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1 Inleiding 
 
In Vught wordt de uitbreiding van het taleninstituut Regina Coeli voorbereid. . 

Het bestaande gebouw wordt uitgebreid met een vleugel van ca 20 x 35 m met een bouwhoogte van 

drie lagen. 

Voor wegverkeerlawaai moet voor dit plan worden voldaan aan de Wet geluidhinder. Volgens deze 

wet dienen nieuw te realiseren onderwijsgebouwen langs bestaande wegen aan grenswaarden te 

voldoen. De ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting bedraagt 48 dB(Lden) voor wegverkeerslawaai. 

Voor stedelijk gebied geldt dat een maximale hogere waarde kan worden vastgesteld van 63 dB(Lden) 

voor wegverkeerslawaai.  

Voor de langs het plangebied lopende Rijksweg N 65 is de verkeersintensiteit zodanig dat zonder 

maatregelen de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden. Ondanks toepassing van stillere 

wegdektypes worden de grenswaarden overschreden. De maximale hogere waarde wordt echter niet 

overschreden. 

Ook voor de langs het gebouw lopende Martinilaan geldt dat niet aan de 48 dB(Lden) wordt voldaan. 

De overschrijding is hier echter minimaal.  

 

2 Te onderzoeken bronnen.  
 

Volgens de Wet geluidhinder bevindt zich aan weerszijden van elke weg een onderzoekszone, met 

uitzondering van woonerven en wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur. De zonebreedte is 

afhankelijk van het aantal rijstroken en de aard van de omgeving. 

Volgens de Wet geluidhinder gelden de volgende zonebreedten: 

 

 Stedelijk Buitenstedelijk 

Aantal rijstroken Aantal meter aan weerszijden van de weg 

3 of meer 350 m 400 – 600 m 

1 of 2 200 m 250 m 

 

Volgens de Wet geluidhinder is sprake van buitenstedelijk gebied wanneer het betreffende gebied 

gelegen is buiten de bebouwde kom of wanneer het gebied is gelegen binnen de zone van een 

auto(snel)weg. 

In de overige gevallen is sprake van stedelijk gebied.  

Ter hoogte van het taleninstituut is de N65 een weg met een geslotenverklaring; er is dus sprake van 

stedelijk gebied. 

Onderzocht zijn de volgende wegen 

weg Max snelheid Breedte 

onderzoekszone 

Rijksweg N 65 70 km/u 350 m 

Martinilaan 50 km/u 200 m 

 

De breedte van de onderzoekszone wordt gemeten vanuit de rand van de verharding. 



3 Grenswaarden 
 
In stedelijke situaties gelden de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting voor het geluidsniveau aan 

gevels van nieuw te bouwen onderwijsgebouwen.  

Stedelijk gebied: 

 

Weg Onderwijsgebouw 

Hoogst toelaatbaar 

zonder hogere 

waarde 

Ten hoogst 

toelaatbare hogere 

waarde 

Aanwezig  Nieuw 48 dB(Lden) 63 dB(Lden) 

 

Indien in een onderwijsgebouw geen avondonderwijs wordt gegeven mag in plaats van het 

etmaalgemiddelde dB(Lden) uitgegaan worden van de dagwaarde. 

Volgens artikel 110g Wet Geluidhinder mogen voor wegen met een rijsnelheid van minder dan 70 

km/u de geluidsniveaus tijdelijk worden gereduceerd met 5 dB, voor wegen met een hogere 

maximumsnelheid bedraagt de reductie 2 dB. Deze aftrek is voor de in dit rapport vermelde resultaten 

toegepast. 

Bij overschrijding van de voorkeursgrenswaarde zijn burgemeester en wethouders bevoegd een 

ontheffing hogere grenswaarde te verlenen De hierboven aangegeven maximum grenswaarden 

mogen hierbij echter niet worden overschreden. 

Strikt formeel is er echter slechts sprake van een uitbreiding van een bestaand onderwijsgebouw. 

Indien de geluidsbelasting op de nieuwe vleugel lager is dan op het bestaande deel is er geen sprake 

van een nieuwe situatie. 

De gevelisolatie van de betrokken gebouwen dient zodanig te worden ontworpen, dat voor de 

binnenwaarde wordt voldaan aan de eisen van het bouwbesluit. 

Hiertoe dienen de gesommeerde geluidsbelastingen zonder de aftrek volgens artikel 110g Wet 

geluidhinder te worden aangehouden. 

