niet 
uitgesloten dat de vindplaats is afgedekt met jongere sedimenten van de 
Beerse Maas. Het feit dat er zo weinig oppervlaktevondsten zijn aangetroffen, 
kan wijzen op geringe aantasting. Met andere woorden: het niveau waarop de 
vindplaats zich in de ondergrond bevindt, is slechts in geringe mate door 
eventuele grondbewerkingen aangetast, zodat weinig archeologische Testen 
aan het oppervlak zijn terechtgekomen. WeL dient te worden opgemerkt dat 
in de boringen geen archeotogische indicatoren zijn aangetroffen. In hoeverre 
de vindplaats ook goed geconserveerd is, kan op grond van de huidige stand 
van ken nis niet worden bepaatd. 

Vindplaats 5 

1. ARCHIS-waarnemingsnummer: 136423; Vondstnummers: 16 tim 25 

2. Kadastrale percelen: anbekend 
3. Korte omschrijving: vindptaats van oppervlaktevondsten (vuursteenartefacten . 

en enige fragmenten aardewerk) . In de boringen z;jn geen vondsten aan
getroffen. De vindplaats ligt aan de oostzijde van de Dommelsvoort, in het 
noordelijke deel van het pLangebied. 

4. Datering:Neolithicum en mogelijk oo'k IJzertijd/Romeinse tijd. 
5. Vondstomstaodighedem akkerland, ten dele geploegd en ten dele mai'sstop

pelvel.d. Alte vondsten zijn afkomstig van het oppervlak. 
6. Bodem: vanaf het maaivetd tot een diepte die varieert van circa 0,3 tot 0,6 m 

-Mv bestaat de bodem uiteen matig zware zaveL, waarschijnlijk een afzetting 
van de Beerse Maas. Vanaf circa 0,5 m -Mv gaat deze afzet.ting over in een 
Lichte .tot matig zware .kLei. Er is sprake van sterke textuurwisselingen in deze 
kLei. Ve.rmoedelijk 'betreft het een laat-glaciale geulafzetting. Vanaf circa O,B 

a 1,0 m -Mv bevindt zich zand waarvan de top bestaat uit kleiig zand. Naar 
beneden gaat dit over in vrijwel kleiarm matig grof en grof zand . 
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7. Aard van de vondsten: de vondsten bestaan hoofdzakelijk uit vuursteen~ 
artefacten (13 stu'kken), voor het merendeel klingfragmenten en afslagen. 

"-' 

Op grond' van het ontbreken van typologis-ehe kenmerken is een datering niet 
mogelijk. De technologische kenmerken doen echter denken aan een neoLithische 
ouderdom van het vuursteen materiaaL. De aardewerkfragmenten (vondstnum mers 
16, 20 en 21) kunnen oak niet eenduidig gedateerd worden . Hoewel een enkele 
met fijn kwartsgruis gemagerde scherf mogeLljk uit het NeoLithicum dateert, 
is het niet uitgesLoten dat het meeste materiaal dateert wit de IJzertijd of 
Romeinse tijd. 

8. Diepteligging vondsten: maaiveLd. 
9. Omvang en ligging: de omvang van de vindplaats bedraagt circa 300 bij 120 m. 

De omvang is echter ge,baseerdop de verspreiding van de oppervlaktevondsten. 
De vindplaats Ligt in een van de laagste deien van het plangebied, waar twee 
laat-glaciate restgeulen vanuit zuidoostelijke richting s,amenkomen. Deze 
relatief lage ligg;ng is voar een archeotogische vindptaats angebruikelijk. 

10. Interpretatie: op grand van het aantal vandsten en de omvang van de 
vindplaats lOU het kunnen gaan om een ncederzettingsterrein met bewonings
resten uit het Neolithicum en de IJzertijd of Romeinse tijd . 

11. Conservering: hoewel het am een oppervlaktevindplaats gaat, ltjkt het er op 
dat de vindplaats is afgedekt met jongere sedimenten van de Beerse Maas. 
Zeker gezien de retatief lage tigging is dit voar de hand liggend. Oit impliceert 
dat de aan het oppervlak gevonden archeologische resten uit een dieper 
gelegen niveau zijn opgeploegd. Hieruit btijkt dat sprake is van een zekere 
mate van aantasting vanhet vondstniveau. 

Vindplililts 6 

1. ARCHIS~waarnemingsnummer: 136424; Vondstnummers: 28 tim 32 
2. KadilStrale percelen: 365, 366 en 357 
3. Korte ,omsdnijvlng: ten noorden en noardoosten van de Radevoort ligt een 

vindplaats van oppervlaktevondsten (enige vuursteenartefaeten en fragmenten 
aardewerk). In de boringen zijn geen vondsten aangetroffen. 

4. Datering! IJzertijd/Rameinse tijd, mogelijk oak Neolithicum. 
5. Vondstomstandigheden: akkerland, ten dele geploegden ten dete mai'ssto p

pelveld. AHe vondsten zijn afkomstig van het oppervlak. 
6. Bodem: vanaf het maaiveld tot een diepte die varieert van circa 0,7 tot 0,85 m 

-Mv bestaat de bodem uit een matig zware zavel, waarschijnlijk een afzetting 
van de Beerse Maas. Daaronder bestaat de badem uit matig fijn en grof zand . 
Vrijwe{ zeker is dit een taat-glaciate terrasafzetting. 

7. Aard van de vondsten: de vondsten bestaan uit een aantal fragmenten 
handgevormd aardewerk (vondstnummers 28, 29 en 30) ell. twee vuursteen~ 
artefaeten (vondstnummers 31 en 32). Het aardewerk is vrij zacht van baksel, 
met potgruis gemagerd en dateert waarschijnlijk uit de IJzertijd of Romeinse 
tijd. De vuursteenartefaeten bestaan uit een klingfragmentje en een stuk van 
een klingkern van RijckhoLtvuursteen. Gezien de technologische kenmerken 
dateren ,deze artefacten uit het NeoLithicum. 
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8. DiepteLigging vondsten: maaiveld. 
9. Omvang en ligging: de omvang van de vindpLaats bedraagt circa 130 bij 60 

m. De omvang is gebaseerd op de verspreiding van de oppervlaktevondsten, 
De vindplaats ligt op de westelijke helling van een rug tU5sen twee laat
glaciate geulen. ~eze rug (een soort kaap) helt in noordelijke richting af. 

10. interpretatie: het aardewerk uit de IJzertijd of Romeinse tijd maakt het ,aan
nemeLijk dat het gaat om een nederzettingsterrein uit een van deZe perioden. 
De vuursteenartefacten uit het Neolithicum hoeven niet noodzakelijkerwijs 
op een nederzettingsterrein te duiden. 

11. Conservering: hoewel het am een oppervlaktevindplaats gaat, lijkt het er op 
dat de vinrlplaats is afgedekt met jongere sedimenten van de 8eerse Maas. 
nit im pliceert dat de aan het oppervLak gevonden archeologische resten uit 
een dieper geLegen niveau zijn opgeploegd. Hieruit bLijkt dat sprake is van 
een zekere mate van aantasting van het vondstniveau. Het geringe aantaL 
oppervlaktevondsten kan echter ook betekenen dat een afgedekte vindplaats 
slechts in geringe mate is aangeploegd. 

Vindplaats 7 

1. ARCHIS-waarnemingsnummer: 136425; Vondstnummers: 36 en 37 

2. Kadastrale percelen: onbekend 
3. Korte omschrijving: vindplaats van fragmenten aardewerk in twee boringen. 

De vindplaats ligt direct ten oost~n van de Kerkeveld en iets ten noorden 
van de Dommelsvoort, in het zuidelijke deel van het plangebied. 

4. Datering: IJzertijd/Romeinse tijd. 
5. Vondstomstandigheden: geploegd akkerLand. Vondsten in de boringen 423 

en 430. 

6. Bodem: vanaf het maaiveld en een diepte die varieert van circa 0,7 tot 0,85 

m -Mv bestaat de bodem uit een matigzware tot Lichte zavel, waarschijnlijk 
een ahetting van de Beerse Maas. Daaronder gaat de zavel ·over in matig fijn 
zand waarvan de top kleiig is. VermoedeLijk betreft dit rivierduinzand. 

7. Aard van de vondsten: de vondsten bestaan uit twee fragmenten handgevormd 
aardewerk. Het aardewerk is vrij zacht van baksel, met potgruis gemagerd en 
dateert waarschijnlijk uit de IJzertijd of Romeinse tijd. 

8. DiepteLigging vondsten: op 0,35 en 0,6 m -Mv in respectievelijk de boringen 
423 en 430. De vondsten zijn aangetroffen in het zaveldek, boven het zand. 

9. Omvang en Ligging: de omvanll van de vindplaats Laat zich op grond van de 
twee boringen met vondsten niet goed vaststeLlen. De minimale omvang van 
de vindplaats bedraagt circa 100 bij 50 m op grond van de afstand tussen de 
twee boringen. De vin.cJplaats ligt in een vrij vlak landschap. 

10. Interpretatie: aardewerk uit de IJzertijd of Romeinse tijd duidt op de even
tueLe aanwezigheid van een nederzettingsterrein uit een van deze perioden. 

11. Conservering: hoewel de vondstomstandigheden uitstekend waren, zijn er aan 
het oppervlak geen archeoLogische resten aangetroffen. Naar het zich taat 
aanzien is de vindplaats afgedekt met j.ongere sedimenten van de Beerse Maas. 
Hieruit kan geconcludeerd worden dat er nagenoeg geen verstoring van de 
vindplaats heeft plaatsgevonden. 
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Vindplaats 8 

1. ARCHIS-waarnemingsnummer. 136426; Vondstnummers: 38 en 48 
2. Kadastrale percelemonbekend 
3. Korte omschrijving: vindplaats van enige fragmenten aardewerk in twee 

boringen. De vindplaats ligt direct ten westen van de Kerkeveld nabij de 
aansluiting op de provinciate weg (N321), in het zuideiijke deel van het 
plangebied. 

4. Catering: IJzertijd/Romeinse tijd en mogelijk oak MiddeLeeuwen. 
S. Vondstomstandigheden: grasland. Vondsten in de boringen 423 en 430. 

...... 

6. Bodem: vanaf het maaiveld tot een diepte die varieert van circa 1,4 (boring 
459) tot 1,1 m -Mv (boring 460) bestaat de bodem uit een matig zware tot 
lichte zaveL, waarschijnlijk een afzetting van de Beerse Maas. Daaronder 
ga.at de zavel over in matig fijn zand waarvan de top Heiig is. Vermoedelijk 
betreft dit rivierduinzand. 

7. Aard van de vondsten: de vondsten bestaan uit twee fragmenten aardewerk. 
Het fragment uit boring 459 is vrij zacht van baksel, met potgruis gemagerd 
en dateert waarschijnlijk uit de IJzertijd of Romeinse tijd. Het fragment uit 
boring 460 is met fijn zand gemagerd en heeft een roze-rode kleur. Het laat 
zich niet nader dateren dan in de peri ode Romeinse tijd tot en met 
Middeieeuwen. 

8. Diepteligging vondsten: op 0,35 en 0,5 m -Mv in respectieveUjk de boringen 
459 en 460. De vondst in boring 459 is net onder de bouwvoor aangetroffen 
in een tichte zavel met en;ge puin- en houtskooldeeltjes. Het fra gmentje 
aardewerk in boring 460 is aangetroffen op het niveau waarin oak enige puin
en h~utskooldeeltjes zijn waargenomen. Bovendien is deze taag iets vlekkerig 
en bestaat de indruk dat ,er enige verstoring heeft plaatsgevonden. 

9. Omvaog en ligging: de omvang van de vindplaats laat zich op grond van de 
twee boringen met vondsten niet goed vaststellen. Bovendien is het onduidetijk 
of de twee vondsten tot iiezelfde vindplaats behoren. De minimale omvang 
van de vindplaats bedraagt..circa . .60. bij 40 m ap .grond .. van. de· .. afstand tussen 
de twee boringen. De vindplaats ligt relatief laag tussen een zandplateau aan 
de oostzijde en een zandrug aan de westziJde. Ter plaatse bevindt zich een 
laat-glaciaal restgeultje. 

10. Interpretatie: het is o·nduidelijk of er sprake ;s van een nedoerzetting. De 
vindpLaats bevindt zich in een relatief laag deet van het landschap. Mogetijk 
hangt de vondst in boring 459 samen met de nabijheid van vindplaats 7 (een 
vermoedelijke nederzetting) en hoort deze vondst bij de periferie daarvan. 

11. (onservering: aangezien het peTcee! als grasland in gebruik was, is geen 
oppervlaktekartering uitgevaerd. In boring 460 lijkt de bodem tot circa 0,7 
m Licht verstoord tezijn. Zonder dat hiervoor duidelijke ai1nwijzingen in de 
boringen zijn aangetroffen, bestaat de indruk dat er enige egaLisatie en 
mogetijk oak ophoging van het terrein he eft p(aatsgevonden. 
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VindpLaats 9 

1. ARCHIS-waarnemingsnummer: 136427; Vondstnummer: 50 
2. Kadastrale percelen: onbekend 
3. Korte omschrijvi,ng: vindplaats van twee fragmentjes aardewerk in een 

boring. De vindplaats ligt in het meest westelijke deel van het plangebied 
tussen de provinciale weg (N321) en de Bungelaar. 

4. Datering: IJzertijd/Romeinse tijd . 
5. Vondstomstandigheden: grasiand. Vondsten in boring 488. 

...... 

6. Bodem: vanaf het maaiveld tot circa 1,0 m -Mv bestaat de badem uit een 
matig zware tot Lichte zavel, waarschijnlijk een afzetting van de Beerse Maas, 
Tussen 1,0 en 1,2 m -Mv bevindt zich e.en sterk zandige, zware Leemlaag. 
Daaronder bevindt zich matig fijn zand waarvan de top kleiig is. Gezien de 
afdekkende ZWare leemlaag betreft, dit zand vrijweL zeker een fluviatieLe 
afzetting. 

7. Aard van de vondsten: de vondsten bestaan uit twee fragmentjes handgevormd 
aardewerk met een magering van fijn potgruis. Vermoedelijk dateren ze uit 
de IJzertijd of Romeinse 'tijd. 

8. Oiepteligging vondsten: tussen 0,7 en 0,8 m -Mv. ,De vondsten zUn aan
getroffen in de zavellaag. 

9. Omvang en ligging: op grond van vondsten in een enkeLe boring is de 
omvang van de vindplaats niet te bepalen. 

10. Interpretatie: het is onduidelijk of de fragmentjes aardewerk zich in de 
afzettingen van de Beerse Maas bevinden. Indien-dit het geval is, zou dit 
erop wijzen dat ze verspoeld zijn (van eLders afkomstig). De vindplaats Ligt 
ten westen van de westelijke punt van een grate zandrug die zich verder 
Daar het oosten ·uitstrekt. Het is mogelijk dat de vondsten afkomstig njn van 
een nederzetting op deze rug. In de boringen op de rug zijn hiervoor echter 
geen aanwijzingen aangetro.ffen. 

11. Conservering: omdat het am een graslandperceeL gaat, was het niet mogelijk 
een oppervlaktekartering uit te voeren. Genen de diepte waarop de vondsten 
zijnaangetroffen, lijkt het onwaarschijnlijk dat archeoLogische resten door 
re.9uliere grondbewerkingen zijn verstoord. 

Vindplaats 10 

1. ARCHIS-waarnemingsnummer. 136428; Vondstnummer: 40 
2. Kadastrale perce len: 303 
3, Korte omschrijving: vindpLaats van fragmentje's aardewerk in twee boringen. 

De vindplaats Ligt op een hoge zan drug in het westelijke deel va.n het ptan
gebied, tussen de provinciale weg (N321) en de Bungelaar. 

4. Datering: IJzertijd/Romeinse tijd. 
5. Vondstomstandigheden: grasland. Vondsten in de baringen 465 en 475. 
6. Bodem: de zandrug bestaat uit matig fijn zand. Dit zand is afgedekt met een 

laag Lichte zavel met een dikte die varieert van circa 0,5 tot 1,0 m. 
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7. Aard van de vondstem de vondsten bestaan bestaat uit handgevormd 
aardewerk met potgruismagering. Het dateert waarschijnlijk uit de IJzertijd 
of Romeinse tijd. Het aardewerk in boring 465 was volledig vergruisd en kon 
niet worden verzameld. In boring 485 is een fragment aangetroffen (vondst
nummer 40). Daarnaast is in boring 465, in hetzelfde niveau als het aardewerk, 
houtskool waargenomen. Oak is houtskoot aangetroffen in boring 475 op een 
iets ·dieper niveau. 

8. Diepteligging vondsten: het aardewerk is in boring 465 aangetroffen tussen 
1,0 en 1,25 m -Mv op de overgang van het zaveldek naar het zand. De scherf 
in boring 475 is aangetroffen op circa 0,75 m -Mv, eveneens op de overgang 
van het zaveldek naar het zand. 

9. Omvang en Ugging: de omvang (bepaald aan de hand van de boringen 465 
en 475) bedraagt circa 70 bij SO m. 

10. Interpretatie: vermoedelijk gaat het am een necierzettingsterrein. 
11. Conservering: de vindplaats is afgedekt met een zaveldek. De vondsten zijn 

afkomstig uit boringen. Een oppervlaktekartering was niet mogelijk in verband 
met de begroeiing met gras. Aanwijzingen voor verstoring door egalisatie of 
diepe bodembewerking zijn nlet aangetroffen. Aangenomen wordt derhalve 
dat de nederzettingssporen nog goed geconserveerd zijn. 

Vindplaats 11 

1. ARCHIS-waarnemingsnummer: 136429; Vondstnummer: 52 
2. Kadastrale percelen: 303 
3. Korte omschrijving: het kasteeLtje 'de Broe'kho.f' 
4. Datering: Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd. 
5. Vondstomstandigheden: grasland. Vondst in boring 499. 

6. Bodem: het terrein ten noorden van het voormalige kasteelligt op de zuidelijke 
flank vaneen hoge zandrug. Het terrein random het voormalige kasteelligt 
daarentegen een stuk lager en vertoont een iets afwijkende bodemopbouw. 
Het Lijkt te gaan om een (laat-glaciale) restgeul. In het noordelijke deel 
bestaat de bode-m' ait e·en zavetdek met eeri dikte Vaif circa 0,5 a 0,8 in: Daar
onder bevindt zich matig fijn, leemarm zand. Ten westen van net voormalige 
kasteel (in het lagergelegen deel) bestaat de bodem uit een dik pakket zandige 
Lichte klei, afgewissetd met Lichte zavel. Dit pakket heeft een dikte van circa 
0,7 a 0,9 m en ligt op fijn tot matig fijn zand. 

7. Aard van de vondsten: de vondst bestaat uit een fragment aardewerk 
(vondstnummer 52) in boring 499. Het betreft een fragment grijsbakkend 
aardewerk (waarschijnlijk kogetpot) uit de late Middeleeuwen. Daamaast is 
in boring 499 de westelijke gracht van het voormaligei<asteel aangetroffen. 
Deze gracht is overigens nog goed zichtbaar in het weiland ten westen van 
het erf Viln de huidige boerderij als een drassige, langwerpige depressie goed 
zichtbaar. De basis van de gracht Ligt in boring 499 op circa 0,85 m. Daarbij 
dient wel te worden opgemerkt dat deze boring aan de binnenrand van de gracht 
is gezet. Verder naarhet midden zal de basis van de gracht die per liggen. 
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Figuur ,. Gebouwen, 

g,achten en percelering 

van k.steel de ·Sroekhof 

op diverse kurten 

(rood: wegen en paden; 

blauw: water; zwart: 

gebouwen, etc.) . 

Soven: de k.da,tral. 

minuut uit ca. 11 3 0 

(gab.,eerd up een 

apname uit ca. 1a1S). 

Mi dden: Rivierkaart uit 

1851 (de pijl wijst "oar 

ee n deel van d. gracht; 

H,d, = 5chuur en koets· 

huis) . Onder. topogra 

fisch. kaart uit 1916 

(blad 591 Hap,). 
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8. DiepteLigging vondsten: de kogelpotscherf is in boring 499 aangetroffen in -

een laag geroerde grond net onder het maaiveld. 
9. Omvang en ligging: de omvang van de vindplaats is bepaald aan de hand 

van hetgrachtenstelsel van het voormalige kasteeL Het kasteel (met grach
ten en een groot bijgebouw) is op de kadastrale minuut uit circa 1830 nog 
duidelijk herke.nbaar (figuur 7). In het weiland ten westen van het voormalige 
kasteeL is de gracht tegenwoordtg nag zichtbaar; aan de noord- oost- en 
zuidzijde liggen de grachten op het erf van de huidige boerderij. Hier zijn 
geenboringe.n gezet. In de boringen 474 en 485 (gezet op een akker in de 
onmiddelLijke nabijheid van het kasteeL) zijn twee middeLeeuwse scherven 
aangetr~ffen die aan het kasteeL gerelateerd kunnen worden. De in de IJzertijd 
of Romeinse tijd gedateerde scherf staat hier los van en zou kunnen duiden 
op de eventuele aanwezigheid van een nederzetting 'uit deze perioden. 

10. Interpretatie: de Broekhof is een kasteeltje dat voLgens Douma (zander jaar) 
yoar het ,eerst in 1404 wordt genoemd als "Den hoff to Beerse" toebehorend 
aan Johan van Barlar. Het is mogeliJk dat dit goed daarvoor aL enige tijd heeft 
bestaan als een adellijk huis. Over de oudste bebouwing is tot nog toe niets 
bekend. AanvuLlend historisch onderzoek zou hieromtrent meer duidelijkheid 
kunnen verschaffen. Daarnaast kan aanvullend veldonderzoek worden uitgevoerd 
om met name over de eerste fuse van het kasteeL informatie te verkrijgen. 

11. (onservering: het is niet exact te bepalen of de huidige boerderij staat op 
"de fundamenten van het kasteel. De gebouwen (huis en groat bijgebouw) 
zijn omstreeks 1850 gesloopt (Douma, zonder jaar) en vervangen door een 
boerde.rij. In de regel bleef bij de afbraak in die tijd weinig gespaard en 
werden fundamenten meestal volledig uitgebroken om de bakstenen te kunnen 
hergebruiken. Het is niet uitgesloten dat de bakstenen in de huidige boerderij 
zijn hergebruikt. 
De grachten zijn gedempt, maar'ondanks een recente egalisatie is een deel 
ervan in het perceeL westelijk van de boerderij herkenbaar als een drassige 
zone. Door de aanleg van de provindaLe weg (N321) en diverse herinrichtingen 
is van de oorspronkelijke uitleg van lanen, tuinen, boomgaarden, etc. weinig 
meer"overgebl'even. "" . -.. " ... 
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4 Conclusies e"n aanbevelingen 

4.1 Conclusies 

..... 
RAAP _. 

Tijdens het inventariserend archeologisch onderzoek in Waterpark de Kraaijenbergse 
Plassen zijn elf archeologi.sche vindplaatsen aangetroffen. 

Het plangebied l;gt op een rivierterras. Het gaat om afzettingen uit het Laat 
Glaciaal (B~lling interstadiaat) die bestaan uit fluviatiele (grofzandige en grindige) 
en eotische afzettingen (rivierduinzanden). De tagergelegen deLen van het plan
gehied worden gevormd door voormalige restgeulen van een vlechtende rivier. 
De hogergeLegen delen bestaan uit rivierduinzanden. 

De terrasafzettingen zijn vanaf de 16e eeuw overdekt met afzettingen van de 
Beerse Maas die bestaan uit zaveL en klei. De afzettingen van de Beerse Maas 
hestaan in de LaaggeLegen delen van ·het plangebied uit een gelaagd pakket 
zavel, klei en zand, De dikte van dit pakket bedraagt meerdere meters. De basis 
van deze afzetlingen kon niet altijd worden vastgesteld. Op de hogergelegen 
deLen van het pLangebied bestaan de afzettingen van de Beerse Maas uit een 
pakket zavel met een dikte tot circa 0,6 m. Waarschijnlijk is dit pakket mede 
ontstaan door bemesting met plaggenmest uit potstallen. 

Er zijn in het plangebied elf archeologische vindplaatsen aangetroffen (zowel 
aan de oppervLakte aLs in boringen; zie tabeL 2). De vindplaatsen dateren uit 
verschiLLende archeologlsche perioden. Op grond van de fragmentaire aard van 
het vondstmateriaal en het vaak ontbreken van diagnostische kenmerken is de 
datering van de vindpLaatsen (m.u.v. vindplaats 11) gLobaal. VindpLaats 11 
betreft de gracnten en resten van kasteel de Broekhof. De overige vindplaatsen 
dateren 'uit de periode Neolithicum~IJzertijd of Romeinse tijd en de Late 
Middeleeuwen. 

De oppervlaktevindpLaatsen in het noordoostelijke deel van het pLangebied zijn 
waarschijnlijkaLs gevolg van egalisatie en bodembe'werking verstoord. De mate van 
verstoring is nog niet vastgesteld. De overige vindpLaatsen zijn met afzettingen 
van de Beerse Maas afgedekt en daardoor waarschijnlijk intact. Van vindplaats 11 
(kasteel de Broekhof) is niet bekend in hoeverre fundamenten en muurresten van 
het kasteel en de bijgebouwen in de ondergrond bewaard zijn gebLeven. Grachten 
zullen nog grotendeels intact zijn. 
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Tab.l 2: A.nbev.lingen per vindpl.ats. 

4.2 Aanbevelingen 

Vervolgtraject 

Volgens de gangbare praktijk en :nader omschreven in de KwaLiteitsnorm Neder
landse Archeologie (KNA; Voorbereidingscommissie Kwaliteitslorg ArcheoLogie, 
2001) dient een waardestellend onderz{)ek uitgevoerd te worden om de kwaliteit 
en de waarde van de vindpLaatsen nader te bepaten. Een dergelijk waarderend 
onderzoek kan bestaan uit het graven van proefsLeuven of aanvulLend booronder
zoek. Op grond van de re5ultaten van dit onderzoek zal het bevoegd gezag, aan 
de hand van selectiecriteria, beoordelen of een vindplaats behoudenswaardig is 
(seLectiebesluit). Het opnemen van archeologische waarden in het nog op te 
stellen bestemmingsplan kan 'het beste na deze fase worden bewerksteLligd. 
Mochten archeotogische vindplaatsen op basis van het waarderend onderzoek en 
het selectiebesLuit aLs behoudenswaardig worden gekwalificeerd, dan dient gezocht 
te worden naar mogetijkheden tot fysieke bescherming van de vindplaats· in de 
bodem (behoud in situ). Indien dit niet mogelijk is, zal in de regel een definitieve 
opgraving van de vindplaats noodzakelijk zijn (behoud ex situ). 

Naar verwachting zutlen de vindplaatsen in de ontgrondingsLocaties ten gevo(ge 
van de ontgrondingswerkzaamheden verloren gaan. Afhankelijk van de bodem
ingrepen in het overige deel van het pLangebied kunllen vindpLailtsen die zich 
hierin bevinden mogelijk gespaard worden. Op gr!;lnd van onderhavig karterend 
onderzoek is van de vindplaatsen een aantaL basisgegevens bekend. Voor concrete 
besLissingen ten aanzien van d·e behoudenswaardigheid van de vindplaatsen zal 
een waarderend archeologisch onderzoek uitgevoerd moeten worden (tabel 2). 
Vindplaats 11 is hiervan uitgezonderd. Voor dit kasteelterrein karl gekeken worden 
of het mogelijk is het in de planvorming in te passen en het, door het treffen 
van inrichtingsmaatregelen, aLs cultuurhistorisch object te profileren. 
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Aanbevolen wordt op de vindplaatsen 1 tim 10 een waarderend archeologisch 
onderzoek uit te laten voeren . Voor de oppervlaktevindplaatsen 1. 4. 5 en 6 (in 
het noordoostelijke deeL van het plangebied), di·e mogelijk verstoord zijn, wordt 
aanbevolen om een waarderend archeologisch onderzoek in de vorm van proef
sleuven uit t e voeren . Op de vindplaatsen 2, 3, 7. 8 en 9 (die zijn afgedekt met 
jongere sedimenten)-kan dit proefsleuvenonderzoek gecombineerd worden met 
een waarderend booronderzoek. 

De concrete invullins van h·et waarderend archeologisch onderzoek (zowel 
waarderend booronderzoek als proefsleuvenonderz.oek) dient verder uitgewer!<t 
te worden in daartoe op te steLlen Programma's van Eisen. 
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RMO Rijksmuseum van Oudheden 
ROB Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 

Overzicht van figuren en tabeLLen 

Figuur 1. De ligging van het plangebied (gearceerrl); inzet: Ligging in 
Nederland (ster). 

Figuur 2. Geologische kaart (naar Van der Beek & !sarin, 1991). 
Figuur 3. Boorpuntenkaart en maaiveldhoogte. 
Figuur 4. Zandhoogtekaart. 
F;guur 5. Dikte van het afdekkende kLei- en zaveldek. 
Figuur 6. Resultaten van het archeologisch onderzoek. 
Figuur 7. Gebouwen, grachten en perc:elering van kasteel de Broekh,of op diverse 

kaarten. Boven: de kadastrale minuut uit ca. 1930 (gabaseerd op een 
opname uit ca. 1815). Midden: Rivierkaart uit 1851 (de pijl wijst naar 
eendeel van de'gracht; H.d. = schuur ~n koetshuis). Onder: topogra
fische kaart uit 1916 (Mad 591 Haps). 

Tabel 1. Archeologische tijdschaal. 
Tabel 2. Aanbevelingen per vindplaats. 
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Verklarende woordentijst 

aggradatie 

ALler"d 
antropogeen 

artefact 

bioturbatie 

B"Uing 
dekzand 

Dryas stadiaaL 

·eoHsch 

esdek 

ex situ 
fLuviatiel 

glaciaaL 

genese 
Holoceen 

in situ 

trapsgewijze verandering (geleidelijke ·overgang van een 
bodemtype in een bodemtype van betere kwaliteit) 
zi e Dryas-sta diaal 
ten gevoLge van menseLijk handelen (door mensen gemaaktl 
veroorzaakt) 
alte door de mens gemaakte of gebruikte voorwerpen 
verstoring van bademLagen door dieren (graven, woeten, eten) 
zie Dryas-stadiaal 
fijnzandige afzettingen die onder periglaciale omstandigheden 
voomamelijk door windwerking ontstaan zijn; de dekzanden 
van het Weichselien vormen in grate d.elen van Nederland 
een 'dek' (Saalien: Formatie van Eindhoven; Weichselien: 
Fo rmatie va n Twente) 
laatste gedeelte van het PLeistoceen (Laat Glaciaal), ca. 
13.500 tot 8.000 veor Chr.; het Dryas stadiaaL wordt onder
verdeeLd in hat Vroegste lDryas (13.500-13.000 veer (hr.), 
het B~Lling interstadiaa! (13.000-12.DDO voar Chr.), de 
Vreege Dryas (12.000-11.000 voor (hr.), het Atler~d inters
tadiaaL (10 .800-9.000 voor (hr.) en de Late Dryas (9.000-
8.000 voor Chr.) 
door de wind gevormd, afgezet 
oud verhoogd bouwland, ontstaan door op'hoging ten beheeve 

va~b~ll1e~ting. V?o.r .d: h.en:'esti~g'lll~r~en plaggen~.f Ill~t 
zand vermengde potstalmest opgebracht. In geval van een 
es is de opgebrachte laag ten minste 50 cm dik. De term es 

;s gangbaar in Noord- en Oost-Nederland. In Midden-Nederland 
wordt gesproken van enk of eng en in Zuid-Nederland van 
akker of veld 
verplaatst (zie in situ) 
door rivieren gevormd, afgezet 
a) IJstijd: koude periode uif het Pleistoceen; b) betrekking 
hebbende op het landijs 
wording, ontstaan 
jongste geologisch tijdvak (vanaf de Laatste IJstijd: circa 
8800 jaar veor Chr. tot heden) 
achtergebleven op exact de plaats waar de Laatste gebruiker 
het heeft gedeponeerd, weggegooid of verloren 
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interpolatie 

interstadi aal 

Laat Glaciaal 

Late Dryas 

teem 

lutum 
meander 

meanderen 

oeverwal 

patina 

Pleistoceen 

Pleniglaciaal 

potstal 
PrehistD ri e 

silt 
Steentijd 

verbruining 

vlechtende rivi er 

Weichselien 

(401 

tussenvoeging van waarden tU5sen twee gegeven waarden 
in een reeks 
een warmere periode tijdens een glaciaal 
laatste fase van het Weichselien (13.000-10.000 voor heden) 
die zich kenmerkt door een afwisseling van warme Inter-

-stadiaten (B0lling en Aller0d) en koudere IntergLacialen 
(Vroege en Late Dryas) 
zie Dryas-stadiaal 
grondsoort die wordt gekenmerkt door een hoog siLtgehaLte 
(bDdemdeeLtjes tussen 0,002 en 0,05 mm) 

minerale deLen in de klei (deeLtjes kLeiner dan 2 jlm) 
min of meer regelmatige LU5vormige rivierbocht 
(van rivieren of beken) zich bochtig door het landschap 
sLi ngeren 
langgerekte rug langs een rivier of kreek, ontstaan doordat 
bij het huiten de oevers treden van de stroom het grovere 
materiaal het eerst bezinkt 
(witte) oxidatieLaag op vuurstenen voorwerpen, ontstaan 
ten gevoLge van ouderdom, bevriezing en/of verb ran ding 
geologisch tijdperk dat circa 2,3 mi~oen jaar geleden began. 
Gedurende deze periode waren er sterke kLimaatswisselingen 
van gematigd warm tot zeer koud (de vier bekende IJstijden). 
Na de laatste JJstijd begint het HoLoceen (ca . B800 vaar Chr.) 
koudste periode van de laatste ijstijd, het WeichseLien, ca. 
20.000-13.000 jaar geleden 
uitgediepte veestaL 
dat deeL van de geschiedenis waarvan geen gesch.reven 
bronnen bewaard zijn gebleven 
gronddeeLtjes ter grootte van 2 tot SO ~m 

.archeologische periode die zich kenmerkt door het gebruik 
van stenen werktuigen 
verschijnsel waarbij door verwering van ijzerhoudende 
mineralen in de bodem ijzer vrijkomt dat rond de minerale 
delen wordt afgezet als een huidje van ijzeroxiden; dit 
treedt op in een (zwak) zuur milieu (dus na ontkaLking) 
een vlechtende of verwilderde rivier bestaat uit een stelseL 
van meerilere, ondiepe waterlopen die zich herhaaldelijk 
spLitsen en samenvoegen 
geoLogische periode (l.aatste ijstijd, waarin het landijs 
Nederland niet bereikte), ca. 120. 000-10. 000 jaar geleden 
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1 Inleiding 

Het Consortium Dommelsvoort, bestaande uit ABC Vastgoed en Van Boekel Zeeland, 

zijn voornemens in de gemeente Cuijk een deel van de Kraaijenbergse Plassen, nader te 
noemen waterpark Dommelsvoort, te ontwikkelen tot een hoogwaardige recreatieve 
voorziening. Deze recreatieve voorziening is gelegen westelijk van de rijksweg A73 
Venlo-Nijmegen en direct noordelijk van de provinciale weg N321 Cuijk-Grave. 

Ten behoeve van de ontwikkeling van deze voorziening dient een MER procedure 
doorlopen te worden met bijbehorende onderzoeken die uitgevoerd en gecoordineerd 
worden door Kragten. Een van de onderzoeken betreft het onderzoek naar de 
verkeerskundige consequenties van deze ontwikkeling: 

Hoeveel verkeer genereert de voorziening? 
Wat zijn de consequenties voor de bestaande infrastructuur? 
Welke maatregelen kunnen de verkeersafwikkeling waarborgen / optimaliseren? 
Hoe dient de interne verkeersstructuur van Dommelsvoort te worden vormgegeven? 
Wat is de optimale ontsluitingsstructuur van en naar Dommelsvoort? 
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2 Huidige situatie 

Om te bepalen wat de eonsequenties zijn van de ontwikkeling van waterpark 
Dommelsvoort is het noodzakelijk eerst inzicht te krijgen in de huidige situatie. In 
navolgende situatie zijn de belangrijkste verkeerskundige basisgegevens besehreven. 

2.1 Verkeersstructuur 
In de direete omgeving van de Kraaijenbergse Plassen is een aantal wegen die de directe 
ontsluiting van het gebied vormen. De rijksweg A73 ligt oostelijk van het gebied en 
vormt de verbinding riehting Nijmegen (in noordelijke richting) en Venio (in zuidelijke 

riehting). De A73 is een stroomweg (120 km/uur) en is hoofdzakelijk bedoeld om het 
regionaal en (inter)nationaal verkeer zo vlot mogelijk af te wikkelen. 

Direct zuidelijk van het plangebied Iigt de provinciale weg N321 die de verbinding vormt 
tussen Cuijk en Grave. De provinciale weg sluit tevens aan op de A73 en wordt door 
middel van verkeersliehten geregeld. De N321 is ingericht als een 

gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom (80 km/uur) en heeft voornamelijk 
een verkeersfunetie voor lokaal en regionaal verkeer. De gemeentelijke weg Kerkeveld 

vormt de ontsluiting van het plangebied en sluit aan op de provinciale weg N321 ter 
hoogte van het kruispunt met de Burgemeester Thijssenstraat, dat door middel van 
verkeerslichten is geregeld. Zowel de Kerkeveld als de Burgemeester Thijssenstraat 
hebben met name een funetie om lokaal verkeer af te wikkelen. 

Afbeelding 2: Verkeersstructuur Waterpark Dommelslloort (bron: maps.google.nl) 

2 
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2.2 Verkeersgegevens 
Ten behoeve van de verkeersafwikkeling is het noodzakelijk inzicht te hebben in de 

verkeersintensiteiten op de kruispunten en wegvakken. Hiervoor is gebruik gemaakt 

van intensiteitsgegevens en telgegevens van de provincie Noord-Brabant en de 

gemeente Cuijk. 

2.2.1 Intensiteiten op weguakken 
De provincie Noord-Brabant heeft enkele permanente telpunten op de N321. Met deze 

telpunten wordt jaarlijks gemeten door de provincie Noord-Brabant om daarmee de 

ontwikkeling van de verkeersstromen inzichtelijk te maken. 

Afbeelding 3: Prouinciale telpunten N321 (bron : www.brabant.nl) 

[i:l 

1.:
1 
.. 
v "j t 

[=-! 

In onderstaande tabel zijn de gegevens van de laatste zes jaren weergegeven. 

Tabell: Intensiteiten prouinciale weg N321 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

1. A73 - Beers 11.397 9.642 8.492 8.650 10.493 11.756 

2. Beers - Gassel 8.197 6.963 7.164 7.298 8.169 8.396 

Uit voorgaande tabel blijkt dat aanvankelijk een daling in de verkeersintensiteiten is 

geregistreerd vanaf 2004 ten opzichte van 2003. In 2007 en 2008 is echter weer een 

duidelijke toename van verkeersintensiteiten geregistreerd ten opzichte van de jaren 

2004, 2005 en 2006. 

3 
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2.2.2 Intensiteiten op kruispunten 
Behoudens de reguliere telpunten van de provincie Noord-Brabant op de wegvakken 

zijn de verkeersregelinstallaties bij de kruispunten tevens van telapparatuur voorzien. 

Ten behoeve van deze studie zijn de gemiddelde intensiteitswaarden van de 

kruispunten N321 - A73 en het kruispunt N321 - Burgemeester Thijssenstraat 

opgevraagd. De gegevens van deze verkeerstellingen dateren van maart 2009 voor aIle 

drie de aansluitingen en betreffen de gemiddelde waarde van deze maand. 

Onderstaande afbeelding visualiseert de kruispuntrichtingen zoals die door de 

verkeersregelinstallatie zijn ingesteld om het verkeer te tellen. 

Deze configuratie geldt zowel voor de oostelijke aansluitingvan de A73 op de N321 als 

de westelijke aansluiting. 

Afbeelding 4: Kruispuntrichtingen toe- en afritten A73 

N321 

9 

8---l~~ 

AfritA73 

10 12 l 
I 

U U 

Tabel 2: Gemiddelde etmaalintensiteiten aansluitingen A73 

1 2 8 9 

A73 oost 7.942 6.275 8.898 1.288 

A73west 3.330 4.991 4.280 1.901 

t 
N 

''---1 
2 

N321 

10 12 

1.844 3.574 

1.405 6.312 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de oostelijke aansluiting het meest druk is. Daarnaast 

blijkt dat de grootste verkeersstromen van en naar Cuijk aanwezig zijn. dit blijkt voor 

be ide aansluitingen. 

4 
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Navolgende afbeelding toont de kruispuntrichtingen zoals die geteld zijn op het 

kruispunt van de Burgemeester Thijssenstraat - N321. 

Afbeelding 5: Knlispuntrichtingen Burgemeester Thijssenstraat 

N321 

9 

8 

Kerkeveld 

11 

+ 

t 
5 

B. Thijssenstraat 

Tabel 3: Gemiddelde etmaalintensiteiten aansluiting Burg. Thijssenstraat 

2 3 5 8 

Burg. Thijssenstraat 4.009 2.238 4.059 4.224 

t 
N 

2 

3 

N321 

9 

87 

11 

454 

Vit bovenstaande tabel blijkt dat de verkeersstromen op de N321 en van en naar de 

Burgemeester Thijssenstraat het grootste zijn. De hoeveelheid verkeer van en naar de 

Kerkeveld is relatiefbeperkt en duidelijk ondergeschikt aan de hoeveelheid verkeer op 

de overige richtingen. 

2.3 Objectieve verkeersonveiligheid 
Om inzicht te krijgen in de verkeersveiligheidssituatie in de omgeving van de 

ontwikkeling is een ongevallenanalyse uitgevoerd met behulp van Viastat-online. 

Hiervoor is een analyse uitgevoerd voor de verkeersveiligheidssituatie op de 

provincialeweg N321 tussen de aansluiting van de A73 (de aansluitingen zijn niet 

meegenomen, zijn onlangs gereconstrueerd) en de aansluiting met de Burgemeester 

Thijssenstraat (deze aansluiting is weI meegenomen). De ongevallenanalyse is 

uitgevoerd voor de periode 2004-2008 waarvan de resultaten in navolgende tabellen zijn 

weergegeven. 
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Tabel 4: Ongeuallen N321 per jaar 

omschrijving totaal slachtoffer dodelijke UMS 
ongevallen ongevallen ongevallen ongevallen 

2004 3 0 0 3 

2005 5 1 0 4 

2006 1 0 0 1 

2007 3 2 0 1 

2008 0 0 0 0 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat het aantal ongevallen de afgelopen jaren redelijk 

constant is geweest, maar dat met name in 2008 een positieve ontwikkeling zichtbaar 

is, getuige het feit dat in dit jaar geen ongevallen hebben plaatsgevonden op dit deel 

van de N321. 

Tabel 5: Aard ongeuallen N321 

omschrijving totaal slachtoffer dodelijke UMS 
ongevallen ongevallen ongevallen ongevallen 

Flank 4 2 0 2 

Kop/staart 4 0 0 4 

Dier 1 0 0 1 

Vast voorwerp 1 0 0 1 

Frontaal 1 1 0 0 

Eenzijdig 1 0 0 1 

Tabel 6: Hoofdtoedracht ongeuallen N321 

omschrijving totaal slachtoffer dodelijke UMS 
ongevallen ongevallen ongevallen ongevallen 

Afstand bewaren 4 0 0 4 

Voorrangl doorgang 2 2 0 0 

averige toedrachten 2 0 0 2 

lnhalen 2 0 0 2 

Verkeerstekens 1 1 0 0 

Oversteken 1 0 0 1 

Uit de aard en de toedracht van de ongevallen blijkt dat de meeste ongevallen het 

gevolg zijn geweest van het onvoldoende afstand bewaren en het onjuist verlenen van 

voorrang. Hierdoor hebben diverse flankongevallen en kop-staartongevallen 

plaatsgevonden op dit deel van de N321. 
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Tabel 7: Betrokken ueruoerwijzen N321 

omschrijving totaal totaal 
bestuurders slachtoffers 

Personenauto 15 4 

Bestelauto 2 1 

Vrachtauto 1 0 

Overige voertuigen 1 0 

Bromfiets 1 0 

Fiets 1 1 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat lnet name gemotoriseerd verkeer bij ongevallen 
betrokken is geweest, met uitzondering van een bromfietser en een fietser. De fietser is 
bij het betreffende ongeval gewond geraakt. 

Tabel 8: Ongeuallenlocaties N321 

omschrijving totaa) s)achtoffer dodeJijke UMS 
ongevallen ongevallen ongevallen ongevallen 

Beersebaan 6 1 0 5 

Burg thijssenstraat, 4 1 0 3 
Kerkeveld. 
Provincialeweg 

Provincialeweg 2 1 0 1 

In totaal hebben acht ongevallen plaatsgevonden op wegvalmiveau en vier ongevallen 
op kruispuntniveau, zoals weergegeven in bovenstaande tabel. Deze ongevallen zijn 
gevisualiseerd op de afbeelding op de volgende pagina. 

7 
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3 Verkeerskundige consequenties Dommelsvoort 

De ontwikkeling van Dommelsvoort voorziet in een aantal voorzieningen die 

gerealiseerd worden in het gebied rondom de Kraaijenbergse Plassen zoals omschreven 

in hoofdstuk 2. 

De volgende voorzieningen zijn gepland: 

Vakantie- en/of recreatiewoningen. 

Hotel en sportvoorzieningen. 

Jachthaven. 

Wellness voorziening. 

Centrumvoorzieningen. 

Recreatieve dagvoorziening. 

De realisatie van deze voorzieningen heeft consequenties voor de verkeersafwikkeling 

en verkeersveiligheid vanwege de productie en attractie van verkeer. Daamaast dient 

voor deze voorzieningen ook in een bepaalde parkeerbehoefte te worden voorzien. 

Beide onderdelen zijn in dit hoofdstuk nader uitgewerkt. 

3.1 Verkeersproductie en -attractie voorzieningen 
V~~r de berekening van de productie en attractie van de hoeveelheid verkeer als gevolg 

van de ontwikkeling van de geplande voorzieningen is gebruik gemaakt van CROW 

publicatie 2721
. 

3.1.1 Vakantie- / recreatiewoningen 
In de uitwerking van het plan is uitgegaan van de realisatie van 550 vakantie- en/of 

recreatiewoningen. De mogelijkheid bestaat echter om in totaal 700 woningen te 

realiseren. Dit aantal wordt dan ook gehanteerd. Op pagina 91 en 92 van de CROW

publicatie zijn kengetallen opgenomen voor de productie en attractie van 

vakantiehuisjes. V~~r de bepaling van het aantal extra verkeersbewegingen wordt 

uitgegaan van een voorziening in het 'buitengebied'. 

Het kengetal voor de vakantiehuisjes betreft 23,2 motorvoertuigbewegingen per 10 

vakantiehuisjes voor een gemiddelde weekdag. V~~r een gemiddelde werkdag dient een 

factor 1,1 toegepast te worden. 

Productie/attractie per weekdag: (700/10) • 23,2 

Productie/attractie per werkdag: ((700/10)"23,2) • 1,1 

= 1.624 

= 1.786 

CROW-publicatie 272: Verkeersgeneratie voorzieningen, kengetallen gemotoriseerd verkeer. Ede, 
december 2008. 

9 
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3.1.2 Hotel en sportlJoorzieningen 
Voor het hotel wordt uitgegaan van de realisatie van 180 hotelkamers . Op pagina 94 en 

95 zijn de kengetallen opgenomen voor de productie en attractie van een hotel. Ook 

hier is uitgegaan van een voorziening in het 'buitengebied' en wordt uitgegaan van een 

viersterren hotel. 

Het kengetal voor een hotel betreft 30,4 motorvoertuigbewegingen per 10 kamers voor 

een gemiddelde weekdag. V~~r een gemiddelde werkdag geldt dezelfde waarde als voor 

een weekdag. 

Productie/attractie per weekdag: (180/10) • 30,4 

Productie/attractie per werkdag: (180/10) • 30,4 

= 548 

= 548 

Bij het hotel zullen sportvoorzieningen gerealiseerd worden met een oppervlakte van 

circa 1.000m2 bvo. De voorzieningen zullen deels door de hotelgasten worden gebruikt, 

maar ook bezoekers van buiten kunnen hier gebruik van maken. Met die reden wordt 

uitgegaan van een sportschool voor de berekening van het aantal verkeersbewegingen. 

Het kengetal voor een sportschool betreft 32,4 motorvoertuigbewegingen per 100m2 bvo 

voor een gemiddelde weekdag in het buitengebied. Voor een gemiddelde werkdag dient 

een factor 1,3 toegepast te worden. 

Productie/attractie per weekdag: (1.000/100) • 32,4 = 324 

Productie/attractie per werkdag: ((1.000/100) • 32,4) • 1,3 = 421 

3.1.3 JachthalJen 
Voor de realisatie van de jachthaven wordt uitgegaan van de realisatie van 250 

ligplaatsen, maar voor de toekomst bestaat de mogelijkheid om uit te breiden naar in 

totaa1450 ligplaatsen. Van dit laatste wordt in deze berekening uitgegaan. 

Het kengetal voor een jachthaven bedraagt 26,6 motorvoertuigbewegingen per 100 

ligplaatsen in het buitengebied. Voor een gemiddelde weekdag en gemiddelde werkdag 

gelden dezelfde waarden. V~~r een dag in het hoogseizoen dient echter een factor 8,3 

toegepast te worden. 

Productie/attractie per weekdag: (450/100) • 26,6 = 120 

Productie/attractie per werkdag: (450/100) • 26,6 = 120 

Productie/attractie hoogseizoen: ((450/100) • 26,6) • 8,3 = 994 

3.1.4 Wellness 
De wellness voorziening zal circa 3.000m2 bvo groot worden. Het kengetal voor een 

wellness voorziening betreft 12,7 motorvoertuigbewegingen per 100m2 bvo voor een 

gemiddelde weekdag in het buitengebied. V~~r een gemiddelde werkdag dient een 

factor 0,6 toegepast te worden. 

Productie/attractie per weekdag: 

Productie/attractie per werkdag: 

(3.000/100) • 12,7 

((3.000/100) • 12,7) • 0,6 

= 381 

= 229 

10 



CONSORTIUM DOMMELSVOORT Verkeerskundige consequenties Dommelsvoon 

3.1.5 Centrumvoorzieningen 
In het centrumgebied is ruimte voor diverse voorzieningen die vrij toegankelijk zijn 

voor bezoekers. In het plan wordt uitgegaan van een aantal voorzieningen: 

Groepsaccommodatie. 

Informatiecentrum. 

Horeca. 

Kleinschalige detailhandel 

Winkelvoorzieningen voor dagelijks gebruik. 

De groepsaccommodatie kan tot 30 personen opvangen. Ervan uitgaande dat de 

accommodatie volledig bezet is op het drukte moment en 2 personen per voertuig 

vervoerd worden, betekent dit maximaal 30 voertuigbewegingen per etmaal. 

Het informatiecentrum zal deels worden bezocht door bezoekers van Dommelsvoort. 

Daarnaast zullen tevens enkele da~esmensen het informatiecentrum bezoeken. Er zijn 

geen kencijfers voor een dergelijke voorziening beschikbaar in CROW publicatie 272. 

Omdat het een informatiecentrum betreft voor activiteiten in de regio zal het gebruik 

tijdens de maatgevende spitsperiode (avond, zie 3.1.7) ook nihil zijn. Deze voorziening 

wordt zodoende niet meegenomen in de berekening van de productie en attractie van 

verkeersbewegingen. 

In het plan wordt voorzien in 500m2 bvo cafe/bar en 550m2 bvo restaurant. Deze 

voorzieningen zullen hoofdzakelijk gebruikt worden door de bezoekers van het park. 

Het extra aantal verkeersbewegingen zal dus ook beperkt zijn en wordt voor deze 

voorziening op 0 gesteld. 

In het park wordt maximaall.500m2 bvo kleinschalige detailhandel gerealiseerd. Voor 

de kencijfers van kleinschalige detailhandel wordt uitgegaan van de productie en 

attractie van winkelboulevards, omdat er geen exacte kencijfers zijn voor de geplande 

voorziening. De kencijfers van winkelboulevards komt het meest in de buurt, met 10,4 

verkeersbewegingen per 100m2 bvo. 

Productie/attractie per weekdag: 

Productie/attractie per werkdag: 

(1.500/100) • 10,4 

((1.500/100) * 10,4) • 1,1 
= 156 

= 172 

Deze voorziening zal niet een volledig autonoom gebruik kennen, maar ook veel 

bezoekers van Dommelsvoort zullen hier gebruik van maken. Als uitgangspunt wordt 

gehanteerd dat 50% van de bezoekers van buiten het park komt. Dit betekent dat per 

etmaal 86 extra verkeersbewegingen worden gegenereerd. 

De winkelvoorziening voor dagelijks gebruik bestaat uit een supermarkt van maximaal 

1.0oom2 bvo. Qua kencijfer wordt uitgegaan van een full-service supermarkt voor 

middellaag prijsniveau. Het kencijfer hiervoor betreft 112,1 per 100m2 bvo. 