Bij toekenning van een hogere grenswaarde zijn ontheffingsverleners bevoegd nadere eisen te stellen 

aan de ligging van geluidgevoelige onderwijsruimten. 
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4  Gebruikte gegevens en uitgangspunten. 
Wegverkeerslawaai  
De verkeersgegevens zijn overgenomen van de gemeente Vught. Voor de verkeersintensiteiten is 

gebruik gemaakt van prognoses voor 2017. De invloed van de nieuw te realiseren bebouwing is in 

deze prognose niet meegenomen; deze vallen echter ruim binnen de aangehouden groeicijfers van de 

betreffende wegen 

Aangezien op het instituut vrijwel alleen tijdens de dagperiode les wordt gegeven zijn de dagwaarden 

van belang. 

Voor de onderzochte wegen is voor het drukste deel van onderstaande verkeerscijfers en 

uurintensiteiten gebruik gemaakt. 

 

Weg 
Intensiteit in 

2017 weekdag 
periode Personenauto’s Middelzwaar 

Zwaar 

vrachtverkeer 
dag 1415 146 96 
Avond 907 34 38 

Rijksweg N 65  

(per rijrichting) 
26346 

mvt/etm 
Nacht 257 27 34 
dag 251 6.8 1.3 
Avond 128 3.4 0.7 Martinilaan 3995 mvt/etm 
Nacht 43 1.1 0.2 

 

De rijsnelheid voor Rijksweg N 65 is 70 km/uur.  

De rijsnelheid voor de Martinilaan is 50 km/u. 

De waarneempunten liggen op 2 m boven het vloerpeil van de verdiepingen. 

Als geluidbeperkende maatregel is de geplande toepassing van geluidsreducerend asfalt 

meegenomen voor Rijksweg N 65. Wallen en schermen zijn niet onderzocht; deze zijn niet inpasbaar 

nabij het kruispunt. 
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5 Resultaten en conclusie  
Met SRM II zijn de globaal de ligging van de 48, 53 en 58 dB(Lden) contouren berekent.  

 
 

Daarnaast is de geluidsbelasting berekend bij de op de gevels van zowel het bestaande deel van het 

gebouw als op de zuidelijk geleggen nieuwe vleugel. 

Dit geeft voor de N 65 het volgende beeld: 

 
Voor het bestaande deel is de hoogst berekende geluidsbelasting 62.7 dB(A) Afgerond is dit 63 dB(A). 

Voor de nieuwe vleugel is de berekende geluidsbelasting maximaal 57 dB(A).  
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Voor de Martinilaan zijn de volgende resultaten berekend: 

 
De hoogste geluidsbelasting op het nieuwe deel bedraagt 49 dB(A). Dit is een fractie hoger dan de 

maximale geluidsbelasting op het bestaande deel (48 dB(A)). Voor dit gebouw dient dus een 
hogere waarde te worden vastgesteld. Het verdient aanbeveling om gelijktijdig voor de 
geluidsbelasting van de N65 een hogere waarde vast te stellen en deze kadasteraal te 
registreren. 
 

Om de vereiste geluidsisolatie te kunnen berekenen om aan de eisen van het bouwbesluit te voldoen 

is ook de gesommeerde geluidsbelasting van beide wegen gezamenlijk berekend (zonder de aftrek 

conform artikel 110 g van de Wet geluidhinder). Dit geeft onderstaande resultaten; 

 5



 
 

Hoewel niet vereist verdient het aanbeveling om de zwaarst belaste gevels aan de noordwest zijde uit 

te voeren zonder te openen delen.  

In de keuze voor de plaats van het buitenterras is reeds de keuze gemaakt om dit aan de stille 

parkzijde uit te voeren. 
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1. Inleiding 
 
"De Nonnen van Vught", zo staat Regina Coeli ook wel bekend. Hoewel de nonnen van weleer 
zijn verdwenen uit het docentencorps, koestert het instituut een rijke historie. De grondleggers 
van het instituut zijn de Zusters Kanunnikessen van de Heilige Augustinus, gesticht in 1597 
door Alix le Clerc en St. Pierre Fourier. Zij hadden als voornaamste opdracht het geven van 
onderwijs in de breedste zin van het woord. 
 
Aan het begin van de twintigste eeuw werd het religieuzen in Frankrijk verboden betrokken te 
zijn bij het verzorgen van onderwijs. De Zusters Kanunnikessen uit Lunéville (Lotharingen) 
zagen zich genoodzaakt elders onderdak te zoeken voor hun kloostergemeenschap en 
pensionaat. In 1903 kochten zij het landgoed Eikenheuvel te Vught en vestigden daar het 
meisjesinternaat Regina Coeli. In 1963 besloot de congregatie tot het oprichten van een 
talenpracticum.  
 
In 1981 betrok Regina Coeli een nieuw gebouw dat in 1992 werd uitgebreid. In de tweede helft 
van de jaren negentig werd echter duidelijk dat het groeiend aantal cursisten en docenten het 
best gediend zou zijn bij complete nieuwbouw. Nu ruim tien jaar na de nieuwbouw is een 
uitbreiding noodzakelijk om het groeiend aantal cursisten onderdak te bieden. 
 
Voor de geplande nieuwbouw moeten er een aantal bomen worden verwijderd en dienen er 
extra parkeerplaatsen te worden aangelegd in een gedeelte van “oude park van landgoed 
Eikenheuvel”. Aan Flor y Fauna Consult is gevraagd om op zeer korte termijn een beoordeling 
te geven of de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd zonder in conflict te komen met de 
Flora- en Faunawet en natuurbeschermingswetgeving (NB-wetgeving).  
 
Het rapport is onderverdeeld in een aantal hoofdstukken. Per hoofdstuk zal een bepaald aspect 
worden behandeld. Deze aspecten zijn nodig om een objectief oordeel te geven of de 
voorgenomen werkzaamheden strijdig zijn met de Flora- en Faunawet en de NB-wetgeving. 
 
In hoofdstuk 2 wordt in het kort behandeld de ligging van het gebied, een globale 
terreinbeschrijving en het huidige gebruik. 
  
In hoofdstuk 3 worden de juridische uitgangspunten besproken. 
De relevante bepalingen van de Vogel- en Habitatrichtlijn zijn samengevat weergegeven. De 
relevante delen uit de aanwijsbeschikking zijn beschreven. Hiermee is het beoordelingskader 
voor de toetsing geschetst. De relevante bepalingen van de Flora- en Faunawet worden 
beschreven alsook het toetsingskader dat in dit rapport wordt gebruikt. 
 
In hoofdstuk 4 wordt de flora en fauna van het gebied beschreven. 
Dit is een compilatie van gegevens uit literatuur en resultaten van het veldbezoek. 
Per soort is zo goed mogelijk aangegeven op welke wijze de vermelding van de soort als 
voorkomend of mogelijk voorkomend tot stand is gebracht. 
 
In hoofdstuk 5 is een analyse gemaakt van de invloed van de werkzaamheden op de 
(beschermde) flora en fauna. Tevens wordt ingegaan op de zorgplicht ten aanzien van de 
natuurwaarden op het terrein. 
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Gemeente 
Vught 

 
2. Locatiebeschrijving 
 

Het taalinstituut Regina Coeli is gelegen 
in de gemeente Vught, in de Provincie 
Noord-Brabant. Vught is een groene 
gemeente op een steenworp afstand 
van 's-Hertogenbosch met een goede 
ontsluiting via het spoor- en wegennet. 

De gemeente heeft een oppervlakte van 
3.446 hectare, waarvan 51 hectare 
water en 220 hectare groen. 
 
De gemeente is omgeven door 
verschillende bossen en natuurschoon, 
in de nabijheid van Vught zijn de 
Loonse en Drunense Duinen gelegen. 
 
 
De locatie van het onderzoeksgebied is gelegen aan de Martinilaan 12 te Vught. Het terrein 
beslaat een gebouw, infrastructurele voorzieningen en een siertuin. Aan de zuidzijde van het vrij 
toegankelijk terrein is een bosperceel gelegen met een open plek. De uitbreiding van het 
taleninstituut is geprojecteerd in dit aangrenzende perceel. In bijlage 1 is het ontwerp 
opgenomen en heeft als basis gediend voor het onderzoek. 
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2.1. Ontstaansgeschiedenis 
 
De gemeente Vught heeft een rijke historie met betrekking tot landgoederen. De landgoederen 
en de bijbehorende parken en tuinen zijn in de gehele omgeving te vinden. Om de aanwezige 
groenstructuren op het terrein van Regina Coeli te analyseren is het bekijken van historische 
kaarten noodzakelijk. 
 