Productie/attractie per weekdag: (1.000/100) * 112,1 = 1.121 

Productie/attractie per werkdag: ((1.000/100) • 112,1) • 1,2 = 1.345 

I I 
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Ook deze voorziening zal niet een volledig autonoom gebruik kennen, maar ook veel 

bezoekers van Dommelsvoort zullen hier gebruik van maken. Ais uitgangspunt wordt 

gehanteerd dat 50% van de bezoekers van buiten het park komt. Dit betekent dat per 

etmaal673 extra verkeersbewegingen worden gegenereerd. 

De totale verkeersproductie en -attractie voor de centrumvoorzieningen per etmaal 

komt hiermee op 789 voertuigbewegingen. 

3.1.6 Recreatieue daguoorziening 
Grenzend aan waterpark Dommelsvoort wordt een recreatieve dagvoorziening 

gerealiseerd voor dagjesmensen uit de omgeving. De exacte invulling en omvang van 

deze voorziening is niet bekend en er zijn geen kengetallen bekend voor de pro due tie en 

attractie van een dergelijke voorziening. Om inzicht te geven in het aantal 

voertuigbewegingen wordt een aanname gedaan. Bij de voorziening kunnen circa 100 

parkeerplaatsen gerealiseerd worden. Er wordt vanuit gegaan dat deze op een drukke 

dag allemaal zijn bezet en dit betekent 200 voertuigbewegingen per etmaal. 

3.1.7 Totale uerkeersproductie en -attractie 
Voor de bepaling van de invloed van de totale verkeersproductie en -attractie van de 

voorzieningen die gerealiseerd worden wordt uitgegaan van het maximale aantal 

verkeersbewegingen op een gemiddelde werkdag. Er wordt bewust gekozen voor een 

gemiddelde werkdag omdat op deze dagen het reguliere aanbod aan 

verkeersbewegingen het hoogste is en als gevolg daarvan de invloed op de 

verkeersafwikkeling het grootste is: 

Vakantiewoningen: 

Hotel en sportvoorzieningen: 

Jachthaven: 

Wellness: 

Centrumvoorzieningen: 

Recreatieve dagvoorziening 

TOTAAL: 

1.786 

969 

994 

229 

789 

200 

4.967 verkeersbewegingen 

Op een gemiddelde werkdag (etmaal) worden dus maximaal4.967 verkeersbewegingen 

verwacht als gevolg van de ontwikkelingen die op en nabij het park gerealiseerd 

worden. Diverse voorzieningen zullen een verkeersaantrekkende werking hebben die 

met name tijdens de spitsperiodes hoog is, met name op vrijdagavond. In de 

berekeningen voor de verkeersafwikkeling (hoofdstuk 4) wordt dan ook uitgegaan van 

de avondspits als maatgevende periode. Omdat Dommelsvoort voornamelijk een 

recreatieve functie heeft, zal met name personenverkeer van en naar Dommelsvoort. 

Voor bevoorrading en dergelijke van de diverse voorzieningen zullen ook 

verkeersbewegingen door middelzwaar en zwaar verkeer gegenereerd worden. Hierbij is 

als aanname uitgegaan van circa 95% licht gemotoriseerd verkeer, 4% middelzwaar 

verkeer en 1% zwaar verkeer. 
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3.2 Berekening parkeerbehoefte 
V~~r de berekening van de parkeerbehoefte is uitgegaan van de gemeentelijke 
beleidsnota ten aanzien van parkeren, 'Parkeemota Cuijk 2007 - 2015 Slim Parkeren'. 

Indien in deze nota bepaalde voorzieningen niet zijn opgenomen die weI worden 
ontwikkeld op Waterpark Dommelsvoort, dan wordt uitgegaan van CROW-publicatie 
1822. 

3.2.1 Vakantiewoningen 
V~~r vakantiewoningen is in zowel de gemeentelijke Parkeemota als in de CROW
publicatie geen aparte norm opgenomen. Daarom wordt uitgegaan van de parkeernorm 
behorende bij de categorie 'woningen goedkoop' voor de omgeving 'rest bebouwde 
kom'. 

1,2 parkeerplaats / huisje 
0,3 parkeerplaats / bezoeker 
Totaal 

3.2.2 Hotel en sportuoorzieningen 

= 

700'1,2 

700'0,3 
= 840 

= 210 
= 1.050 parkeerplaatsen 

De parkeernorm voor een hotel is opgenomen in de gemeentelijke Parkeemota. V~~r de 
parkeernorm wordt hierbij uitgegaan van een parkeerplaats per hotelkamer. 

1 parkeerplaats / hotelkamer 180"1 = 180 parkeerplaatsen 

V~~r de sportvoorzieningen wordt een parkeernorm gehanteerd van 3,0 
parkeerplaatsen per 100m2 bvo, net als bij de wellness voorziening. 

3,0 parkeerplaatsen / 100m2 bvo (1.000/100)*3,0 = 30 parkeerplaatsen 

3.2.3 Jachthauen 
V~~r een jachthaven zijn in de gemeentelijke Parkeernota geen kencijfers opgenomen 

ten behoeve van het parkeren. Daarom wordt voor het bepalen van de parkeerbehoefte 
uitgegaan van CROW publica tie 182. 

0,7 parkeerplaats / ligplaats 450'0,7 = 315 parkeerplaatsen 

3.2.4 Wellness 
Voor de voorzieningWellness zijn geen aparte parkeernormen opgenomen in de 
gemeentelijke Parkeernota als de CROW publicatie. Met die reden wordt voar de 
Wellness voorziening uitgegaan van de categorie 'Sportschool / dansstudio'. V~~r deze 
voorziening wordt een parkeernorm gehanteerd van 3,0 parkeerplaatsen per 100m2 bvo. 

3,0 parkeerplaatsen / 100m2 bvo (3.000/100)'3,0 = 90 parkeerplaatsen 

CROW-publicatie 182: Parkeerkencijfers - basis voor parkeemormering, Ede september 2008. 
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3.2.5 CentrumtJoorzieningen 
Groepsaccommodatie: in de berekening van de productie en attractie van deze 

voorziening is uitgegaan van maximaal 15 voertuigen. Zodoende wordt ook 

uitgegaan van maximaal 15 parkeerplaatsen. 

Informatiecentrum: voor deze voorziening zijn geen parkeernormen 

beschikbaar. Daarnaast zorgt een dergelijke voorziening niet voor veel 

langparkeerders. Omdat een deel dubbelgebruik van parkeerplaatsen kan 

plaatsvinden, wordt voor deze voorziening uitgegaan van 0 parkeerplaatsen. 

Horeca: het restaurant en het cafe zullen grotendeels door bezoekers van het 

park worden bezocht. Hiervoor hoeven zodoende geen aparte parkeerplaatsen 

gerealiseerd te worden. Daarnaast zal een groat deel van het gebruik tijdens de 

avondperiode plaatsvinden, wanneer de kleinschalige detailhandel en de 

supermarkt minder in gebruik zijn. Vanwege dubbelgebruik wordt ook voor 

deze voorziening uitgegaan van 0 parkeerplaatsen. 

Kleinschalige detailhandel: in de gemeentelijke parkeernota komt een dorps

of wijkcentrum het meest in de buurt van deze voorziening. V~~r 'rest 

bebouwde kom' wordt uitgegaan van 3,0 parkeerplaatsen per 100m2 bvo. Dit 

betekent: 

3,0 parkeerplaatsen / 100m2 bvo = (1.500/100)*3,0 = 45 parkeerplaatsen 

Supermarkt: in de gemeentelijke parkeernota komt deze voorziening niet v~~r. 

Daarom wordt uitgegaan van publica tie 182. Hierin is de parkeernorm voor een 

supermarkt op deze locatie maximaal4,5 parkeerplaatsen per 100m2 bvo: 

4,5 parkeerplaatsen / 100m2 bvo = (1.000/100t4,5 = 45 parkeerplaatsen. 

V~~r de centrumvoorzieningen dient zodoende te worden uitgegaan van 105 

parkeerplaatsen. 

3.2.6 RecreatietJe dagtJoorziening 
Zoals in paragraaf 3.1.6 is omschreven wordt bij deze recreatieve dagvoarziening 

uitgegaan van het realiseren van maximaal 100 parkeerplaatsen. 

3.2.7 TotaaI aantaI parkeerplaatsen 
De ontwikkeling van de geplande voorzieningen betekent dat in het hele plangebied 

diverse parkeerplaatsen gerealiseerd dienen te worden. Op basis van voorgaande 

berekeningen wordt hierbij uitgegaan van: 

Vakantiehuisjes: 

Hotel en sportvoorzieningen: 

Jachthaven: 

Wellness: 

Centrumvoorzieningen: 

Recreatieve dagvoorziening: 

TOTAAL 

1.050 

210 

315 

90 

105 

100 

1.870 parkeerplaatsen 
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V~~r deze voorzieningen geldt dat het benodigd aantal parkeerplaatsen per voorziening 
ook in de directe omgeving van deze voorziening gerealiseerd dienen te worden, met 
uitzondering van de vakantiehuisjes. Hiervoor geldt dat de parkeerplaatsen voor de 
huisjes (840 stuks) bij ofnabij de huisjes gerealiseerd dienen te worden en dat de 
parkeerplaatsen voor bezoekers (210 stuks) van de huisjes op een verdere afstand 
gerealiseerd kunnen worden, bijvQorbeeld gebundeld op een of meerdere 
parkeerterreinen aan de rand(en) van het park. 
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4 Externe en interne verkeersstructuur 

De ontwikkeling van waterpark Dommelsvoort heeft directe gevolgen voor de 

verkeersafwikkeling in de omgeving van het recreatiepark. Behoudens de infrastructuur 

die op en nabij het park gerealiseerd dient te worden heeft de ontwikkeling van deze 

voorziening de meeste invloed op de verkeerssituatie op de provinciale weg N321 en de 

kruispunten nabij Dommelsvoort. De wijze waarop de externe verkeersstructuur wordt 

vormgegeven heeft directe gevolgen voor de interne verkeersstructuur. In navolgende 

paragrafen wordt omschreven op welke wijze de externe verkeersstructuur kan worden 

vormgegeven en wat hiervan de gevolgen zijn voar de interne verkeersstructuur. 

4.1 Exteme verkeersstructuur 
4.1.1 Variant 1: Handhauen bestaande kruispuntvormen 

In deze variant wordt uitgegaan van het handhaven van de huidige kruispuntvormen. 

De aansluitingen van de A73 blijven in deze variant gehandhaafd als kruispunten met 

verkeerslichten, maar dit geldt tevens voor variant 2 en 3. Ook het kruispunt met de 

Burgemeester Thijssenstraat wordt gehandhaafd als kruispunt met verkeerslichten. 

V~~r een goede verkeersafwikkeling is echter een optimalisatie van de 

verkeerslichtenregeling noodzakelijk. Het kruispunt ter hoogte van de Burgemeester 

Thijssenstraat wordt dan ook de centrale toegang tot Dommelsvoort. Door het 

handhaven van de bestaande kruispuntvormen hoeven slechts beperkte 

infrastructurele aanpassingen plaats te vinden. 

4.1.2 Variant 2: Kruispunt Burg. Thijssenstraat reconstrueren tot eirotonde 
Variant twee gaat uit van het reconstrueren van het kruispunt met de Burgemeester 

Thijssenstraat. Ten behoeve van het bepalen van de juiste kruispuntvorm is met 

behulp van de meerstrooksrotondeverkenner een berekening uitgevoerd voor de 

toekomstige situatie. Uit deze berekeningen is gebleken dat een enkelstrooksrotonde 

ontoereikend is. Een eirotonde of een turborotonde kan het verkeer zonder problemen 

afwikkelen. Vanwege het beperktere ruimtebeslag wordt voorgesteld een eirotonde te 

realiseren. Dit betekent dat op de hoofdrichtingen (N321) zowel twee toeleidende als 

afleidende rijstroken worden gerealiseerd en op de aansluitende wegen (Kerkeveld en 

Burgemeester Thijssenstraat) een toeleidende en afleidende rijstrook. Deze rotonde 

wordt de hoofdtoegang tot Dommelsvoort. De berekening van de 

meerstrooksrotondeverkenner is opgenomen in bijlage 1. Het ontwerp voor deze 

rotonde is opgenomen in bijlage 2. 

Bij meerstrooksrotondes is het wenselijk voor fietsers een ongelijkvloerse voorziening 

te realiseren indien meer dan een rijstrook gekruist dient te worden. Op de noord-zuid 

relatie dient dit dan ook overwogen te worden. Dit is immers de verbinding tussen 

Beers en Dommelsvoort en vanwege de voorzieningen in zowel Beers als 

Dommelsvoort zal hier fietsverkeer gebruik van maken, met name in de 

hoofdseizoenen. 
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4.1.3 Variant 3: Handhaven VRI Burg. Thijssenstraat en realiseren nieuwe 
aansluiting Dommelsvoort 
De derde variant gaat uit van het handhaven van de bestaande VRI ter hoogte van de 

Burgemeester Thijssenstraat, die tevens enigszins geoptimaliseerd wordt voor een 
goede verkeersafwikkeling. Dit kruispunt vervult in deze variant dezelfde functie als in 
de huidige situatie, namelijk de ontsluiting van Beers en de toegang tot enkele percelen 
aan de noordzijde van de N321. V~~r de ontsluiting van Dommelsvoort wordt in deze 

variant een nieuwe aansluiting gerealiseerd op de N321 die geprojecteerd wordt tussen 
de aansluiting van de A73 en de aansluiting Burgemeester Thijssenstraat3

• Voor het 
realiseren van een nieuwe aansluiting gaat de voorkeur uit naar een rotonde. V~~r het 
bepalen van de juiste rotondevorm is op basis van de toekomstige intensiteiten een 
berekening uitgevoerd met de meerstrooksrotondeverkenner. De berekening van de 

meerstrooksrotondeverkenner is opgenomen in bijlage 1. Het ontwerp voor deze 
rotonde is opgenomen in bijlage 3. 

Ook uit deze berekening is gebleken dat een eirotonde het meest geschikt is (drie 

aansluitende wegen) qua verkeersafwikkeling en ruimtebeslag. Ter hoogte van deze 
rotonde wordt echter geen oversteekvoorziening voor fietsverkeer voorzien. Fietsers 
kunnen immers oversteken ter hoogte van de Burgemeester Thijssenstraat of nabij de 
aansluitingen van de A73. Een nieuwe fietsvoorziening op deze locatie is dan ook niet 
noodzakelijk. 

4.2 Interne verkeersstructuur 
De wijze waarop de interne verkeersstructuur wordt opgelost is gedeeltelijk afhankelijk 
van de externe ontsluitingsstructuur. De interne verkeerstructuur is bij variant 1 en 2 
hetzelfde, terwijl de interne verkeersstructuur afwijkt indien gekozen wordt voor 
variant 3 ten aanzien van de externe verkeersstructuur. 

4.2.1 Interne verkeersstructuur bij variant 1 en 2 
Indien variant 1 of 2 gekozen wordt dan wordt de bestaande routing via Kerkeveld de 
centrale toe gang tot waterpark Dommelsvoort. De Kerkeveld loopt in noordoostelijke 
richting en komt uit op het centrale kruispunt van Dommelsvoort. In oostelijke richting 
is het hotel en de jachthaven gelegen en in noordelijke richting rijdt men richting de 
vakantiewoningen, centrumvoorzieningen en de Wellness voorziening. Omdat het 

volledige gebied een recreatieve bestemming heeft en er ook nagenoeg uitsluitend 
recreatief verkeer gebruik van maakt, is het wenselijk de volledige interne 
verkeersstructuur in te richten als een 30km/h zone. 

In navolgende afbeelding is deze verkeersstructuur gevisualiseerd met daarbij een 
globaal inzicht in de verkeersintensiteiten per wegvak. 

Door de provincie Noord-Brabant is aangegeven dat men in principe terughoudend is met het 
realiseren van nieuwe aansluitingen op het provinciaal wegennet. 
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4.2.2 Interne verkeersstructuur bij variant 3 
Indien variant 3 gekozen wordt als externe verkeersstructuur, dan wijzigt de interne 
verkeersstructuur. Kerkeveld is in deze variant niet meer de centrale toegang tot 

Dommelsvoort, maar fungeert aIleen ter ontsluiting van enkele percelen en de 
Recreatieve dagvoorziening. V~~r de ontsluiting van Dommelsvoort wordt vanaf de 
nieuwe rotonde op de N321 een verbinding in noordelijke richting gerealiseerd. Deze 
verbinding komt uit op het centrale kruispunt van Dommelsvoort en vanaf dit punt 

kan men de route nemen richting de jachthaven / hotel in oostelijke richting of richting 
vakantiehuizen / centrumvoorzieningen / Wellness voorziening in noordelijke richting. 
Ook in deze variant is een snelheidsregime van 30km/h voor de interne 
verkeersstructuur wenselijk. 

Navolgende afbeelding visualiseert deze variant met inzicht in de intensiteiten per 
wegvak. 

4.3 Fietsstructuren 
Voor het fietsverkeer wordt er van uitgegaan dat de interne structuren tevens voor 

fietsverkeer gebruikt kunnen worden. Voor de exteme structuren blijven de bestaande 
ontsluitingen beschikbaar. Dit betekent onder andere dat de oversteek nabij de 
aansluitingen A73 voor fietsverkeer gehandhaafd wordt en dat de route vanuit Beers zal 
verlopen via de aansluiting Burgemeester Thijssenstraat / Kerkeveld, ongeacht de 

keuze voor de uiteindelijke externe verkeersstructuur voor gemotoriseerd verkeer. Deze 
routes zijn het meest direct voor het fietsverkeer en zodoende het meest aantrekkelijk. 

Indien noodzakelijk kunnen nog aanpassingen worden gedaan aan bijvoorbeeld de 
kruispunten om de ontsluiting voor langzaam verkeer te optimaliseren. 
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5 Gevolgen voor de verkeersafwikkeling 

5.1 Resultaten simulaties 
Ten behoeve van het extra verkeer dat het reereatiepark Dommelsvoort naar 
verwaehting zal genereren en de mogelijke gewenste extra ontsluiting van het 
reereatiepark zijn de volgende varianten gesimuleerd: 

Var. O. Bestaande situatie (VRI Burg. Thijssenstraat), huidige intensiteiten. 
Var. 0+. Bestaande situatie (VRI Burg. Thijssenstraat), toekomstige intensiteiten 

exclusief Dommelsvoort. 
Var. 1. Bestaande situatie (VRI Burg. Thijssenstraat), toekomstige intensiteiten 

inclusief Dommelsvoort. 
Var. 2. Nieuwe situatie (rotonde Burg. Thijssenstraat), toekomstige intensiteiten 

inclusief Dommelsvoort. 

Var. 3. Bestaande situatie (VRI Burg. Thijssenstraat), toekomstige intensiteiten 
inclusief Dommelsvoort, nieuwe rotonde Dommelsvoort. 

Aile genoemde varianten zijn voor zowel de oehtendspits als de avondspits 

gesimuleerd. De simulaties van de varianten zijn in bijlage 6 bijgevoegd op cd. Van aIle 
varianten is hieronder kort de verkeersafwikkeling besehreven. 

5.1.1 Variant 0: Situatie 2009 zonder waterpark Dommelsvoort 
In de bestaande situatie met de huidige intensiteiten kan het verkeer zowel in de 
oehtendspits als de avondspits goed worden afgewikkeld. Er ontstaan sleehts geringe 
waehtrijen voor de verkeersliehten met name bij de toe- en afritten van de A73. Hierbij 
geldt dat de huidige verkeersliehtenregeling nog ruimte heeft om eyclustijden te 
verruimen en daarmee de verkeersafwikkeling te kunnen waarborgen, ook bij een 
toe name van het verkeersaanbod. In de huidige situatie worden de groentijden op 

enkele riehtingen (bijvoorbeeld de afrit van de A73 komende uit de riehting Nijmegen) 
verlengd tijdens de spitsperioden om het extra aanbod aan verkeer te kunnen 

afwikkelen en daarmee waehtrijen te voorkomen. 

5.1.2 Variant 0+: Situatie 2020 exclusiefwaterpark Dommelsvoort, bestaande 
kruispuntvormen 
De simulatie laat zien dat de bestaande situatie met toekomstige intensiteiten (planjaar 
2020 zonder de ontwikkeling van Dommelsvoort) het verkeer kan afwikkelen. Er 
ontstaan weliswaar waehtrijen op de afrit A73 uit de riehting Nijmegen en op de N321 
t.h.v. de A73 vanuit de riehting Beers, maar de verkeerslichtenregeling is zodanig 
afgesteld dat de waehtrijen binnen een groenfase kunnen worden weggewerkt. De 
verkeersliehtenregeling kan bovendien nog verder geoptimaliseerd worden om extra 
aanbod verkeer te kunnen verwerken. Dit geldt bijvoorbeeld voor de afrit A73 vanuit de 
riehting Nijmegen. De groentijd voor deze riehting kan worden verlengd om filevorming 
op de A73 te voorkomen. Daarnaast kan de kruispunteonfiguratie worden aangepast 
(extra rijstroken realiseren) om extra verkeer te kunnen verwerken en de 
verkeersafwikkeling daarmee te optimaliseren. 
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5.1.3 Variant 1: Situatie 2020 inclusief waterpark Dommelsuoort, bestaande 
kruispuntuormen 
De ontwikkeling van waterpark Dommelsvoort heeft een behoorlijke 

verkeersaantrekkende werking tot gevolg. Met name tijdens de avondspits is de invloed 

op de verkeersafwikkeling het grootste. Uit de simulaties is te herleiden dat, ondanks 

de verkeerstoename, het verkeer op zowel de aansluitingen van de A73 als de 

aansluiting van de Burgemeester Thijssenstraat redelijk goed afgewikkeld kan worden. 

Er ontstaan weliswaar waehtrijen op de afrit van de A73 vanuit Nijmegen en op de N321 

uit de dehting Beers, maar ook deze wachtrijen kunnen over het algemeen worden 

weggewerkt door het verlengen van groentijden. 

De afstelling van de verkeerslichtenregelingen kan bovendien nog verder 

geoptimaliseerd worden om een nog betere afwikkeling te kunnen waarborgen. 

Hiervoor zal eehter nog weI een optimalisatieslag in Coeon dienen te worden 

uitgevoerd. Indien gewenst kunnen door aanpassing van de vormgeving van het 

kruispunt nog grotere wins ten behaald worden. 

Ter hoogte van de Burgemeester Thijssenstraat ontstaan ook wachtrijen op de N321, 

maar dit leidt niet tot onacceptabele wachttijden of dubbele stops voor voertuigen op 

de N321 en de zijwegen. Ook deze verkeersliehtenregeling kan verder geoptimaliseerd 

worden om het verkeer beter te kunnen afwikkelen. 

5.1.4 Variant 2: Situatie 2020 met waterpark Dommelsuoort, Burgemeester 
Thijssenstraat gereconstrueerd tot eirotonde 
In deze variant, waarbij het kruispunt N321 - Burg. Thijssenstraat is omgebouwd tot 

een eirotonde (variant van een turborotonde), is de verkeersafwikkeling ter hoogte van 

de aansluitingen bij de A73 vergelijkbaar aan variant 1. Er ontstaan weliswaar 

wachtrijen op enkele riehtingen, maar door het optimaliseren van de 

verkeersliehtenregelingen kunnen onacceptabele waehtrijen worden voorkomen. 

Op de aansluiting van de Burgemeester Thijssenstraat op de N321 is te zien dat het 

verkeer vanwege de realisatie van de eirotonde op deze locatie goed af kan wikkelen. 

Het verkeer kan vanuit aIle richtingen goed doorrijden en er ontstaan geen 

noemenswaardige knelpunten ten aanzien van wachtrijen of waehttijden. Het verkeer 

kan op dit kruispunt beter afwikkelen dan bij een verkeersliehtenregeling, omdat men 

niet hoeft te wachten voor rood licht. 

5.1.5 Variant 3: Situatie 2020 met waterpark Dommelsuoort, Burgemeester 
Thijssenstraat bestaande VRI, nieuwe eirotonde Dommelsuoort 
Uit de resultaten van de simulatie van deze variant is zichtbaar dat het verkeer 

afgewikkeld kan worden. De verkeersafwikkeling in deze variant komt grotendeels 

overeen met de verkeersafwikkeling in variant 1. Ter hoogte van de A73 kan door 

optimalisatie van de verkeerslichtenregeling en/of aanpassing van de 

kruispuntconfiguratie een goede verkeersafwikkeling worden gegarandeerd. 

22 



CONSORTIUM DOMMELSVOORT Gevalgen vaar de verkeersafwikkeling 

De afwikkeling ter hoogte van de verkeerslichten bij de Burgemeester Thijssenstraat 

verloopt beter omdat de hoeveelheid verkeer hier minder groot is. Het verkeer van en 

naar Dommelsvoort wordt immers afgewikkeld via de nieuwe rotonde. Ook hier is te 

zien dat de verkeersafwikkeling zonder problemen verloopt. 

Met name voor het verkeer van en naar Dommelsvoort is deze variant optimaal omdat 

de gemiddelde reistijd en reisafstand van en naar Dommelsvoort het kleinste is. Het 

verkeer op de N321 wordt weIiswaar geconfronteerd met een extra rotonde, maar dit 

levert geen extra doorstromingsproblemen op. 

5.2 Evaluatiegegevens 
In tab ellen 9 en 10 zijn voor respectievelijk de ochtendspits en de avondspits de 
belangrijkste (statistische) gegevens uit de simulaties weergegeven van het onderzochte 

gebied zoals in de simulaties weergegeven. Deze gegevens zijn gemiddeld voor aIle 

voertuigen voor het gesimuleerde spitsuur. De varianten zijn getoetst op de volgende 

aspecten: 
Gemiddelde reistijd (in seconden/km). 

Gemiddelde verliestijd (in seconden/km). 

Gemiddeld aantal stops (in aantal per voertuig). 

Tabel 9: Simulatieresultaten ochtendspits 

Variant 0 Variant Variant 

0+ 1 

Gemiddelde reistijd 119,85 151,70 165,45 

(seclkm) 

Gemiddelde verliestijd 17,22 25,67 28,90 

(sec/km) 

Gemiddeld aantal stops 0,75 0,96 1,09 

(stops/veh.) 

Variant Variant 

2 3 

60,16 153,01 

3,04 29,97 

0,25 0,46 
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TabellO: Simulatieresultaten auondspits 

Variant 0 Variant Variant Variant Variant 

0+ 1 2 3 

Gemiddelde reistijd 126,01 141,83 144,03 64,05 156,64 

(sec/km) 

Gemiddelde verliestijd 18,82 23,20 23,65 .II. fI'J 45,55 ... , ........ 

(sec/km) 

Gemiddeld aantal stops 0,79 0,90 0,96 0,33 0,87 

(stops/veh.) 

Uit voorgaande tabellen blijkt dat de toename van het verkeer bij de huidige 

vormgeving weliswaar een langere reistijd en een hogere verliestijd tot gevolg heeft, 

maar dit leidt niet tot onacceptabele situaties, gezien het gemiddelde aantal stops dat 

men moet maken (circa 1 stop per voertuig). Uit de evaluatiegegevens van variant 2 

blijkt dat de verkeersafwikkeling in deze variant het meest optimaal is. Met name ter 

hoogte van de Burgemeester Thijssenstraat is de verkeersafwikkeling vanwege de 

realisatie van een eirotonde beter dan bij de vormgeving als een 

verkeerslichtenregeling. 

5.3 Conclusies verkeersafwikkeling 
De resultaten van de modelstudie laten zien dat de huidige vormgeving van de 

kruispunten met de N321 (Burgemeester Thijssenstraat) toereikend is om het verkeer in 

de toekomst goed te kunnen afwikkelen. De verkeerslichtenregelingen kunnen zodanig 

geoptimaliseerd worden dat nauwelijks knelpunten ontstaan. Dit is het geval in zowel 

de situatie dat Dommelsvoort niet wordt ontwikkeld als in de situatie dat 

Dommelsvoort weI wordt ontwikkeld. Ter hoogte van de A73 ontstaan, met name 

tijdens de avondspits, wachtrijen. Door de ontwikkeling van Dommelsvoort zijn deze 

wachtrijen het langste, maar ook zonder de ontwikkeling van Dommelsvoort ontstaan 

ter hoogte van de A73 wachtrijen. Het aanpassen van deze kruispunten en het 

optimaliseren van deze kruispunten is in de toekomstige situatie dan ook wenselijk, 

ook indien Dommelsvoort niet wordt ontwikkeld. 

Op het moment dat het huidige kruispunt N321 - Burg. Thijssenstraat als eirotonde 

wordt vormgegeven, kan de verkeersafwikkeling op de N321 en de aansluitende wegen 

in 2020 tevens gewaarborgd worden. Op deze rotonde is het dan weliswaar druk, maar 

de capaciteit van deze rotonde is voldoende om het verkeer op een vlotte wijze af te 

wikkelen zonder dat lange wachtrijen voor de rotonde ontstaan. De 

verkeersafwikkeling van de rotonde is beter dan bij de verkeerslichtenregeling omdat 

men minder stops hoeft te maken. 
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Ook het realiseren van een nieuwe aansluiting op de N321 ten behoeve van de 
ontsluiting vall Dommelsvoort betekent dat het verkeer van en naar Dommelsvoort 
goed kan worden afgewikkeld. V~~r het verkeer op de doorgaande route N321 is 
weliswaar een extra kruispunt aanwezig ten opzichte van variant 1 en 2, waardoor de 
gemiddelde reistijd voor aIle verkeersdeelnemers met name ten opzichte Van variant 2 
toeneemt. De gekozen rotondevorrn kan het verkeer echter goed afwikkelen. 

Uit bet bovenstaande blijkt dat alle drie de vari'anten het verkeer van en naar 
Dommelsvoort goed kunnen afwikkelen en zodoende geschikt zijn. Deze beoordeling 
heeft echter aIleen betrekking op het aspect verkeer. In het MER zal een integrale 
afweging worden gemaakt voor de meest optimale afwikkeling, waarbij aspecten als 
geluid, stedenbouwkunde, luchtkwaliteit e.d. worden meegenomen. 
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Gestr. knie -'- L 
Gestr. knie 1- r 
Gestr. knie -,- -, 
Gestr. knie -I ...J 
Sterrotonde -'- I 
Sterrotonde 1- -
Sterrotonde -,-
Sterrotonde -I 

VG rio Tgem rio 
0,85 W 22,0 W 

OK 0,77 W 14,1 W 
0,86 W 24,1 W 

OK 0,71 WR 10,3 Z 
OK 0,79 WL 15,5 WL 
OK 0,71 WR 10,0 WR 

0,86 W 24,1 W 
OK 0,42 Z 9,0 Z 
OK 0,79 WL 15,5 WL 
OK 0,39 WL 6,2 ZL 
OK 0,53 OL 6,2 ZL 
OK 0,80 WL 16,5 WL 
OK 0,72 WL 10,6 WL 
OK 0,76 WR 12,7 WR 
OK 0,72 WM 11,3 WM 
OK 0,39 WR 5,8 ZL 
OK 0,36 WM 5,3 ZL 

nvt nvt nvt nvt 
nvt nvt nvt nvt 
nvt nvt nvt nvt 
nvt nvt nvt nvt 
nvt nvt nvt nvt 
nvt nvt nvt nvt 
nvt nvt nvt nvt 
nvt nvt nvt nvt 

in s/pae 

20:46 10-11-2009 



a nr 
ani 
Cnr 
Cnl 
f1 
VGnr 
VGnl 
Tgem nr 
Tgem nl 
Ngem nr 
Ngem nl 

West 
~~S2-~~0 

! ?-: :- :=~ ... 

a wru 
a wri 
a wlu 
a wli 
Cwr 
Cwl 
f11 
VGwr 
VGwI 
Tgem wr 
Tgemwl 
Ngem wr 
Ngemwl 

0,14 
0,21 
1209 paeth 
874 paeth 

1 2,233138 
0,04 
0,15 

3,1 stpae 
4,8 stpae 
1,0 vtg 
1,2 vtg 

.. ~ ': 

J l"l 

;;0,~."----------· 

54~" _____ __ 
- := ~~ 807 • 

82-----... 

° 0,14 

° 0,21 

Noord 

119 

Turborotonde --

MaxVG 
Max Tgem 
Max Ngem 

0,39 rio WR 
6,2 s/pae rio ZL 
1,6 vtg rio WL a oru 

a ori 
Naam: Burg. Thijssenstraat a olu 
Plaats: CuijklBeers a oli 

Tijd: Ochtendspits 07:00u-08:0Ou Cor 
Omschrijving: V4: Intensiteiten toekomst incl. 0, Col 

f5 
VGor 
VGol 

~ 
~ 

-~.-,I..".!:::==-';;;"'---

a zr 
azl 
Czr 
CzI 
f7 
VGzr 

• 

Tgem or 
114 Tgem 01 
465 ;~:,:; 3E ~; Ngem or 
236 "'-):: ::,'it Ngem 01 

0,14 
0,21 

Oost 

1085 paeth 
698 paefh 

0,905186 0,905186 
0,17 

1226 paeth 
1214 paeth 

0,48545 0,48545 
0,39 

1 ~ ,~!r[ ~ t ( ~~e!zr 
~ ( I I Tgem zl 
, ' • 87 10 199 Ngem zr 

0,17 
4,0 s/pae 
6,2 s/pae 
1,2 vtg 
1,2 vtg 0,39 

4,8 sfpae 
4,8 sfpae 
1,6 vtg 
1,6 vtg 

-::1:=::" :C'S Ngemzl 
Zuid 

° 0,14 
o 

0,21 
1365 paefh 
1335 paefh 

0,641044 0,641044 
0,30 
0,30 

3,8 sfpae 
3,9 sfpae 
1,4 vtg 
1,4 vtg 

Meerstrooksrotonde 
verkenner 

20:46 10-11-2009 



an 
Cn 
VGn 
Tgem n 
Ngem n 

West 
,·~-3S,2~:? 
':-,:", -;-..:::" 

a wru 
awri 
a wlu 
a wli 
Cwr 
Cwl 
f11 
VGwr 
VGwI 
Tgem wr 
Tgemwl 
Ngemwr 
Ngem wi 

0,21 
874 paeth 

0,20 
5,2 stpae 
1,3 vtg 

:;9.3+-

J 
12 

1 
Noord 

I 1l 9 , \ jo;-e 

~ H\ 

ZUid 

i~~ U 'J,.;I»01.10.-..,.;_ ... 

.. ~ 87 
=?~; 

Eirotonde -

MaxVG 
Max Tgem 
Max Ngem 

0,42 rio Z 
9,0 stpae rio Z 
1,7 vtg rio Z aoru 

aori 
Naam: Burg. Thijssenstraat a olu 
Plaats: CuijklBeers a oli 

Tijd: Ochtendspits 07:00u-08:0OU Cor 
Omschrijving: V4: Intensiteiten toekomst inc!. 0, Col 

f5 
VGor 
VGol 

~ ---
--so- -....,.. ..---

10 199 

az 
Cz 
VGz 
Tgemz 
Ngemz 

• 

Tgem or 
114 Tgem 01 
465 ,1~, ::,70':') Ngemor 
236 "-%' ;;l S Ngem 01 

Oost 
-: :25 

0,21 
698 paeth 

0,42 
9,0 s/pae 
1,7 vtg 

o 
0,14 

o 
0,21 
1368 paeth 
1339 paeth 

0,640593 0,640593 
0,30 
0,30 

3,8 stpae 
3,8 stpae 
1,4 vtg 
1,4 vtg 

Meerstrooksrotonde 
verkenner 

20:47 10-11-2009 



Meerstrooksrotonde 
verkenner 

661. 
West 

60 
S93 

90 

Noord 

)' 113 

( ' 

197 

1 

-"'" 

........ 

364i 96 

Zuid 

Invoer 

Intensiteiten in pae's per uur ! 

Naam: Burg. Thijssenstraat 
Plaats: Cuijk/Beers 

Tijd: Avondspits 17:00u-18:00u 
Omschrijving: V4: Intensiteiten toekomst Incl. Dommelsvoort 

~~----
4 

~ 

11 220 

126 
514 
261 

Resultaten 

Dos! 

1245 1 str. rotonde 
Passeerb. rotonde 
Partie Ie eirotonde I 
Partie Ie eirotonde -
Partiele turborotonde I 
Partie Ie turborotonde-
Eirotonde I 
Eirotonde OK 
Turborotonde I 
Turborotonde - OK 
Knierotonde L OK 
Knierotonde r 
Knierotonde ..., 
Knierotonde ...J 
Spiraalrotonde I 
Spiraalrotonde-- OK 
Rotorrotonde OK 

Specifieke 3-taks rotondes: 
Gestr. knie -'- L 
Gestr. knie 1- r 
Gestr. knie -,- ..., 
Gestr. knie -I ...J 
Sterrotonde -'- I 
Sterrotonde 1- -
Sterrotonde -,
Sterrotonde -I 

VG rio Tgem rio 
0,98 W 218,4 W 
0,89 W 30,6 W 
0,99 W 554,7 W 
0,81 WR 16,0 Z 
0,91 WL 37,3 WL 
0,81 WR 15,4 WR 
0,99 W 554,7 W 
0,53 Z 12,6 Z 
0,91 WL 37,3 WL 
0,44 WR 7,3 ZL 
0,60 OL 7,3 ZL 
0,92 WL 44,4 WL 
0,S2 WL 17,0 WL 
O,S7 WR 24,2 WR 
0,82 WM 18,6 WM 
0,44 WL 6,8 ZL 
0,41 WM 6,1 ZL 

nllt nllt nllt nvt 
nllt nvt nvt nvt 
nllt nvt nvt nvt 
nllt nvt nvt nvt 
nvt nvt nvt nvt 
nvt nvt nvt nvt 
nvt nvt nvt nvt 
nvt nvt nvt nvt 

in slpae 

20:45 10-11-2009 



a nr 
ani 
Cnr 
Cnl 
f1 
VGnr 
VGnl 
Tgem nr 
Tgem nl 
Ngem nr 
Ngem nl 

West 
:::j'1F :;:=: - .
. ~ .;. 

=:L(.;, \.1~:-

awru 
a wri 
a wtu 
a wti 
Cwr 
Cwl 
f11 
VGwr 
VGwt 
Tgem wr 
Tgem wt 
Ngem wr 
Ngem wt 

0,14 
0,21 
1173 paeth 

J 
13 

809 paeth 1 1 2,275036 
0,04 
0,18 

3,2stpae 
5,4 stpae 
1,0 vtg 
1,2 vtg 

;:,,::,, ..... 1---_ _______ --.: 

° 0,14 

° 0,21 
1191 paeth 
1178 paeth 

0,486375 0,486375 
0,44 
0,44 

5,4 s/pae 
5,5s/pae 
1,S vtg 
1,S vtg 

Noord 
':. 

132 :? 

.~ r 

Turborotonde --

MaxVG 0,44 rio WR 
Max Tgem 7,3 stpae r io ZL 
Max Ngem 1,8 vtg rio WR a oru 

a ori 
Naam: Burg. Thijssenstraat a olu 
Plaats: CuijklBeers a oli 

Tijd: Avondspits 17:00u-1S:00u Cor 
Omschrijving: V4: Intensiteiten toekomst incl. DCol 

~ 

azr 
azl 
Czr 
CzI 
f7 
VGzr 

• 

f5 
VGor 
VGol 
Tgem or 

126 Tgem 01 
514 ~:=:~ -c,; Ngem or 
261 '-~!. ,,~'::;0 Ngem 01 

.. :!~5 

0,14 
0,21 

Oost 

1035 pae/h 

l' 'J!f/ ~ t ( ~~!zr ~ f I I Tgem zl 
. . ' 96 11 220 Ngem zr 

612 pae/h 
0,933858 0,933858 

0,20 
0,20 
4,3 s/pae 
7,3 s/pae 
1,2 vtg 
1,2 vtg . . ::;'~ ' : , ;;;5 ~." ';' ? Ngem zI 

Zuid 

° 0,14 

° 0,21 
1347 pae/h 
1314 paeth 

0,642236 0,642236 
0,34 
0,34 

4,Os/pae 
4,1 s/pae 
1,5 vtg 
1,5 vtg 

Meersttooksrotonde 
verkenner 

20:45 10-11-2009 



an 
Cn 
VGn 
Tgem n 
Ngem n 

West 
... ~e .:: 

~~ •• '} .;Il::: 

awru 
awri 
a wlu 
a wli 
CWr 
CWI 
f11 
VGwr 
VGwI 
Tgem wr 
Tgem wi 
Ngemwr 
Ngem wi 

0,21 
808 pae/h 

0,24 
5,9 s/pae 
1,3 vtg 

~0~ +---

893 ~ 

90--.. 

o 
0,14 

o 
0,21 
1191 pae/h 
1178 pae/h 

0,486378 0,486378 
0,44 
0,44 
5,4 s/pae 
5,5 s/pae 
1,8 vtg 
1,8 vtg 

Noord 

51 13 

1 

3f::J 96 

Zuid 

Eirotonde --

MaxVG 
Max Tgem 
Max Ngem 

0,53 rio Z 
12,6 s/pae rio Z 

2,1 vtg rio Z a oru 
a ori 

Naam: Burg. Thijssenstraat a olu 
Plaats: Cuijk/Beers a oli 

Tijd: Avondspits 17:00u-18:0Ou Cor 
Omschrijving: V4: Intensiteiten toekomst incl. D,Col 

f5 
VGor 
VGol 

-=~ 
- --:-..... --- -......--

11 

- - - - . 

220 

az 
Cz 
VGz 
Tgem z 
Ngemz 

Tgem or 
126 Tgem 01 
514 ':;:-·5.323:2 Ngem or 
2611'~5.C)"T3:3 Ngem 01 

Oost 
:~tlS 

0,21 
612 paeth 

0,53 
12,6 s/pae 

2,1 vtg 

o 
0,14 

o 
0,21 
1349 pae/h 
1317 paeth 

0,64188 0,64188 
0,34 
0,34 
4,0 s/pae 
4,1 s/pae 
1,5 vtg 
1,5 vtg 

Meerstrooksrotonde 
verkenner 

20:45 10-11-2009 



Meerstrooksrotonde 
verkenner 

606-4 
West 

0 
861 

82 

Noord 

)0 1 ° ~ o r 
o 

~ 

........ 

Invoer 

Intensiteiten in pae's per uur! 

Naam: Burg Thijssenstraat (inci nieuwe aansluiting) 
Plaats: CuijklBeers 

Tijd: Ochtendspils 07:00u-08:00u 
Omschrijving: V5: Intensiteilen loekomsl Inc!. Dommelsvoort 

~ ..... -----
• .....-

• 

o 
519 
234 

Oosl 

Resultaten 
1070 1str. rotonde 

Passeerb. rotonde 
Partiiile eirotonde I 
Partiele eirotonde -
Partiiile turborotonde I 
Partiiile turborotonde -

lTl r ( 
I Eirotonde 

Eirotonde 
Turborotonde 
Turborotonde -
Knierotonde L 
Knierotonde 

OK 
OK 
OK 
OK 
OK 
OK 
OK 
OK 
OK 
OK 
OK 
OK 
OK 
OK 
OK 
OK 
OK 

31 6 87 o 209 

Zuid 

r 
Knierotonde .., 
Knierotonde ...J 
Spiraalrotonde I 
Spiraalrotonde-
Rotorrotonde 

Specifieke 3-taks rotondes: 
Gestr. knie -'- L 
Gestr. knie 1- r 
Gestr. knie -,- .., OK 
Gestr. knie -I ...J 
Sterrotonde -' - I 
Sterrotonde 1- -
Sterrotonde -,- OK 
Sterrotonde -I 

VG rio Tgem rio 
0,77 W 13,1 W 
0,71 W 10,1 W 
0,80 W 15,0 W 
0,69 WR 8,7 WR 
0,73 WL 11 ,2 WL 
0,69 WR 8,7 WR 
0,80 W 15,0 W 
0,38 Z 7,3 Z 
0,73 WL 11 ,2 WL 
0,35 WR 5,4 ZL 
0,55 OL 5,8 OL 
0,73 WL 11,2 WL 
0,65 WL 7,9 WL 
0,74 WR 10,9 WR 
0,70 WM 9,7 WM 
0,36 WL 5,1 ZL 
0,33 WM 4,7 ZM 

nvt nvt nvt nvt 
nvt nvt nvt nvt 

0,35 WR 5,4 ZL 
nvt nvt nvt nvt 
nvt nvt nvt nvt 
nvt nvt nvt nvt 
0,34 WM 5,0 ZL 
nvt nvt nvt nvt 

in s/pae 

20:48 10-11-2009 



an 
Cn 
VGn 
Tgem n 
Ngem n 

West 
"''-'c' . 

aw 
Cw 
VGw 
Tgemw 
Ngemw 

0,22 
836 paeth 

0,00 
4,3stpae 
1,0 vtg 

82---. 

0,22 
1218 paeth 
0,77 
13,1 stpae 
4,4 vtg 

Noord r 0,1 

.- 1 l 
0,1 

r 

87 
,? :;/~ 

ZUid 

1str. rotonde 

MaxVG: 
Max Tgem 
Max Ngem 

0,77 rio W 
13,1 stpae rio W 
4,4 vtg ri. W 

Naam: Burg. Thijssenstraat (incl nieuwe aansluiting) 
Plaats: CuijklBeers 

Tijd: Ochtendspits 07:00u-08:0Ou 
Omschrijving: V5: Intensiteiten toekomst incl. Dommelsvoelrt 

ao 

r ( 
0,1 209 

0,1 
519 

Co 
VGo 
Tgem 0 

Ngemo 

234 -:-<:" , 

az 
Cz 
VGz 
Tgemz 
Ngemz 

Oost 

0,22 
748 paelh 
0,40 
8,Ostpae 
1,7 vtg 

0,22 
1240 paelh 
0,61 
7,4stpae 
2,5 vtg 

MCe:J:SllOoksrotonde 
verkenner 

20:48 10-11-2009 



a nr 
ani 
Cnr 
Cnl 
f1 
VGnr 
VGnl 
Tgem nr 
Tgem nl 
Ngem nr 
Ngem nl 

West 
:: <::::? ;j:~ !-:: 
/. :,~ =E~)'< 

a wru 
a wri 
a wlu 
a wli 
CWr 
CWI 
f11 
VGwr 
VGwI 
Tgem wr 
Tgemwl 
Ngem wr 
Ngem wi 

0,14 
0,21 
1166 paeth 

J 
0,1 

868 paeth 1 1 1,719896 
0,00 
0,00 

3,1 stpae 
4,1 s/pae 
1,0 vtg 
1,0 vtg 

<~I~ of ;1 
...-"5::- ~ -c:::::J : 

0, 1 ~....:.-. • ."..- -c:::::J4 
861 ~ ----..... 
82--.. 

° 0,14 

° 0,21 
1339 pae/h 
1329 paeth 

0,454419 0,454419 
0,35 
0,35 

4,2 stpae 
4,2 stpae 
1,5 vtg 
1,5 vtg 

Noord 

0,1 " 

r 

Turborotonde -

MaxVG 0,35 rio WR 
Max Tgem 5,4 stpae rio ZL 
Max Ngem 1,5 vtg rio WR a oru 

a ori 
Naam: Burg. Thijssenstraat (inc! nieuwe a olu 
Plaats: CuijklBeers aoli 

Tijd: Ochtendspits 07:00u-08:00u Cor 
Omschrijving: V5: Intensiteiten toekomst incl. D Col 

~ 

azr 
azl 
Czr 
CzI 
f7 
VGzr 

• 

f5 
VGor 
VGol 
Tgem or 

0,1 Tgem 01 
519 ?? ' ,:2 c :'3 Ngem or 
234 ?'~' 8C'l/ Ngem 01 

~ ;~:r~' 

0.14 
0,21 

Oost 

1185 paeth 
787 pae/h 

0,851327 0,851327 
0,15 

II '~.Irl ~ t ( ~~e~ zr 
A f I I Tgem zl . " 

0,15 
3,6 s/pae 
5,4 s/pae 
1,2 vtg 
1,2 vtg 

'", 87 0,1 209 Ngem zr 
• "(; • C' •. ' c ' .; Ngem zI 

ZUid 

o 
0,14 

° 0,21 
1408 paeth 
1373 paeth 

0,734481 0,734481 
0,27 
0,27 

3,5 stpae 
3,6 s/pae 
1,4 vtg 
1,4 vtg 

Meerstrooksrotonde 
verkenner 

20:48 10-11-2009 



an 
Cn 
VGn 
Tgem n 
Ngem n 

West 
,~~29 3-
-,~:-; 2:':2 

awru 
awri 
a wlu 
a wli 
Cwr 
Cwl 
f11 
VGwr 
VGwI 
Tgemwr 
Tgem wi 
Ngem wr 
Ngem wi 

0,21 
868 paeth 

0,00 
4,1 stpae 
1,0 vtg 

:iC:lj .....--

o 
0,14 

o 
0,21 
1339 paeth 
1329 paeth 

0,454424 0,454424 
0,35 
0,35 

4,2 s/pae 
4,2 s/pae 
1,5 vtg 
1,5 vtg 

J (' 

1 
-- s 

Zuid 

Noord 

Eirotonde -

MaxVG 
Max Tgem 
Max Ngem 

0,38 rio Z 
7,3 stpae rio Z 
1,6 vtg r io Z aoru 

a ori 
Naam: Burg. Thijssenstraat (incl nieuwe a olu 
Plaats: CuijklBeers a oli 

Tijd: Ochtendspits 07:0OU·08:0OU Cor 
Omschrijving: V5: Intensiteiten toekomst incl. DCol 

f5 
VGor 
VGol 

~ 
~ ""'"'" -=-\..1:::=- _ _ .~ 

Tgem or 
0,1 Tgem 01 

519 3S': .as.33 Ngem or 
234 ::.-:-: ~ -6: Ngem 01 f I:::=- -so- --s:-.--

i 

. . . - ~ 

az 
Cz 

Oost 
-; ;-·7t' 

0,21 

~ r ( ~~:mz I Ngem z 

787 paeth 
0,38 

7,3 s/pae 
1,6 vtg 

87 0,1 209 
-1" 

o 
0,14 

o 
0,21 
1413 paeth 
1380 paeth 

0,73388 0,73388 
0,27 
0,27 

3,5 s/pae 
3,6 stpae 
1,4 vtg 
1,4 vtg 

Meerstrooksrotonde 
verkenner 

20:49 10-11-2009 



Meerstrooksrotonde 
verkenner 

670 .. 
West 

0 
953 

90 

Noord 
o 

Invoer 

Intensiteiten in pae's per uur ! 