Op de kaart uit 1836 zijn de wegenpatronen in het landgoed Eikenheuvel duidelijk te 
herkennen. De aanwezige bossen en wegen zijn goed herkenbaar en ook de fortengordel 
rondom ‘s Hertogenbosch zijn duidelijk zichtbaar. De wegen op landgoederen waren vaak 
voorzien van een laanbeplanting van beuken of eiken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op de onderstaande kaart van Kuipers uit 1866 is het landgoed Eikenheuvel niet terug te 
vinden. Met behulp van de bovenstaande topografische kaart lag het landgoed op de locatie in 
de rode cirkel.  
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Op de kaart, gemaakt in de periode van 1870-
1879, heeft het gebied een transformatie 
ondergaan. De bossen in het noorden van 
Eikenheuvel zijn kleiner geworden. Er is meer 
bebouwing in het midden van het landgoed 
verschenen en de cirkelvormige structuur is 
versterkt. 
 

 
Op de kaart uit de periode 1910-1919, zoals 
hiernaast is afgebeeld, hebben de nonnen 
van Vught het in eigendom genomen. De tuin 
en het park zijn ingrijpend veranderd. De 
lanen zijn duidelijk te onderscheiden en ook 
de cirkelvormige structuur is nog steeds 
aanwezig. De aanwezige forten zijn 
verdwenen.  
 
 

 
 
De kaart uit de periode 1920-1929 laat zien dat 
het klooster is verrezen aan de noordwest zijde 
van het landgoed Eikenheuvel. In de tuin en het 
omliggende park zijn structuren versterkt. Ook 
de cirkelvormige structuur is dominant aanwezig. 
 
Onderstaand is een luchtfoto uit 1927 van KLM 
aerocarte van het Kloostercomplex. 
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2.2. Beschrijving onderzoeksgebied 
 
Het onderzochte gebied is globaal te verdelen in een vijf-tal gebieden. De gebieden zijn 
weergegeven op de kaart in bijlage 2 en de nummers corresponderen met de onderstaande 
lijst.  
1. Het terrein waar Regina Coeli thans is gevestigd; 
2. De cirkelvormige laan van eiken; 
3. De aansluitende lanen met beuken; 
4. Het middengebied van de cirkel; 
5. Het omliggende bosgebied aan de zijde van de Martinilaan en de parkeerplaats. 
 
Op de kaart zijn de locaties en eventuele bomen schematisch aangegeven. Het uitgangspunt 
van de opdeling in de vijf gebieden is de aanwezige beplanting en het gebruik. 
 
 
Het instituut is gevestigd in een modern gebouw, rondom het 
gebouw is infrastructuur gelegen waar intensief gebruik van 
wordt gemaakt. Het terrein is ingericht met 
parkeervoorzieningen, siertuinen en voetpaden. Op de 
parkeerplaats staan enkele grote bomen die gezien de leeftijd 
mogelijk deel uitmaakten van oude structuren van het landgoed 
Eikenheuvel. Achter het gebouw staan drie linden. Gezien de 
omvang van deze bomen wordt de leeftijd geschat op ruim  
150 jaar. 

 
De cirkelvormige structuur bestaat uit een laanbeplanting 
van Inlandse Eiken. De leeftijd van de aanwezige eiken 
wordt geschat op ca. 100 jaar. De laan is nog maar op één 
plek doorgaanbaar. De overige stukken zijn dicht gegroeid 
met gewone vlier, lijsterbes, vogelkers en ander inheemse 
soorten. Op diverse plaatsen is spontane opkomst te zien 
van hulst en taxus. Dit is een indicatie van een oude 
bosbodem met bijbehorende vegetatie. 
 
De laanstructuur is op twee plekken onderbroken. Op deze 
plekken heeft er een aansluiting gezeten met oudere 
beukenlanen. Op deze locaties (aan de voorzijde en 
achterzijde van Regina Coeli) staat een beuk in de 
buitenste eikenrij. Op diverse plaatsen is de eikenlaan niet 
meer intact; er staan een aantal dode bomen in en er zijn 
gaten ontstaan door bomen die in het verleden zijn geveld.  
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Rondom het terrein van Regina Coeli zijn delen en 
restanten te vinden van oude beukenlanen. Deze lanen 
zijn terug te vinden op de oude historische kaarten. De 
lanen hebben een leeftijd van ca. 150 jaar. De bomen 
zijn over het algemeen van goede kwaliteit maar 
bevatten een geringe hoeveelheid dood hout. In de 
bomen zijn diverse holen aanwezig. 
 
Onder de lanen is minimale onderbeplanting aanwezig, 
op enkele locaties zijn Lelietjes-van-Dalen 
aangetroffen. 
 
 
 
 
 
 
 

Het middengebied van de cirkelvormige 
structuur bestaat uit ruigte vegetatie. In 
het verleden heeft dit waarschijnlijk 
gefungeerd als grasveld of siertuin. De 
plek is langzaam aan het dichtgroeien met 
bramen, berken en andere 
pioniersvegetatie.  
 