Naam: Burg. Thijssenstraat (incl. nieuwe aansluiting) 
Plaats: Cuijk/Beers 

Tijd: Avondspits 17:00u-18:00u 
)0 1 ° ~ o r 

Omschrijving: V5: Intensiteiten toekomst incl. Dommelsvoort 

~ 0 
.. 574 Oost 

~ 
.- 259 

Resultaten 
~ ~ 1184 1 str. rolonde 

~ 

o 7m 

Passeerb. rotonde 

--....... I _ i Partiele eirotonde I 
Partiele eirotonde - OK 
Partiele turborotonde I 
Partiele turborotonde-- OK 

lIt r ( 
Eirotonde I 
Eirotonde OK 
Turborotonde I 
Turborotonde - OK 
Knierotonde L OK 

0 231 Knierolonde r 
Knierolonde -, OK 

Zuid Knierolonde ...J 
SpiraaJrolonde I OK 
Spiraalrolonde-- OK 
Rolorrolonde OK 

Specifieke 3-taks rolondes: 
Gestr. knie -'- L 
Gestr. knie 1- r 
Gestr. knie -,- -, OK 
Gestr. knie -I ...J 
Sierroionde -'- I 
Sterrotonde 1- -
S!errotonde -,- OK 
Sierrotonde -I 

VG rio Tgem rio 
0,88 W 25,9 W 
0,81 W 15,7 W 
0,91 W 33,9 W 
0,78 WR 12,2 WR 
0,83 WL 18,3 WL 
0,78 WR 12,2 WR 
0,91 W 33,9 W 
0,46 Z 9,4 Z 
0,83 WL 18,3 WL 
0,40 WL 6,1 ZL 
0,61 OL 6,8 OL 
0,83 WL 18,3 WL 
0,74 WL 10,6 WL 
0,84 WR 17,9 WR 
0,79 WM 14,4 WM 
0,41 WL 5,8 ZL 
0,38 WM 5,2 ZL 

nvt nvt nvt nvt 
nvt nvt nvt nvt 

0,39 WR 6,1 ZL 
nvt nvt nvt nvt 
nvt nvt nvt nvl 
nvt nvt nvt nvt 
0,39 WM 5,6 ZL 
nvl nvt nvt nvt 

in s/pae 

20:54 10-11-2009 



a nr 
ani 
Cnr 
Cnl 
f1 
VGnr 
VGnl 
Tgem nr 
Tgem nl 
Ngem nr 
Ngem nl 

West 

- ~ 

a wru 
awri 
a wtu 
a wti 
Cwr 
Cwl 
f11 
VGwr 
VGwt 
Tgem wr 
Tgem wt 
Ngem wr 
Ngem wt 

0,14 
0,21 
1125 pae/h 

801 pae/h 
1 1,752467 

0,00 

r 0,1 

~ 1 l 
0,00 

3,2 s/pae 
4,5 s/pae 
1,0 vtg 
1,0 vtg 

.~ ';j\ 4 01 
'I 

~. -0,1 ~ 
953 • 
90--... 

o 
0,14 

o 
0,21 

Noord 

Turborotonde --

MaxVG 
Max Tgem 
Max Ngem 

0,40 ri. WR 
6,1 s/pae ri. ZL 
1,7 vtg rio WL a oru 

a ori 
Naam: Burg. Thijssenstraat (incl. nieuwea olu 
Plaats: CuijklBeers a oli 

Tijd: Avondspits 17:00u-18:00u Cor 
OmschriJvlng: V5: Intensiteiten toekomst inc!. 0, Col 

f5 
VGor 
VGol 
Tgem or 

0,1 Tgem 01 -. ~~ - --=..,.:....--p 
574 -:22 ;0,'=.5'- Ngem or 
259 ,, ~, 7: L", Ngem 01 

azr 
azl 
Czr 
CzI 
f7 
VGzr 

• 
0,1 4 
0,21 

Oost 

1145 pae/h 
711 pae/h 

0,873702 0,873702 
0,18 

1316 pae/h 
1306 pae/h 

0,45505 0,45505 
0,40 

1 \ '~.Irl ~ t ( ~~e! zr 
~ ( I I Tgem zl 
. . • 96 0,1 231 Ngem zr 

0,1 8 
3,8 s/pae 
6,1 s/pae 
1,2 vtg 
1,2 vtg 0,40 

4,5s/pae 
4,6s/pae 
1,7 vtg 
1,7 vtg 

:::. ::::- ':c' t)":-::;:,:; N gem zI 
Zuid 

o 
0,14 

o 
0,21 
1394 pae/h 
1356 pae/h 

0,735654 0,735654 
0,30 
0,30 

3,7 s/pae 
3,8 s/pae 
1,4 vtg 
1,4 vtg 

Meerstrooksrotonde 
verkenner 

20:54 10-11-2009 



an 
Cn 
VGn 
Tgem n 
Ngem n 

West 

awru 
awri 
a wlu 
a wli 
Cwr 
Cwl 
f11 
VGwr 
VGwI 
Tgem wr 
Tgem wi 
Ngem wr 
Ngem wi 

0,21 
801 paeth 

0,00 
4,5 s/pae 
1,0 vtg 

6-;-,: '--

o 
0,14 

o 
0,21 
1316 paeth 
1306 paeth 

0,455055 0,455055 
0,40 
0,40 
4,5 s/pae 
4,6 s/pae 
1,7 vtg 
1,7 vtg 

Noord 

J r 

96 , , 
Zuid 

Eirotonde -

MaxVG 
Max Tgem 
Max Ngem 

0,46 rio Z 
9,4 s/pae rio Z 
1,9 vtg rio Z a oru 

a ori 
Naam: Burg. Thijssenstraat (ind. nieuwe a olu 
Plaats: CuijklBeers a oli 

Tijd: Avondspits 17:0OU-18:0OU Cor 
Omschrijving: V5: Intensiteiten toekomst indo D Col 

f5 
VGor 
VGol 

0,1 231 

Tgem or 
0,1 Tgem 01 
574 -~2~,C357 Ngem or 
259 '" ~, D6':,3 Ngem 01 

Oost 
----I~~ ~ 1 ::>~ 

az 
Cz 
VGz 
Tgemz 
Ngemz 

0,21 
711 paeth 

0,46 
9,4 s/pae 
1,9 vtg 

o 
0,14 

o 
0,21 
1398 paeth 
1362 paeth 

0,73508 0,73508 
0,30 
0,30 

3,7 s/pae 
3,8 s/pae 
1,4 vtg 
1,4 vtg 

Meersuoo.ksrOlonde 
verkenner 

20:54 10-11-2009 



Meerstrooksrotonde 
verkenner 

753 • 
West 

53 
1017 

0 

)' 

~ 

~ -. 

Noord 

Invoer 

Intensiteilen in pae's per uur! 

Naam: Nieuwe aansluiting 
Plaats: CuijklBeers 

Tijd: Ochtendspits 07:00u-08:00u 

o ( 17 r 
Omschrijving: V5: Intensiteiten toekomst incl. Dommelsvoort 

............. 122 

• 693 Oost 

~ 
.- ° Resultaten 

• 1134 1 str. rotonde 
o 7m 

Passeerb. rotonde 
I _ I Partiele eirotonde I 

Partiele eirotonde -
Partiele turborotonde I 
Partiele turborotonde-

rna i ( 
Eirotonde I 
Eirotonde 
T u rborotonde I 
Turborotonde -
Knierotonde L 

0 0 Knierotonde r 
Knierotonde .., 

Zuid Knierotonde ...J 
Spiraalrotonde I 
Spiraalrotonde--
Rotorrolonde 

Specifieke 3-taks rotondes: 
Gestr. knie -'- L 
Gestr. knie 1- r 
Gestr. knie -, . .., 
Gestr. knie -I ...J 
Sterrotonde -'- I 
Sterrotonde 1- -
Sterrotonde -,-
Sterrotonde -I 

VG rio Tgem rio 
0,83 W 16,8 W 
0,82 W 15,8 W 
0,86 W 20,4 W 

OK 0,70 WR 8,2 WR 
0,86 WL 20,3 WL 

OK 0,70 WR 8,2 WR 
0,86 W 20,4 W 

OK 0,39 WL 5,9 Z 
0,096 WL 20,3 WL 

OK 0,39 WR 5,9 ZL 
OK 0,50 OL 5,9 ZL 

0,86 WL 20,3 WL 
OK 0,78 WL 11,9 WL 
OK 0:75 WR 10,6 WR 
OK 0,'78 WM 12,4 WM 
OK 0,39 WR 5,9 ZL 
OK 0,40 WM 5,9 ZM 

OK 0,27 OR 4,4 NL 
nvt nvt nvt nvt 
nv! nvt nvt nvt 
nv! nvl nvt nvt 

OK 0,:36 WR 4,1 WM 
nvt nvt nvt nvt 
nvt nvt nvt nvt 
nvt nvt nvt nvt 

In s/pae 

20:57 10-11-2009 



a nr 
ani 
Cnr 
Cnl 
f1 
VGnr 
VGnl 
Tgem nr 
Tgem nl 
Ngem nr 
Ngem nl 

West 
5~!?5f'3~ 

a wru 
awri 
a wlu 
a wli 
Cwr 
Cwl 
f11 
VGwr 
VGwI 
Tgem wr 
Tgem wi 
Ngem wr 
Ngem wi 

0,14 
0,21 
1287 paeth 

J 939 paeth 
1 1,706367 

0,05 
0,12 

2,9 stpae 
4,4 stpae 
1,0 vtg 
1,1 vtg 

,,:,::~, ... .; 

o 
0,14 

o 
0,21 
1398 paeth 
1369 paeth 

0,531368 0,531368 
0,39 
0,39 
4,2 stpae 
4,3 stpae 
1,6 vtg 
1,6 vtg 

117 

Zuid 

Noord 

Turborotonde -

MaxVG 
Max Tgem 
Max Ngem 

0,39 rio WL 
5,9 stpae rio ZL 
1,6 vtg rio WL a oru 

a ori 
Naam: Nieuwe aansluiting a olu 
Plaats: CuijklBeers a oli 

Tijd: Ochtendspits 07:0OU-08:0OU Cor 
Omschrijving: V5: Intensiteiten toekomst inc!. 0, Col 

f5 
VGor 
VGol 

~ 

.. 
azr 
azl 
Czr 
Czl 
f7 

Tgem or 
122 Tgem 01 
693 ~';:,'=?;-) Ngem or 
0,1 i':;;: -r;'2! Ngem 01 

.. ~ :: ' 

0,14 
0,21 

Oost 

1011 paeth 
607 paeth 

1 1,874095 
0,00 

(I r ( 
VGzr 
VGzl 
Tgem zr 
Tgem zl 

0,00 
3,6 s/pae 
5,9 s/pae 
1,0 vtg 
1,0 vtg 

0,1 0,1 0,1 Ngem zr 
Ngem zI 

o 
0,14 

o 
0,21 
1440 paeth 
1406 paeth 

0,418943 0,418943 
0,29 
0,29 
3,5 stpae 
3,6 stpae 
1,4 vtg 
1,4 vtg 

Meerstrooksrotonde 
verkenner 

20:57 10-11-2009 



an 
Cn 
VGn 
Tgem n 
Ngem n 

West 
5:2?::~:,92 

2L1 ·; ,:~ C·f,~, 

awru 
a wri 
a wlu 
a wli 
Cwr 
Cwl 
f11 
VGwr 
VGwI 
Tgem wr 
Tgem wi 
Ngem wr 
Ngem wi 

0,21 
939 paeth 

0,19 
4,7stpae 
1,2 vtg 

:53+--

o 
0,14 

o 
0,21 
1398 paeth 
1369 paeth 

0,531368 0,531368 
0,39 
0,39 
4,2stpae 
4,3 stpae 
1,6 vtg 
1,6 vtg 

) 
60 

(' 

1 
Zuid 

Noord 

Eirotonde --

MaxVG 
Max Tgem 
Max Ngem 

0,39 ri. WL 
5,9 stpae ri. Z 
1,6 vtg ri. WL aoru 

a ori 
Naam: Nieuwe aansluiting a olu 
Plaats: CuijklBeers a oli 

Tijd: Ochtendspits 07:00u-08:0OU Cor 
Omschrijving: V5: Intensiteiten toekomst incl. 0, Col 

f5 
VGor 
VGol 

~ 

== -:::;.,::--
• 

az 

Tgem or 
122 Tgem 01 
693 ,1~2,3;::76 Ngem or 
0,'1 "-C;:: ~'726 Ngem 01 

Oost 
',,=:1_ 

0,21 

I r ( 

Cz 
VGz 
Tgemz 
Ngem z 

607 paeth 
0,00 

5,9 s/pae 
1,0 vtg 

0,1 0,1 0,1 

o 
0,1 4 

o 
0,21 
1440 paeth 
1406 paeth 

0,418943 0,418943 
0,29 
0,29 

3,5stpae 
3,6stpae 
1,4 vtg 
1,4 vtg 

Meerstrooksrotonde 
verkenner 

20:57 10-11-2009 



Meerstrooksrotonde 
verkenner 

835 • 
West 

59 
1125 

0 

Noord 

) 8 1 0 (" r 
Invoer 

Intensiteiten in pae's per uur! 

Naam: Nieuwe aansluiting 
Plaats: Cuijk/Beers 

Tijd: Avondspits 17:00u-18:00u 
Omschrijving: V5: Intensrteiten toekomst incl. Dommelsvoor! 

~ 134 
767 Oost 

~-
0 

Resultaten 
/' • 1253 1 str. rotonde 

o 7m 

Passeerb. rotonde 

-... i _ i Partiele eirotonde I 
Partie Ie eirotonde -
Partiele turborotonde I 
Partiele turborotonde -

IT\ 1 ( 
Eirotonde I 
Eirotonde 
Turborotonde I 
Turborotonde -
Knierotonde L 

0 0 Knierotonde r 
Knierotonde .., 

Zuid Knierotonde ...J 
Spiraalrotonde I 
Spiraalrotonde--
Rotorrotonde 

Specifieke 3-taks rotondes: 
Gestr. knie -'- L 
Gestr. knie 1- r 
Gestr. knie -,- .., 
Gestr. knie -I ...J 
Sterrotonde -'- I 
Sterrotonde 1- -
Sterrotonde -,-
Sterrotonde -I 

VG rio Tgem rio 
0,94 W 49,2 W 
0,93 W 40,8 W 
0,97 W 98,1 W 

OK 0,78 WR 11,3 WR 
0,97 WL 97,8 WL 

OK 0,78 WR 11,3 WR 
0,97 W 98,1 W 

OK 0,43 WR 7,0 Z 
0,97 WL 97,8 WL 

OK 0,43 WR 7,0 ZL 
OK 0,56 OL 6,9 ZL 

0,97 WL 97,8 WL 
0,87 WL 21 ,0 WL 
0,84 WR 17,0 WR 
0,87 WM 22,1 WM 

OK 0,43 WR 6,9 ZL 
OK 0,45 WM 7,0 ZM 

OK 0,30 OR 4,8 NL 
nvt nvt nvt nvt 
nvt nvt nvt nvt 
nvt nvt nvt nvt 

OK 0,40 WR 4,4 WM 
nvt nvt nvt nvt 
nvt nvt nvt nvt 
nvt nvt nvt nvt 

In s/pae 

20:55 10-11-2009 



a nr 
ani 
Cnr 
Cnl 
f1 
VGnr 
VGnl 
Tgem nr 
Tgem nl 
Ngem nr 
Ngem nl 

West 
::.-~- -
~::J~ 

a wru 
a wri 
a wlu 
a wli 
Cwr 
Cwl 
f11 
VGwr 
VGwI 
Tgem wr 
Tgem wi 
Ngem wr 
Ngem wi 

0,14 
0,21 r ... ~ 

1258 paeth 68 0.1 
880 paeth 

1 1,697154 
0,05 
0,15 

3,0 stpae 
4,8 stpae 
1,1 vtg 
1,2 vtg 

ro.");: 4 ,i 

59~'- ~ : 
~ 1125 • 

0,1 --.... 

o 
0,14 

o 
0,21 
1383 paeth 
1352 paeth 

0,532168 0,532168 
0,43 
0,43 

4,6stpae 
4,7stpae 
1,8 vtg 
1,8 vtg 

128 

Zuid 

Noord 

.~ 

Turborotonde --

MaxVG 
Max Tgem 
Max Ngem 

0,43 ri. WR 
7,0 stpae ri. ZL 
1,8 vtg ri. WR a oru 

aori 
Naam: Nieuwe aansluiting a olu 
Plaats: CuijklBeers a oli 

Tijd: Avondspits 17:00u-18:0Ou Cor 
Omschrijving: V5: Intensiteiten toekomst incl. 0, Col 

f5 
VGor 
VGol 

~ 
Tgem or 

134 Tgem 01 
767 - ) ;-:~ . <3S:' Ngem or 
0,1 "'iC,' ::i', . Ngem 01 ---=.:,.::---,,~~;:~~------ -

• 
azr 
a zl 
Czr 
CzI 
f7 

~:. 

0,14 
0,21 

Oost 

954 paeth 
513 paeth 

1 1,950564 
0,00 

I r ( 
VGzr 
VGzI 
Tgem zr 
Tgem zl 

0,00 
3,8 s/pae 
7,0 s/pae 
1,0 vtg 
1,0 vtg 

0,1 0,1 0,1 Ngem zr 
Ngem zI 

o 
0,14 

o 
0,21 
1428 paeth 
1391 paeth 

0,42039 0,42039 
0,32 
0,32 

3,7 stpae 
3,8 s/pae 
1,5 vtg 
1,5 vtg 

Meersuooksrotonde 
verkenner 

20:55 10-11-2009 



an 
Cn 
VGn 
Tgem n 
Ngem n 

West 
~.)t.: "l '_r.. 

:59o.-;S;;~ 

awru 
awri 
a wlu 
a wli 
CWr 
CWI 
f11 
VGwr 
VGwI 
Tgem wr 
Tgem wi 
Ngem wr 
Ngem wi 

0,21 
880 pae/h 
0,22 
5,3s/pae 
1,3 vtg 

8~:5 +---

o 
0,14 

o 
0,21 
1383 paeth 
1352 paeth 

0,532168 0,532168 
0,43 
0,43 
4,6s/pae 
4,7s/pae 
1,8 vtg 
1,8 vtg 

Noord 
;; ': 

. ~. 

i 

0,1 

ZUld 

Eirotonde -

MaxVG 
Max Tgem 
Max Ngem 

0,43 rio WR 
7,0 s/pae rio Z 
1,8 vtg rio WR aoru 

a ori 
Naam: Nieuwe aansluiting a olu 
Plaats: CuijklBeers a oli 

Tijd: Avondspits 17:00u-18:00u Cor 
Omschrljving: V5: Intensiteiten toekomst incl. Do Col 

0,1 0,1 

~ 

az 
Cz 
VGz 
Tgemz 
Ngemz 

• 

f5 
VGor 
VGol 
Tgem or 

134 Tgem 01 
767 :'56.<13·".9 Ngem or 
0,1 .11:' 861 1 Ngemol 

Oost 
:2::;2 

0,21 
513 paeth 
0,00 
7,0 s/pae 
1,0 vtg 

o 
0,14 

o 
0,21 
1428 paeth 
1391 paeth 

0,42039 0,42039 
0,32 
0,32 
3,7s/pae 
3,8s/pae 
1,5 vtg 
1,5 vtg 

Meerstrooksrotonde 
verkenner 

20:55 10-11-2009 



CONSORTIUM DOMMELSVOORT Bijlagen 

Bijlage 2 On twerp rotonde Burgemeester Thijssenstraat 
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CONSORTIUM DOMMELSVOORT Bijlagen 

Bijlage 3 Ontwerp nieuwe rotonde DommeIsvoort 

B-3 





Bijlage 4 

CONSORTIUM DOMMELSVOORT Bijlagen 

Bepaling input Microsimulatie Aimsun 

Bepalen verkeersafwikkeling d.m.v. simulatie 

Om te komen tot een goede simulatie zijn de volgende stappen doorlopen: 

Bepalen intensiteiten. 

Bepalen (toekomstige) kruispuntvormen. 

Simuleren mogelijke scenario's. 

Analyse simulatieresultaten. 

Deze stappen zijn in de volgende paragrafen uitgewerkt. 

Bepalen intensiteiten 

Bepalen huidige intensiteiten bestaande situatie 

De intensiteiten in de huidige situatie zijn gebaseerd op VRI-tellingen van maart 2009, 

aangeleverd door de provincie Noord-Brabant en betreffen werkdag gemiddeiden. Deze 

intensiteiten zijn aangeleverd per signaalgroep van de VRI. Enkele signaalgroepen op de 

Burg. Thijssenstraat hebben op een aantal takken meerdere richtingen (bijvoorbeeld 

rechtsaf en rechtdoor gecombineerd). 

Hiervoor is een aantal aannames gemaakt t.b.v. afslagbewegingen. De genoemde 

richtingnummers zijn weergegeven in afbeelding 9. 

A. Gemiddelde etmaalintensiteit van richting 11 (Kerkeveld uit) bedraagt 454. 

Uitgangspunt is dat de som van richtingen 2, 5 en 9 (Kerkeveld in) ongeveer 

gelijk is aan intensiteit van richting 11. Hierbij worden de volgende 

etmaalintensiteiten aangenomen; 

Richting 2 rechtsaf: 250 mvt 57% 

Richting 2 rechtdoor: 100 mvt 23% 

Richting 9 linksaf: 90 mvt 20% 

B. Richting 2 kent een etmaalintensiteit van 4.009 voertuigen, waarvan 250 

(=6,24%) voertuigen rechtsaf rijden (zie onderdeel A). Dit betekent dat 93,76% 

rechtdoor rijdt. Dit percentage wordt toegepast op de uurintensiteiten. 

C. Richting 5 kent een etmaalintensiteit van 4.059 voertuigen, waarvan 100 

voertuigen (= 3,5%) rechtdoor rijden (zie onderdeel A). Van het overige verkeer 

(2.759 voertuigen) wordt aangenomen dat 70% naar rechts richting Cuijk en 

30% naar links richting Grave rijdt. Deze percentages worden toegepast op de 

uurintensiteiten. 

D. Richting 11 kent een etmaalintensiteit van 454 voertuigen. Aangenomen wordt 

dat deze voertuigen zich verdelen zoals ze aankomen (zie onderdeel A). Dit 

houdt dus in 57% naar het oosten, 23% naar het zuiden en 20% richting het 

westen. Deze percentages worden toegepast op de uurintensiteiten. 

E. Bij richting 8 wordt aangenomen dat 50 voertuigen rechtsaf rijden. Het overige 

verkeer rijdt rechtdoor. 

B-4 



CONSORTIUM DOMMELSVOORT 

Afbeelding 9: Kruispuntrichtingen Burgemeester Thijssenstraat 

N321 

9 

8 

Kerkeveld 

11 

+ 

+ 
5 

B. Thijssenstraat 

Bijlagen 

t 
N 

1 

3 

N321 

Vervolgens zijn de drukste uren bepaald. Op twee van de drie kruispunten is in de 

ochtendspits het uur tussen 07.00u en OS.OOu het drukste spitsuur. Op alle drie de 

kruispunten is in de avondspits het uur tussen 17.00u - lS.00u het drukste spitsuur. 

Deze uren zijn aangehouden als drukste uren. Dit zijn tevens de uren die gesimuleerd 

zijn met behulp van Aimsun. 

Wanneer de intensiteiten van de kruispunten worden vergeleken, dan blijkt dat de 

hoeveelheid verkeer dat van het oostelijke kruispunt A73 naar het westelijke kruispunt 

A73 rijdt (som van richtingen 2 en 10 van oostelijke kruispunt) niet overeenkomt met 

de inkomende intensiteiten van het westelijke kruispunt A73 (richtingen 1 en 2). In 

afbeelding S zijn deze richtingen rood weergegeven. De verschillen kunnen het gevolg 

zijn van foutregistraties in de verkeersmetingen. 

Om de aantallen gelijk te trekken zijn de richtingen 2 en 10 van het oostelijke kruispunt 

A73 opgehoogd. De ophoogfactor is bepaald aan de hand van de verhouding tussen het 

uitgaande en het inkomende verkeer tussen de kruispunten A73. 

B-S 



CONSORTIUM DOMMELSVOORT Bijlagen 

AJbeefding 10: KrLlispLinten op- en afritten A73 

A73WEST A7300ST 

1012 A73 1012 

)l Jl 
"'-- 1 '---- 1 
~2 ~ 2 

9 --./' 9 --./' 
8 - 8 -

Bepalen toekomstige intensiteiten bestaande situatie 

Bij het bepalen van de toekomstige intensiteiten is uitgegaan van de toekomstige 

etmaalwaarden. Basis hiervoor betreft een plot van het Verkeersmodel GGA Noord-oost 

Brabant. Deze plot betreft de situatie in het planjaar 2020 en is aangeleverd door de 

gemeente Cuijk. 

Vervolgens zijn de etmaalwaarden op aIle inkomende wegen bepaald aan de hand van 

de plot van het verkeersmodel. De verdeling van het verkeer per aansluitend wegvak 

van de drie kruispunten is in eerste instantie bepaald aan de hand van de 

etmaalverdeling van de intensiteitsgegevens uit maart 2009 zoals aangeleverd door de 
provincie Noord-Brabant. Vervolgens is gekeken ofhet uitgaande verkeer overeenkomt 

met de gegevens uit het verkeersmodel. Dit blijkt niet zo te zijn. 

Om ook het uitgaande verkeer overeen te laten stemmen met het verkeersmodel zijn 

de (afslag)percentages per tak gekalibreerd totdat de etmaalwaarden nagenoeg volle dig 

overeenkomen. 

In de plot van het GGA verkeersmodel is de ontwikkeling Dommelsvoort meegenomen. 

In het GGA model zijn echter aanzienlijk minder voertuigbewegingen geprognosticeerd 

dan in de berekeningen van Kragten (zie hoofdstuk 3). 

B-6 



CONSORTIUM DOMMELSVOORT Bijlagen 

Het door Kragten aantal extra berekende bewegingen is vervolgens weI in de 
intensiteiten meegenomen. Hierbij is de aanname gedaan dat dit extra verkeer (2.103 

extra bewegingen van en 2.103 extra bewegingen naar Dommelsvoort ten opzichte van 
de situatie uit het GGA-verkeersmodel) zich als voIgt verdeelt: 
- Richting Cuijk (oost): 70% (De meeste bezoekers zullen vanaf de A73 of vanuit 

Cuijk komen). 
- Richting Beers (zuid): 5% 

- Richting Grave (west): 25% 

(Verkeer vanuit Beers en/of Mill zal vanuit deze 
richting komen, maar dit is een beperkt aantal 
voertuigen). 
(In de richting Grave liggen diverse kernen waar 
bezoekers van Dommelsvoort vandaan komen. Ook 
de aanvoerroute van de N324 en N321 is een 
belangrijke ontsluiting). 

Om van etmaalwaarden tot spitsintensiteiten te komen, is een percentage van de 
etmaalwaarde genomen. De betreffende percentages voor de ochtend- en avondspits 
zijn bepaald door het bepalen van de gemiddelde spits percentages van de drie 
kruispunten, op basis van de VRI-tellingen uit 2009. Hieruit blijkt de ochtendspits 8,5% 

van de etmaalwaarde te bedragen en de avondspits 9,4%. Omdat deze percentages 
beide hoger liggen dan de gemiddelde uurpercentages zoals aangegeven in het ASVV" 

(respectievelijk 5,7% en 8,6%), is gekozen om de werkelijke percentages te gebruiken om 
een zo duurzaam mogelijke situatie te simuleren. 

Bepalen toekomstige kruispuntvorrnen 
Het kruispunt Burg. Thijssenstraat - N321 - Kerkeveld is op dit moment met 
verkeerslichten geregeld. Bij het bepalen van de toekomstige kruispuntvormen is 

bepaald of het mogelijk is om het verkeer door mid del van een verkeerslichtenregeling 
af te wikkelen of door mid del van een rotonde af te wikkelen. Over het algemeen 

genomen bieden rotondes de meest verkeersveilige oplossing. V~~r het kruispunt Burg. 
Thijssenstraat - N321 is berekend of een rotonde mogelijk is en wat voor type rotonde 
dit zou moeten zijn. De berekeningen zijn uitgevoerd met de 
Meerstrooksrotondeverkenner van de Provincie Zuid-Holland. Hetzelfde is gedaan voor 
het realiseren van een nieuwe rotonde op de N321. 

ASW: Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom, CROW, 2004 
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Simuleren scenario's 

Om inzichtelijk te maken hoe het verkeer afgewikkeld wordt is een aantal scenario's 

gesimuleerd met behulp van het dynamisch microsimulatieprogramma Aimsun. 

Aimsun is een model waarmee verkeer op individuele kruispunten en netwerken kan 

worden gesimuleerd. Het model simuleert van ieder individueel voertuig het gedrag op 

het wegennet, waarbij het verkeersaanbod tijdsafhankelijk is en de duur en route van 

elke verplaatsing afhankelijk is van de wisselende verkeerscondities. 

1. Bouwen netwerk: 
Met behulp van een gebiedsinventarisatie en de digitale ondergrond (GBKN) is 

het netwerk gebouwd. 20 nauwkeurig mogelijk zijn de wegvakken met 

bijbehorende kruispunten, opstelstroken, oversteekplaatsen e.d. ingetekend. 

2. VRI-gegevens invoeren: 

Op basis van de verkeerslichtenregeling, zoals aangeleverd door de provincie 
Noord-Brabant, zijn de huidige VRI-gegevens van het kruispunt Burg. 

Thijssenstraat - N321 en de kruispunten van de 1'1321 met de op- en afritten 

van de A73 in Aimsun ingevoerd. 

3. Intensiteiten invoeren: 
De volgende stap is het invoeren van de intensiteiten. De intensiteiten zijn 

apart voor de ochtendspits en avondspits gedefinieerd en apart voor de 

huidige en toekomstige situatie(s). Tevens is onderscheid gemaakt naar 

voertuigcategorieen (licht/middel/zwaar). De intensiteiten zijn gebaseerd op de 

VRI-tellingen uit maart 2009 zoals aangeleverd door de provincie Noord

Brabant. De verdeling over de voertuigcategorieen is gebaseerd op de 

verkeerstellingen van het wegvak 1'1321 tussen Beers en de A73 

(www.brabant.nl) . 
4. Simuleren 

Nadat aile benodigde gegevens zijn ingevoerd en een laatste check op fouten of 

missende schakels in het netwerk is gedaan, zijn de gewenste scenario's 

gesimuleerd. 

5. Analyse simulatie 

Een simulatie kan op twee manieren geanalyseerd worden: 

Visueel: Aimsun simuleert individuele voertuigen en laat deze in het 

netwerk rijden. Op deze manier kan per scenario worden bekeken of 

er ergens wachtrijen of andere onwenselijke situaties optreden; 

Statistisch: Aimsun kan per scenario diverse statistische gegevens 

berekenen. De belangrijkste gegevens die gebruikt worden bij de 

analyse zijn: 

Gemiddelde reistijd. 

Gemiddelde verliestijd. 

Gemiddeld aantal stops. 
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Bijlage 5 Statistische gegevens simulaties 
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VARIANT OCHTEND AVOND 

waarde unit waarde unit 

0 
Gemiddelde reistijd 119,85 sec/km Gemiddelde reistijd 126,01 sec/km 
Gemiddelde verliestijd 17,22 seC/km Gemiddelde verliestijd 18,82 seC/km 
Gemiddeld aantal stops 0,75 #stops/veh Gemiddeld aantal stops 0,79 #stops/veh 

waarde unit waarde unit 

0+ 
Gemiddelde reistijd 151,70 sec/km Gemiddelde reistijd 141,83 seC/km 
Gemiddelde verliestijd 25,67 sec/km Gemiddelde verliestijd 23,20 seC/km 
Gemiddeld aantal stops 0,96 #stops/veh Gemiddeld aantal stops 0,90 #stops/veh 

waarde unit waarde unit 

1 
Gemiddelde reistijd 165,45 seC/km Gemiddelde reistijd 144,03 sec/km 
Gemiddelde verliestijd 28,90 seC/km Gemiddelde verliestijd 23,65 sec/km 
Gemiddeld aantal stops 1,09 #stops/veh Gemiddeld aantal stops 0,96 #stops/veh 

waarde unit waarde unit 

2 
Gemiddelde reistijd 60,16 seC/km Gemiddelde reistijd 64,05 sec/km 
Gemiddelde verliestijd 3,04 seC/km Gemiddelde verliestijd 4,02 sec/km 
Gemiddeld aantal stops 0,25 #stops/veh Gemiddeld aantal stops 0,33 #stops/veh 

waarde unit waarde unit 

3 
Gemiddelde reistijd 153,01 sec/km Gemiddelde reistijd 156,64 seC/km 
Gemiddelde verliestijd 29,97 seC/km Gemiddelde verliestijd 45,56 seclkm 
Gemiddeld aantal stops 0,46 #Stops/veh Gemiddeld aantal stops 0,87 #stops/veh 
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Bijlage 6 CD met simulatiefilmpjes Aimsun 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 
Doel van de onderliggende onderbouwing voor de waterparagraaf is het verwoorden 

van de wijze waarop rekening is gehouden met de waterhuishoudkundige gevolgen van 

de bouw van het waterpark Dommelsvoort en hoe rekening is gehouden met het door 

de waterbeheerder verstrekte advies. 

1.2 Kader 
De watertoets valt onder de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en is een belangrijk 

instrument. De werkzaamheid ervan wordt meer dan voorheen afhankelijk van een 

proactieve opstelling van initiatiefnemers en waterbeheerders in de initiatieffase van 

een ruimtelijk plan. Voorheen beoordeelde de provincie de bestemmingsplannen, maar 

sinds medio 2008 is dit niet meer het geval. 

Het doel van de watertoets is het waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen 

expliciet en op evenwichtige wijze in beschouwing worden genomen bij alle 

waterhuishoudkundig relevante ruimtelijke plannen en besluiten. Belangrijk onderdeel 

in het watertoetsproces is o.a. het wateradvies van de waterbeheerder. Bij de 

besluitvorming dient er vervolgens gemotiveerd te worden op welke manier rekening is 

gehouden met dit wateradvies. De initiatiefnemer verantwoordt de ruimtelijke keuzen 

ten aanzien van water in de waterparagraaf, als onderdeel van het ruimtelijke plan. 
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2 Huidige situatie 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op ondermeer de ligging, bodem en de 

waterhuishouding. 

2.1 Ligging van de onderzoekslocatie 
Waterpark Dommelsvoort is een nog te realiseren waterpark, zie bijlage 1 voar een 

globaal overzicht. Het gebied is gelegen ten noordoosten van het centrum van Beers. Het 

wordt omgeven door de noordelijk en westelijk gelegen Kraaijenbergse plassen, de 

oostelijk gesitueerde Rijksweg 73 en ten zuiden liggen de wegen Kerkeveld en 

Dommelsvoort. Het totaal oppervlak is 6 tot 7 ha. (excl water tussen de eilanden). 

Er zullen circa 500 (vakantie)appartementen gebouwd worden. Maximaal kunnen er 700 

appartementen geplaatst worden. Hiermee wordt rekening gehouden bij de berekening 

van het verhard oppervlak. 

2.2 Geo-hydrologie 
De globale geo-hydrologie ter plaatse van het waterpark is in tabel1 beschreven. De 

informatie is deels afkomstig van textuurboringen van TNO en deels afkomstig uit de 

MER van Smals. 

Tab.11 : Global. 9.ohydrologi. 

Diepte Geologische formatie Lithologie Geohydrologische eenheid 

(mNAP) 

10,0+ tot 8+ Formatie van Echteld zware klei deklaag 

8+ tot 5+ Formatie van Beegden matig grof zand en grind watervoerend pakket 

5+ tot ·17 Formatie van Waalre klei met zandige laagjes slechtdoorlatende laag 

·17 tot -37 Formatie van Oosterhout middelgrof zand, watervoerend pakket 

schelpenbanken met grofzand 

-37 en dieper Formatie van Breda siltige en kalkhoudende klei slechtdoorlatend 

Bronnen: Textuurboringen TNO, Milieu Effect Rapportage gebroeders Smals 

2.3 Bodem 

Het grootste gedeelte van het te realiseren park ontstaat door gebiedsontgronding. 

Het park bestaat uit 2 gedeelten wat bodem betreft. 

1. Bestaande bodem, zoals de huidige situatie van de bodem is . Dit gedeelte is het 

zuidelijk gedeelte van het park. Dit zijn poldervaaggronden van zware zavel met grof 

zand of grind beginnend tussen 40 en 120 em en tenminste 40 em dik. 

2. De te realiseren eilanden (strookvormig) in de Kraaijenbergse plassen. 

Bij de ontzanding zal grind, klei en ophoogzand vrijkomen. Tijdens het 

verwerkingsproces van de ontgronding zal voortdurend water met klei en fijne 

zanddeeltjes terugstromen in de plas. Deze specie zal naar ins chatting ook 

grotendeels gebruikt worden om de eilanden aan te leggen. 

Brannen: Bodemdata.nl en milieu effect rapportage Smals 
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2.4 Oppervlaktewater 

2.4.1 Maas 
Het te ontwikkelen waterpark Dommelsvoort en de Kraaijenbergse plassen staan in 

verbinding met het stuwpand Grave boven van de Maas. De verbinding is aanwezig in de 

vorm van een keersluis ter hoogte van de haven van Cuijk (km. 167). Deze behoort in z'n 

geheel gesloten te zijn bij een waterpeil van 9,0 m + NAP. 

Het waterpeil van de Maas fluctueert. Rijkswaterstaat heeft voor het stuwpand Grave 

boven de volgende informatie beschikbaar (tabel 2 en bijlage 2) 

Tabel2: Gemiddelde ouerschrijdingsfrequentie Maas 

Overschrijdingsfrequentie Afvoer Borgharen Waterstand 

[m3/sec] ]cm+NAP] 

T=1250 3650 1165 

T=loo 2800 1020 

T=10 2000 945 

T=2 1450 840 

T=l 1200 800 

Gemiddelde .fvoer 230 760 

De hoogst bekende afvoer op 22 december 1993 was 3039 m3 met een bijbehorende 

maaswaterstand van 10,50 m+ NAP. Het effect van deze afvoer, alsmede het hoogwater 

van 1998, is in de waarnemingen van de meetbuizen (TNO-bestand) zichtbaar. 

2.4.2 Kraaijenbergse plassen 
De plass en zijn ontstaan door grootschalige winning van zand en grind even ten 

noordwesten van Cuijk. Historisch gezien liggen de plassen in het gebied dat bekend 

staat als de Beerse Overlaat. Dit is een oud inundatiegebied dat nog tot 1942 via een 

overlaat overstroomde, maar tegenwoordig door een winterdijk van de rivier is 

afgesneden. 

Het oppervlakte van de Kraaijenbergse plassen is grofweg 400 ha. De Kraaijenbergse 

plassen staan in direct contact met de Maas, via een keersluis ter hoogte van de haven 

van Cuijk. 

De waterhoogte fluctueert tussen de 7,75 en de 8,50 m+ NAP met het waterpeil op de 

rv1aas. Bij Vv"aterhoogten van ffieer dan 9,0 rr1+ NAP wordt ult veiligheiu~oogpunt de 

keersluis tussen de Maas en de plassen gesloten. Dit impliceert dat vanaf 

maaswaterstanden hoger dan 9,0 m+ NAP sprake is van een grondwatergestuurd 

waterniveau op de Kraaijenbergse plassen. 

Er zijn, voor zover bekend, geen metingen voorhanden die informatie kunnen geven 

inzake extreme waterhoogten op de Kraaienbergse plass en. De MER "Integraal 

Stadsrandmodel ontgrondings- en herinrichtingsproject Beers/Cuijk" uit 1993 vermeldt 

een fluctuatie tussen de 7,50 m+ NAP en 8,85 m+ NAP. 

De ins chatting is dat waterhoogten van 9,00 m+ NAP of wellicht nog hoger in het 

verleden zijn voorgekomen. 
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2.4.3 Windgolven 
Onder invloed van de wind ontstaan windgolven. De afmetingen van windgolven zijn 

afhankelijk van de strijklengte, de waterdiepte, de windsnelheid, de windrichting en de 
windduur. Bij het ontwerp van ophogingen, taluds, havens e.d. dient daarmee rekening 

te worden gehouden. 

2.4.4 Waterlossingen 
Door het plangebied loopt in de huidige situatie een keur-waterlossing, de Sluisgraaf. In 

het kader van de ontwikkeling van het waterpark Dommelsvoort zal een gedeelte van 
deze waterlossing verlegd moeten worden. Het plan voorziet daarin. Wijzigingen aan 
Keurwatergangen zijn vergunningsplichtig. De huidige en toekomstige omvang van de 
Sluisgraaf inclusief benodigde inundatieruimte en keurzones wordt niet uitvoerig in 
deze watertoets beschreven. In de MER van Smals zal hier meer aandacht aan worden 

besteed. 

2.5 Grondwater 

2.5.1 Eerste watervoerende pakket 
Aan de hand van tijdstijghoogtegegevens van TNO en grondwaterkaarten is inzicht 
verkregen in het grondwaterregime. 
De grondwaterstroming in het eerste watervoerende pakket is noordelijk gericht 

(richting de Kraaijenbergse plassen en richting de Maas). 
Zowel de Maas alswel de Kraaijenbergse plassen hebben een drainerend effect op het 
grondwater. De ontzandingen zijn ongeveer eind jaren 60 van de vorige eeuw gestart. 
Het nivellerend cq verlagend effect is in het stijghoogteverloop van de meetbuizen 

waarneembaar. 
De beschikbare waarnemingen van het grondwater in het eerste watervoerende pakket 
omvatten de periode 1997 tot 2008 (binnen en aan de rand van de Kraaienbergse 
plassen). Ten zuiden van het plangebied zijn gegevens beschikbaar van 1950 tot 2008. 

Grondwater binnen de Kraaijenbergse plassen 
De tijdstijghoogtegegevens van het grondwater ter plaatse van de huidige eilanden en 
schiereilanden in de Kraaijenbergse plassen worden in hoge mate belnvloed door het 
peil van het open water (Maas en Kraaijenbergse plassen). Als ondergrens is een stand 
van circa 7,60 tot 7,70 m+ NAP (ongeveer het basis-stuwpeil van Grave boven) zichtbaar. 
Deze ondergrens is zeer frequent gemeten over een lange periode. Pieken in de 

grondwaterstand komen overeen met verhoogde afvoeren op de Maas. In tabel 3 zijn op 
basis van TNO-gegevens herhalingsfrequenties met bijbehorende waterhoogten 

vermeld. 
V~~r de herhalingstijden 10 en 100 jaar zijn de bijbehorende grondwaterstanden 

schattingen, die mede zijn gebaseerd op historische gegevens van de waterstanden van 
de Maas van Rijkswaterstaat en de inter- en extrapolaties maaspeilen

grondwaterstanden van bestaande putten. 
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Tabel 3: voorkomende grondwaterstanden ter plaatse van de 

Kraaijenbergse plassen 

Herhalingsfrequentie Grondwaterstand 

eens per 100 jaar 9,20m +NAP 

eens per 10 jaar 9,00 m +NAP 

eens per 2 jaar 8,70m +NAP 

eens per jaar 8,60m +NAP 

gemiddeld 8,10m +NAP 

ondergrens 7,60m +NAP 

Grondwater centrale deel plangebied 

Het grondwater in de huidige situatie, ongeveer in het centrale gedeelte van het 

plangebied, vertoont naast een duidelijke correIa tie met het peil van het open water ook 

invloeden van het region ale grondwater ten zuiden van het plangebied. 

De ondergrens, die jaarlijks is gemeten, ligt rond de 7,90 m+ NAP. Het basis-stuwpeil op 

de Maas van 7,60 m+ NAP is incidenteel gehaald. 

De berekende GHG (periode 1997-2007) bedraagt 8,43 m+ NAP. Extreme afvoeren kunnen 

nog hogere grondwaterstanden opleveren. Historische data ontbreekt echter om 

daarover een schatting te maken. 

Grondwater ten zuiden 

Het grondwater in de huidige situatie ten zuiden van het plangebied, ter hoogte van de 

N321, vertoont naast een correlatie met het peil van het open water zeer duidelijke 

invloeden van het regionale grondwater ten zuiden van het plangebied. 

De ondergrens, die jaarlijks is gemeten, ligt rond de 8,20 m+ NAP. 

De berekende GHG bedraagt 9,11 m+ NAP (periode 1970-1990) en 8,94 m+ NAP (periode 

1991-2007). Afvoerpieken op de Maas zijn gedempt herkenbaar. 

Extreme grondwaterstanden die zijn gemeten liggen tussen de 9,50 m+ NAP en 

9,70 m+ NAP. Mogelijk zijn nog hogere grondwaterstanden (tussen de opname

momenten) voorgekomen. 

2.5.2 Freatisch grondwater 
De verwachting is dat het freatisch grondwater in de nieuwe aanvullingen en in het al 

bestaande gedeelte het regime van het eerste watervoerende pakket gaat volgen. 

2.6 Infiltratie 
Omdat momenteel het ontgrondingsproces nog gaande is zijn met betrekking tot de 

hydrologische eigenschappen van de toekomstige bodem nog geen insitu-gegevens 

voorhanden. Naar ins chatting zullen de aanvullingen een waterdoorlatendheid bezitten 

van 1 tot 2 m/dag. 

Voor de bestaande bodem waar op gebouwd zal gaan worden is een k-waarde geschat 

van 0,5 m/dag (zavel). 
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2.7 Peilopzet stuwpand Grave 
2.7.1 Peilopzet 

Het voornemen van Rijkswaterstaat is om het peil van het stuwpand Grave permanent 

te verhogen. Dit betekent dat het huidige stuwpeil van 7,60 m +NAP met 30 em wordt 

verhoogd tot 7,90 m +NAP. Bij afvoeren van meer dan 400 m3/see wordt het stuwpeil 

trapsgewijs verlaagd. In tabe14 is het stuwpeilbeheer in de huidige en nieuwe situatie 

aangegeven. 

Tabe! 4: Stuwpeilbeheer huidig en toekomstig stuwpand Grave 

Afvoer Huidig stuwpeil Toekornstig stuwpeil 
[rn3/sec] [rn+NAP] [rn+NAP] 

0-300 7,60 7,90 

300 - 400 7,50 7,90 

400 - 600 7,40 7,80 

600 -750 7,30 7,70 

750 - 900 7,30 7,50 - 7,30 

> 1000 strijken stuw 

Hierbij moet vermeld worden dat de waarden uit tabel 4 aanzienlijk afwijken met de 

watemormalen van het stuwpand Grave boven van Rijkswaterstaat (tabeI2). Navraag bij 

Rijkswaterstaat levert geen duidelijkheid inzake de eorreetheid van de standen. 

V~~r de realisatie van het waterpark Dommelsvoort dient met de peilopzet rekening te 

worden gehouden. 

2.7.2 GHG 
De peilopzet van het stuwpand heeft gevolgen voor de GHG (gemiddeld hoogste 

grondwaterstand) van de aan open water grenzende gebieden. 

Het aehtergronddoeument peilopzet Grave van het Traeebesluit-aanvulling 1 

Zandmaas/Maasroute bevat tekeningen waarop de verandering van de GHG als gevolg 

van de peilopzet, is gekwantifieeerd (bijlage 4). 

De effeeten, voor het gedeelte van het plangebied waar niet wordt ontgrond, resulteren 

in een stijging van de huidige GHG van 10 tot 20 em. 

De effeeten voor de omgeving van het plangebied zijn ook op tekening zichtbaar. 

2.7.3 GLG 
De peilopzet van het stuwpand heeft ook gevolgen voor de GLG (gemiddeld laagste 

grondwaterstand) van de aan open water grenzende gebieden. 

Het aehtergronddoeument peilopzet Grave bevat tekeningen waarop de verandering van 

de GLG als gevolg van de peilopzet, is gekwantifieeerd (bijlage 4). 

De effeeten, voor het gedeelte van het plangebied waar niet wordt ontgrond, resulteren 

in een stijging van de huidige GLG van 10 tot 20 em. 

De effeeten voor de omgeving van het plangebied zijn ook op tekening zichtbaar. 
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2.8 Overstromingsgebied 
De Kraaijenbergse Plassen incJusiefplangebied behoren niet tot een 
overstromingsgebied (bergingsgebied) van de Maas. Het plangebied is binnendijks 

gebied. lndien er sprake is van hoge afvoeren (maaspeilen > 8,5 m+ NAP). zal de 
keersluis in de haven van Cuijk gesloten worden. 
De dijk iangs de Maas is door watel'schap Aa en Maas aangewezen als primaire 
waterkering met een overstromingskans op 1/1250. Hierbij hoor1 een waterstand op de 

Maas van 11.65 m +NAP (volgens betrekkingslijn 1991.0) 

Sij langere perioden van hoogwater zal de kweldruk zorgen voor extra peilverhoging op 
de Kraaienbergse plassen inclusief pJangebied (mededeling Rijkswaterstaat). 
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3 Beleid en randvoorwaarden 

3.1 Beleid 
Binnen de onderstaande nota's en beleidsstukken zijn voor het plangebied de volgende 

aspecten van toepassing. 

3.1.1 Rijksbeleid 
Op basis van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening zijn gemeenten, provincies en rijk 

verplicht hun beleid neer te leggen in een of meerdere ruimtelijke structuurvisies. Deze 

structuurvisies vervangen de planologische kernbeslissingen (op rijksniveau). 

Onderstaande punten blijven weI geldig. 

Zoveel mogelijk afkoppelen van hemelwater in nieuw stedelijk gebied; 

De waterparagraaf opnemen in ieder nog vast te steIlen bestemmingsplan; 

Waterbeleid 21" eeuw (WB21; d.d. 31 augustus 2000) . Waterbeheer volgens de trits: 

vasthouden, bergen en afvoeren. 

3.1.2 Prol1inciaal beleid 
De rol van de provincie als adviseur is in belang toegenomen, omdat zij in het kader van 

de Waterwet (naar verwachting medio 2009 vigerend) geen operationeel 

grondwaterbeheerder meer zijn en ook geen beoordelende rol meer hebben in het kader 

van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Vooroverleg en advies over de provinciale 

waterbelangen zijn nu belangrijke sturingsinstrumenten. De provincie zal haar advies 

afstemmen met de waterschappen en Rijkswaterstaat indien dit vanuit de rol als 

waterbeheerder relevant is. 

3.1.3 Gemeentelijk beleid Cuijk 
De gemeente Cuijk hanteert de randvoorwaarden en uitgangspunten van het 

Waterschap Aa en Maas. 

3.2 Beleid Aa en Maas 
De onderstaande informatie van het Waters chap Aa en Maas betreft aspecten die van 

toepassing zijn op het plan. 

Er is geen toe- of afname van de afvoer op de rand van het plangebied: 

De totale afvoer uit het plangebied mag niet wijzigen. 

De afvoer op de grens van het plangebied bij extreme afvoersituaties mag niet 

groter zijn dan de maatgevende afvoer van het plangebied in de referentiesituatie 

Geen veranderingen van oppervlaktewaterstanden op de grens van het plangebied 

Geen overlast door extreme gebeurtenissen 

Neerslag wordt in het plangebied geborgen 

Extreme waters tan den leiden niet tot overlast 

De omvang van het grondwateraanvulling blijft gelijk 

Er mogen geen veranderingen van grondwaterstanden optreden op de grens van het 

plangebied en daarbuiten. 

In aIle gevallen moet de ontwikkeling aantoonbaar in de volledige aanleg van aIle 

maatregelen voorzien, vooruitlopend op, of in gelijke fasering met de 

verhardingstoename 
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De bergingsopgave van een ontwikkeling dient bij voorkeur binnen het plangebied te 

worden gerealiseerd. 
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4 Planuitwerking 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de toekomstige waterhuishoudkundige situatie. 

Als regenwaterafvoersysteem zijn diverse systemen te realiseren. V~~r welk systeem 

wordt gekozen, wordt bepaald bij het besteksgereed maken. Ten behoeve van de 

waterparagraaf wordt een van de mogelijke ontwerpen schetsmatig uitgewerkt. 

4.1 Uitgangspunten ontwerp watersysteem 
Het plangebied is in 2 deelgebieden opgesplitst (zie bijlage 4). Deelgebied 1 betreft het 

midden en noordelijk gelegen deel van het plangebied waar strookvormige eilanden 

worden aangelegd met wegen, appartementen en water. Deelgebied 2 betreft het 

zuidelijke deel van het plangebied op bestaande niet te ontgronden bodem met eveneens 

wegen, bebouwing en water. 

De uitgangspunten zijn navolgend puntsgewijs opgesomd. 

Verhard niet aan te koppelen oppervlak conform schetsontwerp bijlage 4 (geschatte 

hoeveelheden) 

Deelgebied 1 

daken appartementen: 

inritten: 

wegen: 

overig verhard: 

Deelgebied 2 

daken appartementen: 

inritten: 

wegen: 

overig verhard: 

1,6 ha 

0,8 ha 

3,5 ha (lengte wegen 4,8 km) 

1,3 ha (sportcomplex, parkeerplaatsen e.d.) 

7,2 ha 

1,6 ha 

0,8ha 

2,8 ha (lengte wegen 4,0 km) 

0,5 ha uachthaven, parkeerplaatsen) 

5,7 ha 

Alle regenwater (behoudens water afkomstig van parkeerverharding) wordt afgevoerd 

naar het open water binnen het plangebied en naar de Kraaienbergse Plassen; 

Te realiseren berging zijnde 89 mm (T=100) op open water binnen het plangebied en 

Kraaijenbergse plassen; 

Het open water binnen plangebied staat in open verb in ding met de Kraaijenbergse 

plassen; 

K-waarde bodem gebied 1: 1 mid (rekenwaarde); 

K-waarde bodem gebied 2: 0,5 mid (rekenwaarde); 

GHG-plangebied na peilopzet: 8,60 m+ NAP (8,43 m + 0,17 m); 
Extreem waterpeil op open water bij gesloten keersluis: 9,00 m+ NAP (schatting); 

Windgolven kunnen hogere peilen dan 9,00 m+ NAP veroorzaken; 

Regenwater afkomstig van parkeerverharding wordt of op het vuilwater-stelsel 

aangesloten of via een benzine- en olieafscheider op open water geloosd. Het 

regenwater afkomstig van de overige verharding ondergaat geen specifieke 

voorbehandeling; 

In verb and met het risico op milieucalamiteiten wordt, ter hoogte van laad- en 

losplaatsen, in het afwateringsstelsel afsluiters aangebracht. 
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4.2 Voorgesteld ontwerp 

4.2.1 Hemelwaterafvoersysteem 
Het gedachte hemelwaterafvoersysteem heeft de volgende kenmerken. Het 

neerslagwater van de wegen, daken en overig verhard oppervlak wordt zoveel mogelijk 

oppervlakkig afgevoerd naar de transportgreppels langs de wegen. Deze greppels staan 

in verbinding met de Kraaijenbergse plassen c.q. open water binnen het plangebied. 

Tijdens het transport in de greppels zal het regenwater geheel of deels via de bodem en 

taluds in de bodem infiltreren. 

Indien er greppels langs aIle wegen komen te liggen met een bovenbreedte van 1,3 m, 

dan wordt de oppervlakte die hiervoor nodig is geschat op 11.000 m2, rekening houdend 

met een lengte van aIle wegen bij elkaar van circa 8 km. Er zal met name in het begin 

verschillende pioniersvegetatie op komen groeien. Om te voorkomen dat de greppels 

dichtgroeien -en zo de waterafvoerende functie vermindert of zelfs verloren gaat- dienen 

de greppels netjes onderhouden te worden, wat betekent dat de greppels gemaaid 

moeten worden. Een of tweemaal per jaar maaien zal voldoende zijn om de functie van 

de greppels te waarborgen. Wie verantwoordelijk wordt voor het beheer en onderhoud 

van de greppels moet nog nader bepaald worden. 

De woningen krijgen dakgoten met een regenwaterafvoerstelsel. Het regenwater zal deels 

direct op open water worden geloosd en deels op de transportgreppels. 

Een deel van de verharding, waaronder terrassen bij woningen, zal vrij afwateren waarbij 

het water ter plaatse infiltreert. 

Het water afkomstig van parkeerplaatsen en laad- en losplaatsen loopt via een benzine

/olieafscheider en komt in bodempassagegreppels terecht. 

4.2.2 Vuilwaterafvoersysteem 
Het vuilwater wordt via een separaat stelsel ingezameld en geloosd op het gemeentelijk 

rioleringsstelsel. Ervan uitgaande dat er maximaal 700 woningen komen te liggen, met 

ieder een bezetting van 3 personen, is het totaal 2100 i.e .. Bij verblijfsrecreatie geldt circa 

7liter/uur per recreant. De bezettingsgraad in het hoogseizoen wordt geschat op 80%. 

2100 x 7 x 80% = circa 12 m3/uur waarmee het rioolnet extra belast zou worden. 

Hiernaast moet er ook rekening worden gehouden met de jachthaven en het 

sportcomplex dat er komt te liggen. Maatgevende belasting voor een jachthaven is circa 5 

l/uur. Het sportcomplex zal het net naar schatting met 1700 l/uur extra belasten, ervan 

uitgaande dat er continue 30 mensen gedurende 2 uur sporten, die ook gebruik maken 

van de douche. Voor het park in zijn geheel moet er met circa 14 a 15 m3/uur rekening 

worden gehouden gedurende het hoogseizoen. Afhankelijk van de capaciteit kan bepaald 

worden of en waar dit mogelijk is. Dit zal tzt met de gemeente besproken moeten 

worden. 

Het waters chap is geen voorstander van het aansluiten van verhard oppervlak op een 

vuilwaterstelsel. 

4.3 Waterbergingsopgave 
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V~~r 12,9 ha verhard oppervlak (exclusief parkeervakken) dient 11.481 m3 berging te 

worden gerealiseerd. Deze hoeveelheid water zorgt voor een peilstijging op de 

Kraaienbergse Plassen (400 hal van 2,9 mm. Het effect van een dergelijke peilstijging is te 
verwaarlozen. 

4.4 Calamiteiten 
Het regenwater van extreem zware buien wordt via de transportgreppels op 
gecontroleerde wijze naar open water afgevoerd. 
Bij milieu-calamiteiten kan aIleen worden ingegrepen indien de lozingspunten en lof 

delen van transportgreppels in risico-zones worden voorzien van een 
(lozings)voorziening met afsluiter. 

Het risico op milieucalamiteiten wordt aIleen aanwezig geacht ter plaats van laad- en 
losplaatsen. AIleen ter hoogte van dergelijke plaatsen wordt het afwateringsstelsel van 
afsluiters voorzien. 

4.5 Ontwatering 
4.5.1 Ontwateringsnormen 

V~~r de woonrijpfase gelden er ontwerpnormen met betrekking tot de ontwatering. 
V~~r de ontwateringsdiepte, het verschil tussen het maaiveld en de hoogste 

grondwaterstand, zijn door Segeren en Hengeveld in 1984 normen ontwikkeld, zie 
tabel4 

Tabel 5: Ontwateringsnormen 

Woonfase Ontwateringsdiepte 
[m) 

woningen met kruipruimte 0,70 

woningen zonder kruipruimte 0,30 

primaire wegen 1,00 

secundaire wegen 0,70 

tuin / plantsoen 0,50 

De voornoemde ontwateringsnormen mogen onderschreden worden waarbij het 
navolgende in achtgenomen dient te worden 
- woningen met kruipruimte: 

maximaal eenmaal per twee jaar een grondwaterstand boven 0,20 m beneden 
de kruipruimtebodem 

maximale duur van 7 dagen 
- woningen zonder kruipruimte: 

maximaal eenmaal per groeiseizoen (april-september) een grondwaterstand 
boven de 0,30 m beneden maaiveld 
maximale duur van 7 dagen 

wegen en paden 

maximaal eenmaal per winterhalfjaar (december - april) een grondwaterstand 
boven 0,70 m (wegen) en 0,40 m (paden) beneden straatpeil 

4.5.2 Bouwpeilen I aanZegniveau wegen 
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De bouwpeilen / aanlegniveau's zijn prim air afhankelijk van de grondwaterstand en 

bouwwijze (woningen) of funderingswijze (verharding) . Voor het waterpark 

Dommelsvoort is een extra factor sturend namenlijk het peil van het open water. 

Voor het aanlegniveau van wegen dient een minimumniveau te worden gehanteerd van 

10,30 m+ NAP, rekening houdend met de geprognosticeerde GHG van 8,60 m+ NAP + 

0,7 m ontwatering + 0,5 m windgolf + 0,5 m waking). Het bouwpeil van woningen dient 

tenminste 0,2 m hoger te liggen zijnde 10,50 m+ NAP. 

4.6 Ecologie 
De bouwactiviteiten vinden plaars volgens het DuBo-principe. Het van gebouwen 

afstromend regenwater is derhalve als schoon te beschouwen; 

De rijwegen wateren af op langsgelegen greppels. Deze greppels zijn natuurlijke 

greppels met een grasbegroeiing. Een deel van het regenwater zal een natuurlijke 

reiniging ondergaan doordat het in de zandige bodem infiltreert; er wordt in de 

Kraaijenbergse plassen namelijk gestreefd naar zwemwaterkwaliteit. 

Specifieke voorbehandeling wordt niet no dig geacht in verband met de relatief lage 

verkeersintensiteit. Bovendien is het reinigend vermogen en omvang van het 

ontvangend water, ten opzichte van de extra belasting door het waterpark, dermate 

groot dat verondersteld mag worden dat deze extra belasting verwaarloosbaar is; 

Het regenwater van parkeervakken wordt of voorbehandeld of op de vuilwater 

riolering aangesloten; 

Het regenwater van de overige verharding is als schoon te beschouwen; 

Het was sen van wagens zal niet of hooguit incidenteel plaatsvinden; 

Onderhoud aan boten vindt aileen in de daarvoor bestemde ruimten plaats. De bij het 

onderhoud vrijkomende stoffen komen niet in het oppervlaktewater terecht; 

Het gebruik van strooizout in het kader van de gladheidsbestrijding zal spaarzaam 

worden toegepast;. 

Er worden in het kader van onderhoud van verhardingen in principe geen ehemisehe 

bestrijdingsmiddelen gebruikt. Onkruid wordt primair mechaniseh en/of door mid del 

van branden bestreden. 

Er wordt gehandeld volgens het voorzorgbeginsel van de flora- en faunawet. 

4.7 Omgevingseffecten 
De ontwikkeling van het waterpark Dommelsvoort brengt open water Dichter bij de 

kernen Beers, Ewinkel en omliggend gebied. Hierdoor zal het huidige drainerende effect 

van het open water in zuidelijk en oostelijke riehting "meesehuiven". Nu is het zo dat de 

waterdiepte van het nieuwe water rondom en tussen de eilanden beduidend minder diep 

zal worden als dat van de reeds aanwezige ontgrondingsplassen. Daarnaast bestaat maar 

een dee! v an het WaLeIpi:Hk uiL open water. Afnankelijk van de afwerkingvan het open 

water (meer of minder slecht doorlatende specie) is het drainerend effect ook meer of 

minder. 

Normaal gesproken zal door het "meeschuiven"van de draineringszone de GHG binnen 

een bepaald gebied aan de zuid en oostzijde van het waterpark in zekere mate Dalen. 

Eehter er is een peilopzet op de Maas voorzien. Dit effect heeft binnen de invloedssfeer 

per saldo een vernatting (stijging van de huidige GHG) tot gevolg (zie bijlage 5). Naar 

verwachting zal de op deze bijlage aangegeven stijgingscontouren (0,05 - 0,10 m) door de 

planontwikkeling ter hoogte van het waterpark enigermate in zuidelijke tot 
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zuidoostelijke richting opschuiven. Om het een en ander te kunnen kwantificeren zijn 

(gekalibreerde) modelberekeningen noodzakelijk. 

Door het plangebied loopt op dit moment een watergang, de Sluisgraaf. In bijlage 5 is te 
zien hoe dit water ten opzichte van het plan gesitueerd is. Om de functie van dit 
keurwater te behouden is het nodig bij het realiseren van het waterpark, om de 
watergang te verleggen. Dezelfde maten (denk aan oppervlakte, diepte, talud e.d.) 
moeten aangehouden worden, om niet in de gevarenzone van inundatie te raken. 20 

blijft de functie die de watergang nu heeft behouden in de toekomst. 

4.8 Waterkwaliteit 

Het voor de waterrecreatie bestemde gedeelte moet voldoen aan de kwaliteitsnormen 
voor zwemwater. Op enkele plaatsen zijn zwemvoorzieningen aanwezig. De kwaliteit 
wordt beoordeeld aan de hand van normen, die zijn vastgesteld voor zwemwater. Het 
zwemwater in de plassen voldoet de laatste jaren volgens gemeente Cuijk aan de 
zwemwaterkwaliteitsnormen, met dien verstande dat het doorzicht van het water ofwel 

de mate van vertroebeling zorgen baart. Het doorzicht moet minimaall meter bedragen. 
De aanleg of de ligging van het park mag dit niet negatief beYnvloeden. 

4.9 Verantwoordelijkheden 
In tabel6 staat vermeld welke instantie verantwoordelijk is voor welke taken mbt 

kwantiteit en kwaliteit van het water. 

Tabel 6: uerantwoordelijkheden instanties 

Water Taken Verantwoordelijke instantie 

Kraaijenbergse plassen beheer & Rijkswaterstaat 
onderhoud 

Sluisgraaf en overige legger beheer & Waters chap 

watergangen onderhoud 

niet-Iegger watergangen (bv beheer & Gemeente 
infiltratiegreppels) onderhoud 
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5 Samenvatting waterparagraaf en aanbevelingen 

5.1 Samenvatting t.b.v. de waterparagraaf 
5.1.1 Aigemeen 

In de Kraaijenbergse plassen (gemeente Cuijk) wordt op de locatie boven de kern Beers 

een waterpark ontwikkeld, genaamd Dommelsvoort. Er worden op ongeveer 6 a 7 ha. 

(excIusief water tussen de eilanden) maximaal 700 (vakantie)appartementen gebouwd. 

Een deel van de locatie zal ontstaan bij het afwerken na ontgrondingsactiviteiten. 

5.1.2 HemelwateraJvoersysteem 
Het als voorbeeld beschreven hemelwaterafvoersysteem heeft de volgende kenmerken. 

Het neerslagwater van de wegen, daken en overig verhard oppervlak wordt zoveel 

mogelijk oppervlakkig afgevoerd naar de transportgreppels langs de wegen. Deze 

greppels staan in verbinding met de Kraaijenbergse plassen cq open water binnen het 

plangebied. 

Tijdens het transport in de greppels zal het regenwater geheel of deels via de bodem en 

taluds in de bodem infiltreren. 

Het regenwater van de woningen zal deels direct op open water worden geloosd en deels 

op de transportgreppels. 

Een deel van de verharding, waaronder terrassen bij woningen, zal vrij afwateren waarbij 

het water ter plaatse infiltreert. 

5.1.3 Uitgangspunten ontwerp hemelwateraJvoersysteem 
Verhard niet aan te koppel en oppervlak: 

• daken appartementen: 3,2 ha 

• inritten: 1,6 ha 

wegen: 

• overig verhard: 

6,3 ha 

1,8 ha 

12,9 ha 

AIle regenwater (eventueel uitgezonderd water afkomstig van de parkeerverharding) 

wordt afgevoerd naar het open water binnen het plangebied en naar de Kraaienbergse 

Plass en; 

Te realiseren berging zijnde 89 mm (T=100) op open water binnen het plangebied en 

Kraaijenbergse plassen; 

Het open water binnen plangebied staat in open verbinding met de Kraaijenbergse 

plassen; 

GHG-plangebied na peilopzet stuwpand Grave: 8,60 m+ NAP (prognose); 

Extreem waterpeil op open water bij gesloten keersluis: 9,00 m+ NAP (schatting); 

Windgolven kunnen hogere peilen dan 9,00 m+ NAP veroorzaken; 

Regenwater afkomstig van parkeerverharding wordt of op het vuilwater-stelsel 

aangesloten of via een benzine- en olieafscheider op open water geloosd. Het 

regenwater afkomstig van de overige verharding ondergaat geen specifieke 

voorbehandeling; 

In verband met het risico op milieucalamiteiten wordt, ter hoogte van laad- en 

losplaatsen, in het afwateringsstelsel afsluiters aangebracht. 
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5.1.4 Bergingsopgave 
V~~r 12,9 ha verhard oppervlak (exclusief parkeervakken) dient 11.481 m3 berging te 

worden gerealiseerd. Deze hoeveelheid water zorgt voor een peilstijging op de 

Kraaienbergse Plassen (400 hal van 2,9 mm. Het effect van een dergelijke peilstijging is te 

verwaarlozen. 

5.1.5 Vuilwater 
Het vuilwater wordt via een separaat stelsel ingezameld en geloosd op het gemeentelijk 

rioleringsstelsel. Regenwater afkomstig van parkeerplaatsen wordt eventueel ook op het 

vuilwater-stelsel aangesloten. 

5.1.6 Calamiteiten 
Het regenwater van extreem zware buien wordt via de transportgreppels op 

gecontroleerde wijze naar open water afgevoerd. 

Bij milieu-calamiteiten kan alleen worden ingegrepen indien de lozingspunten en lof 

delen van transportgreppels in risico-zones worden voorzien van een 

(lozings)voorziening met afsluiter. 

Het risico op milieucalamiteiten wordt alleen aanwezig geacht ter plaats van laad- en 

losplaatsen. Alleen ter hoogte van dergelijke plaatsen wordt het afwateringsstelsel van 

afsluiters voorzien. 

5.1.7 Peilopzet stuwpand Grave 
Het voomemen van Rijkswaterstaat is om het peil van het stuwpand Grave permanent te 

verhogen. Dit betekent dat het huidige stuwpeil van 7,75 m +NAP wordt verhoogd tot 

7,90 m +NAP. Bij afvoeren van meer dan 400 m3/sec wordt het stuwpeil trapsgewijs 

verlaagd tot de huidige waterhoogte bij 1000 m3/sec. 
Bij de realisatie van het waterpark Dommelsvoort dient met de peilopzet rekening te 

worden gehouden. 

De peilopzet van het stuwpand heeft gevolgen voor de GHG (gemiddeld hoogste 

grondwaterstand) van de aan open water grenzende gebieden. 

De effecten, voor het gedeelte van het plangebied waar niet wordt ontgrond, resulteren 

in een stijging van de huidige GHG van 10 tot 20 cm (prognose). Het effect neemt in 

zuidelijke richting af. 

5.2 Omgevingseffecten 
De ontwikkeling van het waterpark Dommelsvoort brengt open water dichter bij de 

kemen Beers, Ewinkel en omliggend gebied. Hierdoor zal het huidige drainerende effect 

van het open water in zuidelijk en oostelijke richting "meeschuiven". Nu is het zo dat de 

waterdiepte van het nieuwe water rondom en tussen de eilanden beduidend minder diep 

zal worden als dat van de reeds aanwezige ontgrondingsplassen. Daarnaast bestaat maar 

een deel van het waterpark uit open water. Afhankelijk van de afwerking van het open 

water (meer of minder slecht doorlatende specie) is het drainerend effect ook meer of 

minder. 
Normaal gesproken zal door het "meeschuiven"van de draineringszone de GHG binnen 

een bepaald gebied aan de zuid en oostzijde van het waterpark in zekere mate dalen. 

Echter er is een peilopzet op de Maas voorzien. Dit effect heeft binnen de invloedssfeer 

per saldo een vernatting (stijging van de huidige GHG) tot gevolg. Om het een en ander te 

kunnen kwantificeren zijn (gekalibreerde) modelberekeningen noodzakelijk. 
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J.V. DOMMELSVOORT VOF Samenvatting waterparagraaf en aanbevelingen 

5.3 Ecologie 
De bouwactiviteiten vinden plaats volgens het DuBo-principe. Het van gebouwen 

afstromend regenwater is derhalve als schoon te beschouwen; 

De rijwegen wateren af op langsgelegen greppels. Deze greppels zijn natuurlijke 

greppels met een grasbegroeiing. Een deel van het regenwater zal een natuurlijke 

reiniging ondergaan doordat het in de zandige bodem infiltreert; 

Specifieke voorbehandeling wordt niet nodig geacht in verband met de relatief lage 

verkeersintensiteit. Bovendien is het reinigend vermogen en omvang van het 

ontvangend water, ten opzichte van de extra belasting door het waterpark, dermate 

g:root dat veroIlder~ield mag worden dat deze extra belasting verwaarloosbaar is; 

Het regenwater van parkeervakken wordt of voorbehandeld of op de vuilwater 

riolering aangesloten; 

Het regenwater van de overige verharding is als schoon te beschouwen; 

Het was sen van wagens zal niet of hooguit incidenteel plaatsvinden; 

Onderhoud aan boten vindt aIleen in de daarvoor bestemde ruimten plaats. De bij het 

onderhoud vrijkomende stoffen komen niet in het oppervlaktewater terecht; 

Het gebruik van strooizout in het kader van de gladheidsbestrijding zal spaarzaam 

worden toegepast;. 

Er worden in het kader van onderhoud van verhardingen in principe geen chemische 

bestrijdingsmiddelen gebruikt. Onkruid wordt prim air mechanisch en/of door middel 

van branden bestreden. 

Er wordt gehandeld volgens het voorzorgbeginsel van de flora- en faunawet. 

5.4 Bouwpeilen / aanlegniveau wegen 
De bouwpeilen / aanlegniveau's zijn primair afhankelijk van de grondwaterstand en 

bouwwijze (woningen) of funderingswijze (verharding). V~~r het waterpark 

Dommelsvoort is een extra factor sturend namenlijk het peil van het open water. 

Voor het aanlegniveau van wegen dient een minimumniveau te worden gehanteerd van 

10,30 m+ NAP, rekening houdend met de geprognosticeerde GHG, de ontwateringseis, de 

effecten van windgolven en waking. Het bouwpeil van woningen dient tenminste 0,2 m 

hoger te liggen zijnde 10,50 m+ NAP. 

5.5 Aanbevelingen 
Door het plangebied loopt in de huidige situatie keur-waterlossing, de Sluisgraaf. In het 

kader van de ontwikkeling van het waterpark Dommelsvoort zal een gedeelte van deze 
waterlossing verlegd moeten worden. Hiervoor dient, in het kader van der Keur, een 
vergunning bij het waters chap te worden aangevraagd. Om de functie van dit keurwater 
te behouden is het nodig bij het realiseren van het waterpark, om de watergang te 
verleggen. Dezelfde maten (denk aan oppervlakte, diepte, talud e.d.) moeten 
aangehouden worden, om niet in de gevarenzone van inundatie te raken. 20 blijft de 
functie die de water gang nu heeft behouden in de toekomst. 
De greppels die langs de wegen komen te liggen moeten onderhouden worden. Een of 

tweemaal per jaar maaien zal voldoende zijn om de functie van de greppels te 
waarborgen. Wie verantwoordelijk wordt voor het beheer en onderhoud van de greppels 
moet nog nader bepaald worden. 
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Waterpark Dommelsvoort 

Onderbouwing waterparagraa! 
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Bijlage 2 Overschrij dingsfreq uentie Maas 
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Graveboven (Mass) Siotgemiddelden 1991.0 

~,~m8~"ltj(~ 

1770 AanllBn9 W8BrIlemlngen 

GemfddeJde overscflrijOfng!ifrequenrle 'lI.H~'~ per j8,,«;kenmer«ende afvoerenl 

1 x par 1.260 Jaar 
hoogst bekende sfvaer 22 daa. 1993 7h 
1 x per 100 jaar 
1 x per 10 jaa, 
1 x per 2 jaw gnH'Isafvoer (-peil) 
1 x perjaar 
gemlddtlde afVoer 
gamlddelde zornet at.toer 
laagst bekende afvOer 

Bijzondemeden: 

afvoer 
Borghlren 

In m'I' 
3860 
3038 
2800 
2000 
1480 
1200 
230 
110 
o 

8 uurwaarden in em -t NAP, Sruwpell Grave 150 
vermelda tlJdstippan zljn aangegeven in MET 

Gemiddeltte overeenkomende wateratanden 
volgens batrekkingalijn 1991.0 

em 
+ NAP 
U85 
1015D 
t020 
945 
840 
800 
780 
780 
780 
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Bijlage 4 

J.V. DOMMELSVOORT VOF 

Verandering grondwaterstand tgv peilopzet 
stuwpand Grave 

Bijlagen 
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Bijlage 5 Ligging van de Sluisgraaf 
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Bijlage 6 Pre-advies Waterschap Aa en Maas 
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Pre-advies Waters chap Aa en Maas 

Geachte heer van Zandvoort, 
De aanvullende opmerkingen van dhr. Delforterie heb ik inderdaad mogen ontvangen. Ais de opmerkingen 
worden verwerkt zoals omschreven is dit akkoord. 
Hopende u hiermee voldoende te hebben gernformeerd, 
Met Vriendelijke Groet, 
Marcelle Lock verstuurd: dinsdag 12 januari 20 I 0 3:47 

Vraag waterschap en antwoord Kragten n.a. v. de waterparagraaf verstuurd: dinsdag 1 december 2009 15:14 

Vraag 1: De verlegging van de Sluisgraaf. Op verzoek van het waterschap wordt deze genoemd in het plan. 
Wat echter nog mist is een kaartje waarin de toekomstige Iigging van de Sluisgraafis, en wat de afstand 
hiervan is tot de aan te leggen geluidswal. Dit in verband met de onderhoudszones van de Sluisgraaf. 
Antwoord 1: De toekomstige ligging van de Sluisgraaf is nog niet exact bekend. Hiermee is de afstand tussen 
de Sluisgraaf en de aan te leggen geluidswal ook nog onbekend. De afinetingen van de Sluisgraaf tot aan de 
geluidswal en het overzichtskaartje worden bij Smals ondergebracht. (zie ook 2.4.4) 

Vraag 2: De toename van verhard oppervlak bedraagt 12,9 ha, exc1usief de parkeervlakken. Het hemelwater 
afkomstig van een deel van dit oppervlak wordt vervolgens getransporteerd via greppels (van waaruit het ook in 
de bodem kan infiltreren) naar het oppervlaktewater. Deze greppels dienen ten bate van de infiltratie boven de 
GHG aangelegd te worden (daarbij rekening houdend met mogelijke toekomstige veranderingen in GHG). Nu 
wordt er alleen nog een beschrijving gegeven van de bovenbreedte, niet van de diepte. 
Een deel van het hemelwater wordt ook direct geloosd. Nog niet duidelijk is naar welk oppervlaktewater. Gaat 
alles naar de Kraaijenbergse plassen, of gaat er ook een deel naar de Sluisgraaf? 
Antwoord 2: De toename van verhard oppervlak bedraagt 12,9 ha, INc1usief de parkeervlakken (4.1 pag.ll). 
Diepte boven de GHG = >8,60 m +NAP (GHG staat vermeld in de waterparagraat) 
100 % gaat naar de Kraaijenbergse plassen (4.2.1 pag. 12) 

Vraag 3: De parkeervlakken zijn nog niet meegenomen in bovenstaande afvoer van hemelwater. Er wordt 
genoemd dat dit wellicht op het riool wordt gezet, of eerst wordt gezuiverd alvorens het wordt geloosd. Ik raad 
u aan hier wat concreter in te zijn, waar wordt voor gekozen en welke motivatie zit daar achter? 
Ook is het goed om aan te geven om hoeveel verhard oppervlak het gaat, en wat de omvang van de zuiverende 
voorziening wordt (als daar voor wordt gekozen). Het waterschap staat negatieftegenover het lozen van 
(verontreinigd) hemelwater op het rioolstelsel. 
Antwoord 3: De parkeervlakken zijn al wei meegenomen. In voorgesteld ontwerp staat beschreven hoe dat 
gedaan is (4.2.1). Het water afkomstig van parkeerplaatsen en laad- en losplaatsen loopt via een 
benzine/olieafscheider en komt in bodempasseergreppels terecht (een overstort vindt plaats op de 
Kraaijenbergse plassen) 

Vraag 4: Er zit een overzichtskaartje bij van het plangebied. Dit kaartje zou een grotere toegevoegde waarde 
hebben als erop wordt aangegeven hoe de greppels lopen, waar de wadi's zitten (over wadi's is gesproken 
tijdens een eerder overleg, zitten deze er nog in?), waar de zuiveringsinstallatie komt en waar de lozingspunten 
zitten. Ook kan in dat kaartje goed worden aangegeven wat de ligging van de Sluisgraafwordt. 
Antwoord 4: Er bevinden zich geen wadi's in het plan. De uitwerking van de overzichtskaart betreft een 
besteksuitwerking. Dergelijk detailniveau hoort nog niet in deze watertoets thuis. 

Vraag 5: Ik zou u ook willen aanraden om een overzichtstabel op te nemen in de waterparagraafwaarin staat 
welke instantie verantwoordelijk is voor de verschillende watertaken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de 
waterkwantiteit en waterkwaliteit, en de verschillende oppervlaktewateren. Dit maakt het wat overzichteIijker 
voor een ieder. 
Antwoord 5: Er zal een overzichtstabel in de waterparagraaf opgenomen worden. In de gewijzigde versie zuIt u 
deze terug kunnen vinden. 

Hopelijk zijn de vragen naar uw tevredenheid beantwoord. 
Met vriendelijke groet, 
Bas Delforterie Kragten Civiele techniek 





TAB 1 



GEME,ENTE CUIJK 

BESTEMMINGSPLAN KRAAJJENBERGSE 
PLASSEN, HOTEL FITLAND 

REGELS 

NL.IMRO.1684.17BPHotelfitland-V001 



GEMEENTE CUIJK 

BESTEMMINGSPLAN KRAAIJENBERGSE 
PLASSEN, HOTEL FITLAND 

NLlMRO.1684.17BPHotelfitland-V001 

krru: ten 
Schoolstraat 8, 
6049 BN Herten 

Postbus 14, 
6040 AA Roermond 

T 088-3366333 
F 088-3366099 

www.kragten.nl 

Hambakenwetering 1, 
5231 DD's-Hertogenbosch 

Postbus 2309 
5202 CH 's-Hertogenbosch 



Colofon 

Titel: 

Status: 

Opdrachtgever: 

Contactpersoon: 

Projectfeider: 

Code rapport: 

Gecontroleerd: 

Plaats en datum: 

Bestemmingsplan Kraaijenbergse Plassen - Hotel Fitland te 
Cuijk 

Voorontwerp 

Fitland 

Dhr. M. van Kempen 

Dhr. Ing. P. van Zandvoort 

CUY002-Fitland-T02 

Rudie Peeten 

Roermond, maart 2011 



INHOUDSOPGAVE 

Hoofdstuk 1 
Artikel1 
Artlkel2 

Hoofdstuk 2 
Artikel3 
Artikel4 
Artikel5 
Artikel5 

Hoofdstuk 3 
Artikel7 
Artikela 
Artikel9 
Artikel10 
Artikel11 

Hoofdstuk 4 
Artikel12 
Artikel13 

Inleidende regels ..................................................................................... 2 
Begrippen ... .. .. ...... ... ...... ... ......... .......... ... .. ... ..... .. ... .... ... ..... .......... .... .. .. ... .... 2 
Wijze van meten ......... .. ... ........ ... ... .... .... .. ....... .................. ......... .. ......... ...... 5 

Bestemmingsregels ................................................................................ 6 
Horeca ...... .. .. ... ...... ...... ... ............. .... .. ....... ... ..... ............... ... .. ....... ............... 6 
Verkeer ........................... .... ...................... ... .......... .. ..... .. ..... ... .. ........... ... .... 8 
Water - Waterloop ............ ......... ... ...... ...... ........... .... ........ ..... ..... ....... ....... .... 9 
Water - Waterpartij ........ .... ................. ................... ..... .. .. .......... .. ............. .. 11 

Aigemene regels ........................................ ............................................ 12 
Anti-dubbeltelregel .................................................................................... 12 
Aigemene bouwregels ....... .. ........ ..... .... ........... ....... .... .......... ........... ......... 13 
Aigemene afwijkingsregels .............................. .. ... ..... ............. .. .... ... ... ...... 15 

Aigemene wijzigingsregels ... .... .. .. .... ... .... ... ...... ............. ..... .... ...... ....... .. 16 
Aigemene procedureregels ... ........ ... ........ .............. ...... ..................... .... 17 
Overgangs- en slotregels ...................................................................... 18 
Overgangsrecht ...................................................... ............ .. ....... ......... 18 
Slotregel .. .. ...... ..... .... ........ .............. .. ........... ...... ....... .... .. ....... ........ ..... ... 19 



Hoofdstuk 1 Inleidende regels 

Artikel1 8egrippen 

1.1 plan: 

het bestemmingsplan Fitland van de gemeente Cuijk ; 

1.2 bestemmingsplan: 

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 
NL.lMRO.1684.17BPFitland-V001 met de bijbehorende regels (en eventuele bijlagen). 

1.3 aanduiding: 

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de 
regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze 
gronden; 

1.4 aanduidingsgrens: 

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft; 

1.5 afhankelijke woonruimte: 

een onderdeel van het hoofdgebouw of (aangebouwd) bijgebouw waarin een gedeelte van 
de voor mantelzorg of inwonende ouders bedoelde huishouding is gevestigd; 

1.6 bebouwing: 

een of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde; 

1.7 bebouwingspercentage: 

een in de regels aangegeven percentage, dat de grootte van het deel van een bouwperceel 
aangeeft dat ten hoogste mag worden bebouwd; 

1.8 bedrijfsvaartuig: 

een vaartuig, daaronder begrepen een object te water, gebruikt als of bestemd voor de 
uitoefening van enig bedrijf, danwel voor de uitoefening van sociaal-culturele activiteiten; 

1.9 bestemmingsgrens: 

de grens van een bestemmingsvlak; 

1.10 bestemmingsvlak: 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; 

1.11 bijgebouw: 

een gebouw dat in functioneel en ruimtelijk opzicht ondergeschikt is aan een op hetzelfde 
bouwperceel gelegen hoofdgebouw en dat ten dienste staat aan dat hoofdgebouw; 

1.12 bouwen: 

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten 
van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen 
van een standplaats; 

1.13 bouwgrens: 

de grens van een bouwvlak; 
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1.14 bouwperceel: 

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar 
behorende bebouwing is toegelaten; 

1.15 bouwperceelgrens: 

een grens van een bouwperceel; 
1.16 bouwvlak: 

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 
bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten; 
1.17 bouwwerk: 

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij 
direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de 
grond; 

1.18 consumentverzorgende ambachtelijke bedrijfsactiviteiten: 

het beroepsmatig uitoefenen van ambachtelijke bedrijvigheid gericht op 
consumentverzorging geheel of overwegend door middel van handwerk en waarbij de 
omvang van de activiteiten in een woning en de daarbij behorende bijgebouwen zodanig is 
dat de woonfunctie in overwegende mate wordt gehandhaafd en uitsluitend door de feitelijke 
hoofdbewoner van de woning wordt uitgeoefend. Hieronder dienen in ieder geval niet te 
worden begrepen de uitoefening van detailhandel (behoudens beperkte verkoop in het kader 
van het uitgeoefende beroep) alsmede prostitutie, seksinrichting en escortbedrijf; 
1.19 detailhandel: 

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstaliing ten verkoop, het 
verkopen, verhuren en leveren van goederen aan personen die die goederen kopen of huren 
voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een aan huis 
gebonden beroep of consumentverzorgende ambachtelijke bedrijfsactiviteiten. 

1.20 erotisch getint bedrijf: 

een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in omvang alsof 
zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch
pornografische aard plaatsvinden. Onder een erotisch getint bedrijf worden in elk geval 
verstaan: een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater, een parenclub of een 
prostitutiebedrijf, waaronder begrepen een erotische massagesalon, al dan niet in combinatie 
met elkaar; 

1.21 evenement: 

een voor het publiek toegankelijke verrichting van het vermaak op het gebied van sport, 
muziek, kunst, hobby, tuin, vrije tijd en sociaal cultureel vlak; 

1.22 gebouw: 

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met 
wanden omsloten ruimte vormt; 

1.23 hoofdgebouw: 

een gebouw dat, gelet op de bestemming, als het belangrijkste bouwwerk op 
een bouwperceel kan worden aangemerkt. 
1.24 horeca: 

het bedrijfsmatig verstrekken van ter plaatse te nuttigen voedsel en dranken, het 
bedrijfsmatig exploiteren van zaalaccommodatie en/of het bedrijfsmatig verstrekken van 
nachtverblijf; 
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1.25 ondergronds bouwwerk: 

een (gedeelte van) een bouwwerk, waarvan de bovenkant van de vloer is gelegen op 
tenminste 1,75 meter beneden peil; 

1.26 onderkomens: 

voor verblijf geschikte, al dan niet aan hun bestemming onttrokken voertuigen (waaronder 
begrepen woonwagens), woonschepen, kampeermiddelen, schuilhutten en keten, al dan niet 
ingericht ten behoeve van recreatief buitenverblijf, voorzover deze al niet als bouwwerken 
zijn aan te merken; 

1.27 overkapping: 

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, omsloten door maximaal een wand en voorzien van 
een gesloten dak, waaronder begrepen een carport. 

1.28 peil: 

• voor gebouwen waarvan de toegang onmiddellijk aan de weg grenst: de hoogte van de 
kruin van de weg ter plaatse van de hoofdtoegang; 

• in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het bestaande aansluitende maaiveld; 

1.29 permanente bewoning: 

bewoning van een ruimte als hoofdverblijf; 

1.30 prostitutie: 

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander 
tegen vergoeding, waaronder in ieder geval begrepen prostitutiebedrijf en raamprostitutie; 

1.31 voorgevellijn: 

denkbeeldige lijn die strak loopt langs de voorgevel van een gebouw tot aan de 
perceelsgrenzen. 

1.32 voorzieningen van algemeen nut: 

voorzieningen ten behoeve van het op het open bare net aangesloten nutsvoorziening, het 
telecommunicatieverkeer, het openbaar vervoer en/of het wegverkeer, riolering, 
straatvoorzieningen waaronder voorzieningen voor afvalstoffen en straatmeubilair; 

1.33 voorziening voor bedrijfsvaartuig: 

een object in of boven het water dat verband houdt het het werken op het bedrijfsvaartuig, 
zoals een looplank of steiger, een vlot, een drijvende tuin of een drijvend terras; 

1.34 weg: 

aile voor het openbaar rij- of ander verkeer openstaande wegen of paden, daaronder 
begrepen de daarin gelegen bruggen en duikers; 

1.35 wonen: 

het houden van verblijf, het hebben - huren hieronder mede begrepen - van kamers of het 
gehuisvest zijn in een huis, evenwel met uitzondering van bewoning met een overwegend 
verzorgend karakter. 

1.36 woning: 

een (gedeelte van een) gebouw dat dient voor huisvesting van een huishouden; 
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Artikel2 Wijze van meten 

Bij toepassing van deze regels wordt als voigt gemeten: 

2.1 de dakhelling: 

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak. 

2.2 de goothoogte van een bouwwerk: 

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een 
daarmee gelijk te stellen constructiedeel. 

2.3 de inhoud van een bouwwerk: 

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart 
van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen. 

2.4 de bouwhoogte van een bouwwerk: 

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw 
zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, 
antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen. 
2.5 de oppervlakte van een bouwwerk: 

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts 
geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het 
bouwwerk. 
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Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 

Artikel3 Horeca 

3.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor "Horeca" aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. een lifestyle resort met de volgende functies: 
1. wellnesscentrum; 
2. sauna's en massagefacilliteiten; 
3. fitnessvoorzieningen alsmede oefen- en lesruimten ten behoeve van lichamelijke 

oefening; 
4. cosmetische voorzieningen, zoals een mondhygienist, een kapper, een pedicure of 

een manicure; 
5. kliniek voor cosmetische chirurgie; 
6. kleinschalige recreatieve en sportieve functies, zoals een zwembad of bowlingbanen; 
7. horeca; 
8. theatercasino; 
9. verblijf van gasten van het lifestyle resort; 
10. vergaderruimtes; 
11. detailhandel ten dienste van het lifestyle resort; 
12. golfaccomodatie; 

met de daarbij behorende: 
13. wegen en paden; 
14. parkeervoorzieningen; 
15. groenvoorzieningen; 
16. water en waterhuishoudkundige voorzieningen; 

b. het uitoefenen van activiteiten gericht op maatschappelijke dienstverlening in de vorm 
van een zorghotel; 

c. een bedrijfswoning; 
d. voorzieningen van algemeen nut; 
e. voorzieningen ten behoeve van bedrijfsvaartuigen ter plaatse van de aanduiding 

"Specifieke vorm van horeca - voorzieningen ten behoeve van bedrijfsvaartuigen"; 
f. geluidsreducerende voorzieningen; 

3.2 Bouwregels 

3.2.1 Gebouwen: 
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels: 

a. gebouwen dienen binnen een bouwvlak te worden gebouwd; 
b. het bebouwingspercentage per bouwperceel mag niet meer bedragen dan 80%; 
c. de bouwhoogte mag niet meer of minder bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 

"minimale en maximale bouwhoogte" is aangegeven. 

3.2.2 8ijbehorende bouwwerken: 

Het bouwen van aan- en uitbouwen en bijgebouwen is niet toegestaan. 
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3.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde: 

De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 4 m, 
met uitzondering van de bouwhoogte van vlaggenmasten, ballenvangers en bouwwerken 
t.b.v. de driving-range en geluidsreducerende voorzieningen, die ten hoogste 16 meter mag 
bedragen. 

3.3 Specifieke gebruiksregels 

3.3.1 Strijdig gebruik 
Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan: 

a. het gebruik van gronden en/of bebouwing voor (straat)prostitutie; 
b. het gebruik van gronden en/of bebouwing als staanplaats voor woonwagens; 
c. het gebruik van gronden en bouwwerken voor detailhandel, behoudens ondergeschikte 

detailhandel; 
d. het gebruik van onbebouwde gronden voor zover en zolang zij onbebouwd blijven 

voor: 
1. het storten van puin of afvalstoffen; 
2. opslag van gerede of ongerede goederen, zoals vaten, kisten, bouwmaterialen, 

werktuigen, machines en onderdelen hiervan; 
3. opslag van onklare voer- en vaartuigen of onderdelen hiervan; 
4. het plaatsen van onderkomens. 

3.3.2 Uitzonderingen 
Het bepaalde in artikel 3.3.1 is niet van toe passing op: 

a. het storten van puin en andere materialen ter realisering en/of handhaving van de 
in het plan aangewezen bestemming; 

b. het norma Ie onderhoud van de gronden; 
c. tijdelijke opslag, welke noodzakelijk is voor de realisering en/of hand having van de 

in het plan aangewezen bestemming. 
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Artikel4 Verkeer 

4.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. voorzieningen voor verkeer en verblijf; 
b. kunstwerken; 
c. geluidsreducerende voorzieningen; 
d. groenvoorzieningen; 
e. parkeervoorzieningen; 
f. water en waterhuishoudkundige voorzieningen; 
g. extensief recreatief medegebruik; 
h. voorzieningen van algemeen nut. 

4.2 Bouwregels 

4.2.1 Gebouwen: 
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels: 

a. op of in deze gronden mogen uitsluitend gebouwen ten behoeve van voorzieningen van 
algemeen nut worden gebouwd; 

b. de goothoogte van gebouwen bedraagt maximaal 3 meter; 
c. de maximale oppervlakte van een gebouw bedraagt 15 m2. 

4.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde: 
V~~r het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende 
regels: 
a. de bouwhoogte van palen, masten en portalen voor geleiding, beveiliging en 

regeling van het verkeer mag niet meer bedragen dan 12 m. 
b. de bouwhoogte van signalerings- en telecommunicatiemasten mag niet meer 

bedragen dan 40 m. 
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet 

meer bedragen dan 4 m. 
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Artikel5 Water - Waterloop 

5.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor Water - Waterloop' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. water en waterhuishoudkundige voorzieningen, waaronder voorzieningen voor 
waterberging, -aanvoer en -afvoer, zoals watergangen, waterJopen en 
waterpartijen en voorzieningen voor waterkering; 

b. bescherming en instandhouding van de aanwezige natuurwaarden; 
c. groenvoorzieningen; 
d. wegen en paden met daarbij behorende voorzieningen zoals bruggen en 

duikers; 
e. extensief recreatief medegebruik; 
f. voorzieningen van algemeen nut. 

5.2 Bouwregels 

5.2.1 Gebouwen: 

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd. 

5.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde: 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels: 

a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 4 
m. 

b. de oppervlakte mag niet meer bedragen dan 25 m2
• 

5.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, 
of van werkzaamheden 

5.3.1 Omgevingsvergunningplicht 
Het is verboden op of in deze gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning 
de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren, te doen of 
te laten uitvoeren: 

a. het verlagen, vergraven, ophogen of egaliseren van de bodem; 
b. het diepploegen, diepwoelen of uitvoeren van andere ingrepen in de bodem,waaronder 

ook begrepen de aanleg van leidingen, allen dieper dan 0,6 m onder maaiveld, alsmede 
de aanleg van drainage ongeacht de diepte tenzij het gaat om vervanging van bestaande 
drainage; 

c. het vellen of rooien van bos; 
d. het verwijderen van landschapselementen; 
e. het verwijderen van onverharde wegen of paden; 
f. het aanleggen en verharden van wegen of paden, dan wei het aanbrengen van andere 

niet omkeerbare oppervlakteverhardingen groter dan 100 m2
• 

De vergunning kan slechts worden verleend, indien geen onevenredige afbreuk wordt 
gedaan aan het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke en 
natuurwaarden van de gronden. 

5.3.2 Uitzonderingen: 

Het in lid 5.3.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke: 

a. het norma Ie onderhoud en gebruik betreffen, dan wei van ondergeschikte betekenis zijn; 
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b. reeds in uitvoering zijn, dan wei krachtens een verleende vergunning reeds mogen 
worden uitgevoerd op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan. 
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Artikel6 Water - Waterpartij 

6.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor Water - Waterpartij' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. water en waterhuishoudkundige voorzieningen, waaronder voorzieningen voor 

waterberging, -aanvoer en -afvoer, zoals watergangen, waterlopen en 
waterpartijen; 

b. waterrecreatie; 
c. groenvoorzieningen; 
d. ter plaatse van de aanduiding 'verkeer': tevens wegen en paden met daarbij 

behorende voorzieningen zoals bruggen en duikers; 
e. bedrijfsvaartuigen ter plaatse van de aanduiding "Specifieke vorm van water - Jigplaats 

voor bedrijfsvaartuigen"; 
f. voorzieningen van algemeen nut. 

6.2 Bouwregels 

6.2.1 Gebouwen 
Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd . 

6.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde: 
De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 4 m. 

6.3 Specifieke gebruiksregels 

6.3. 1 Mate/wijze van gebruik 
V~~r het gebruiken van de als "Specifieke vorm van water - Iigplaats voor bedrijfsvaartuigen" 
aangeduidde percelen, gelden de volgende regels: 
a. de maxima Ie lengte en breedte van een bedrijfsvaartuig bedraagt 70 x 20 meter; 
b. de oppervlakte aan bedrijfsvaartuigen mag niet meer bedragen dan 30% van de 

(water)oppervlakte van als "Specifieke vorm van water - Iigplaats voor bedrijfsvaartuigen" 
aangeduidde waterpercelen. 

6.3.2 Strijdig gebruik 
Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan: 

a. het gebruik van het water, buiten de op de verbeelding aangegeven waterpercelen, voor 
Jig- of afmeerplaatsen van bedrijfsvaartuigen; 

b. het gebruik van gronden en/of bebouwing voor (straat)prostitutie; 
c. het gebruik van gronden en/of bebouwing als staanplaats voor woonwagens. 

Bestemmingsplan Fitland - voorontwerp 11 



Artik~11 Anti-dubbeltelre,gel 
Grone die ~enma'al Tn a.BnrmSJ;km,g, is j~nomef1l bJj hetloestaan van , ~l!Ji b()J1:~Iif.n waareSfl: 
'ultvoering is gegeven of alsnog k~m'W~n:I~fl 9~9lWil'!l', blijft bijide beoordelin,91,van 1latere 
bouwplannen bulten beschouwirtg;. 

8estemmingsplan Fitland - voorontwerp 12 



Artikel8 Aigemene bouwregels 

8.1 Aigemene bepalingen m.b.t. ondergrondse werken en bouwwerken 

8.1.1 Ondergrondse werken: 
Voor het uitvoeren van ondergrondse werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden 
gelden, behoudens in deze werken opgenomen afwijkingen, geen beperkingen. 

8.1.2 Ondergrondse bouwwerken: 
Voor het bouwen van ondergrondse bouwwerken, gelden, behoudens in deze regels 
opgenomen afwijkingen, de volgende bepalingen: 

a. de ondergrondse bouwdiepte van ondergrondse bouwwerken bedraagt maximaal 3,3 
meter onder peil; 

b. ondergrondse bouwwerken zijn uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak, met 
uitzondering van rioolwaterbuffers die ook buiten het bouwvlak mogen worden opgericht; 

c. zowel onder bestaande bebouwing als buiten bestaande bebouwing zijn ondergrondse 
bouwwerken toegestaan, evenwel met inachtname van het gestelde onder 8.1.2 sub b; 

d. bij het berekenen van de blijkens de digitale verbeelding of deze regels geldende 
bebouwingspercentages of van het in deze regels maximaal te bebouwen oppervlak, 
wordt de oppervlakte van ondergrondse gebouwen uitsluitend mede in aanmerking 
genomen als de ondergrondse bouwwerken zich buiten de bestaande bebouwing 
bevinden. 

8.1.3 Afwijken van de bouwregels: 
Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning af laten wijken van het bepaalde in 
8.1.2sub a voor het bouwen van ondergrondse bouwwerken met een ondergrondse 
bouwdiepte van maximaal 6,6 meter onder peil onder de voorwaarde dat: 

a. de waterhuishouding niet wordt verstoord; 
b. de waterwinningen en de grondwaterbescherming niet wordt verstoord; 
c. geen afbreuk wordt gedaan aan archeologische waarden. 

8.2 Ondergeschikte bouwdelen: 

Bij de toe passing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte 
bouwdelen, als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, liftschachten, 
gevel- en kroonlijsten, luifels, uitbouwen, balkons en overstekende daken buiten 
beschouwing gelaten, mits de overschrijding van bouw-, cq. bestemmingsgrenzen niet meer 
dan 1 meter bedraagt. 

8.3 Aigemene bepalingen aangaande bestaande afstanden en andere maten 

8.3.1 Maximale maatvoering: 
Indien afstanden tot, en bouwhoogten, inhoud, aantallen en/of oppervlakten van bestaande 
bouwwerken, die gebouwd zijn met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de 
Woningwet, op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van het plan meer 
bedragen dan ingevolge hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen deze maten en 
hoeveelheden als maximaal toelaatbaar worden aangehouden. 
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8.3.2 Minima/e maatvoering: 
In die gevallen dat afstanden tot, en bouwhoogten, inhoud, aantallen en/of oppervlakten van 
bestaande bouwwerken, die gebouwd zjjn met inachtnemlng van het bepaalde bij of 
krachtens de Woningwet, op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van het 
plan minder bedragen dan ingevolge hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen deze maten en 
hoeveelheden als minimaal toelaatbaar worden aangehouden. 

8.3.3 Heroprichting: 
In het geval van (her)oprichting van gebouwen is het bepaalde in 8.3.1 en 8.3.2 uitsluitend 
van toepassing indien het geschiedt op dezelfde plaats. 
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Artikel9 Aigemene afwijkingsregels 

9.1 Aigemene afwijkingsregels: 

Het bevoegd gezag kan middels een omgevinsgvergunning toestemming verlenen voor: 

a. het afwijken van de in de regels voorgeschreven maatvoering met ten hoogste 10%; 
b. de bestemmingsbepalingen en toestaan dat het beloop of het profiel van wegen of de 

aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de 
verkeersveiligheid en/of -intensiteit daartoe aanleiding geeft; 

c. de bestemmingsbepalingen en toestaan dat bouwgrenzen worden overschreden, indien 
een meetverschil daartoe aanleiding geeft; 

d. de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde, en toestaan dat de bouwhoogte van de bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde, wordt vergroot tot maximaal 10 meter; 

e. de bestemmingsbepalingen voor het plaatsen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 
ten behoeve van zend-, ontvang- en/of sirenemasten op elk gebouw. 

9.2 Evenementen: 

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het woon- en leefklimaat kan met een 
omgevingsvergunning worden afgeweken van het van de gronden en bouwwerken voor het 
houden van een evenement, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 

a. voor het plangebied van het bestemmingsplan mag niet meer dan 8 maal per jaar een 
omgevingsvergunning ten behoeve van een evenement worden verleend; 

b. de maximale duur van een evenement bedraagt 16 aaneengesloten dagen, met 
uitzondering van 2 maal 22 aaneengesloten dagen; 

c. voor een evenement dient een evenementenvergunning op grond van de Aigemene 
Plaatselijke Verordening verleend te zijn; 

d. er dient te worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid; 
e. de ontsluiting en bereikbaarheid van het evenemententerrein moet zijn afgestemd op de 

grootte en het type van het evenement; 
f. de waarde van de onderliggende en omringende bestemmingen als gevolg van de 

ontheffing niet onevenredig worden aangetast. 

9.3 Kleine bouwwerken: 

Indien niet op grond van een andere bepaling van deze planregels een 
omgevingsvergunning kan worden verleend, kan een omgevingsvergunning worden verleend 
voor: 

Het bouwen van kleine niet voor bewoning bestemde bouwwerken van openbaar nut en 
religieuze doeleinden, zoals abri's, wachthuizen, transformatorhuizen, schakelhuizen, 
(ondergrondse) afvalcontainers, gemaalgebouwen, telefooncelien, monumenten, kapelien, 
wegkruizen en naar aard en omvang daarmee gelijk te stelien bouwwerken, mits: 

a. de oppervlakte per bouwwerk niet meer bedraagt dan 15 m2; 
b. de goothoogte niet meer bedraagt dan 3 meter; 
c. de bouwwerken naar aard en afmetingen passen in het plan, met dien verstande, dat de 

bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer dan 10 meter mag 
bedragen. 
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Artikel10 Aigemene wijzigingsregels 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de in het plan opgenomen bestemmingen te 
wijzigen ten behoeve van: 

a. overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover dit van belang is voor een technisch 
betere realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wei voor zover dit noodzakelijk 
is in verband met werkelijke toestand van het terrein. De overschrijding mag echter niet 
meer bedragen dan 3 meter en het bestemmingsvlak mag met niet meer dan 10% 
worden vergroot; 

b. overschrijding van bestemmingsgrenzen en toestaan dat het beloop van wegen of de 
aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de 
verkeersveiligheid en/of -intensiteit daartoe aanleiding geeft. De overschrijding mag 
echter niet meer bedragen dan 3 meter en het bestemmingsvlak mag met niet meer dan 
10% worden vergroot; 

c. het aanpassen van opgenomen bepalingen in de voorafgaande artikelen, waarbij 
verwezen wordt naar bepalingen in wettelijke regelingen, indien deze wettelijke 
regelingen na het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerpplan worden gewijzigd. 
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Artikel11 Aigemene procedureregels 

11.1 Omgevingsvergunning: 

Bij het verlenen van een omgevingsvergunning, die onderdeel uitmaakt van dit plan, is de 
procedure als vervat in Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning van toepassing. 
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Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels 

Artikel12 Overgangsrecht 

12.1 Overgangsrecht bouwwerken 

a. Een bouwwerk, dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan 
aanwezig of in uitvoering is, danwel gebouwd kan worden krachtens een 
omgevingsvergunning, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en 
omvang niet wordt vergraot: 
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of 

veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning wordt gedaan binnen 
twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan. 

b. Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig een omgevingsvergunning verlenen van 
het bepaalde onder a voor het vergraten van de inhoud van het bouwwerk als bedoeld in 
het bepaalde onder a met maximaal 10%. 

c. Het bepaalde onder a is niet van toe passing op bouwwerken, die weliswaar bestaan op 
het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en 
in strijd met het daarvoor geldende plan, daarander begrepen de overgangsbepaling van 
dat plan. 

12.2 Overgangsrecht gebruik 

a. Het gebruik van grand en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding 
van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet. 

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het bepaalde 
in sub a te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, 
tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind. 

c. Indien het gebruik, bedoeld in het bepaalde onder a, na het tijdstip van inwerkingtreding 
van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit 
gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten. 

d. Het bepaalde onder a is niet van toe passing op het gebruik, dat reeds in strijd was met 
het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen 
van dat plan. 

12.3 Hardheidsclausule: 

oor zover toepassing van het overgangsrecht gebruik leidt tot een onbillijkheid van 
overwegende aard voor een of meer natuurlijke personen, die op het tijdstip van 
inwerkingtreding van het bestemmingsplan grond en opstallen gebruiken in strijd met het 
voordien geldende bestemmingsplan kan het college van burgemeester en wethouders ten 
behoeve van die persoon of personen van dat overgangsrecht ontheffing verlenen. 

Bestemmingsplan Fitland - voorontwerp 18 



Artikel13 Siotregel 

Deze regels worden aangehaald als: 

Regels van het bestemmingsplan Fitland. 
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