 
 
Tegen de openbare weg aan wordt het 
zicht van de cirkelvormige laanstructuur 
aan het oog ontrokken door een dichte 
bosrand. Deze bosrand bestaat o.a. uit 
acacia, esdoorn, eik, vlier, lijsterbes en 
vogelkers. Naast de aanwezigheid van 
struikvormers is er een kruidachtige 
vegetatie aanwezig van klimop, bramen 
en brandnetels en andere algemene 
soorten. De gehele rand geeft een 
rommelige indruk door de aanwezigheid 
van zwerfvuil en laag 
onderhoudsniveau. 
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3. Juridische uitgangspunten 

3.1. Natuurbeschermingswet 
 
Vanaf 1 oktober 2005 is de Natuurbeschermingswet van kracht geworden. Dit heeft tot gevolg 
dat de vogelrichtlijn en de habitatrichtlijn zijn verankerd in de Nederlandse wetgeving. De 
gebieden die aangewezen waren als habitat en of vogelrichtlijn zijn ondergebracht onder de 
NB-wet en worden voortaan genoemd als Natura 2000 gebieden. 

3.1.1. Vogelrichtlijn 
 
De Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand, 
kortweg Vogelrichtlijn genoemd, voorziet in regels ter bescherming van vogels en hun 
leefgebieden. In zeer algemene zin gesteld is de bedoeling van de Vogelrichtlijn een stand still 
principe voor de soorten waarvoor een gebied is aangewezen; de relevante vogelwaarden 
mogen niet worden aangetast. Deze bescherming is van een hogere prioriteit dan allerhande 
economische zaken. 
 
Het soortbeschermingsdeel van de Vogelrichtlijn is volledig geïmplementeerd in de Flora- en 
Faunawet. Het gebiedsbeschermingsdeel van de Vogelrichtlijn is voldoende geïmplementeerd 
in de Natuurbeschermingswet 1998 en komt samengevat neer op de volgende stappen: 

 er zijn bezien vanuit een Europees perspectief bedreigde soorten geselecteerd; 
 in artikel 4, lid 1, is bepaald dat er gebieden voor de bedreigde soorten als speciale 

beschermingszone (SBZ) moeten worden aangewezen; 
 er zijn kwalificerende normen voor watervogelgebieden ontwikkeld, in artikel 4, lid 2, 

is bepaald dat gebieden die zich volgens de normen 
 kwalificeren als SBZ’s moeten worden aangewezen, de lidstaten nemen 

maatregelen om de kwaliteit van de SBZ’s in stand te houden; 
 alleen plannen en projecten die de natuurlijke kenmerken van een SBZ niet 

verstoren mogen doorgang vinden; 
 alleen om dwingende redenen van groot openbaar belang mag van het voorgaande 

worden afgeweken. 
 

Uit het voorgaand en de jurisprudentie kan worden afgeleid: 
 dat uitsluitend ornithologische criteria bepalen of een gebied zich wel of niet 

kwalificeert; 
 dat een gebied dat zich kwalificeert moet worden beschouwd als vallend onder de 

Vogelrichtlijn; 
 dat de vogelsoorten die zich in een gebied kwalificeren dienen te worden beschermd 

onder de bepalingen van de Vogelrichtlijn. 
 
In artikel 4, lid 4, van de Vogelrichtlijngebieden zijn uit de richtlijn voortvloeiende verplichtingen 
aangegeven. 
Echter, in de Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van 
de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, kortweg Habitatrichtlijn genoemd, is in artikel 
7 bepaald dat de verplichtingen uit artikel 6, leden 2, 3 en 4 van de Habitatrichtlijn in de plaats 
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komen van de verplichtingen die voortvloeien uit artikel 4, lid 4, 1e zin van de 
Vogelrichtlijngebieden voor wat betreft de aangewezen speciale beschermingszones. 
Van toepassing blijft dat slechts artikel 4, lid 4, 2e zin van de Vogelrichtlijn. 
 
Het gehele artikel 4, lid 4, van de Vogelrichtlijn luidt: 
“De Lid-Staten nemen passende maatregelen om vervuiling en verslechtering van de 
woongebieden in de in de leden 1 en 2 bedoelde beschermingszones te voorkomen, alsmede 
om te voorkomen dat de vogels aldaar worden gestoord, voor zover deze vervuiling, 
verslechtering en storing, gelet op de doelstellingen van dit artikel, van wezenlijke invloed zijn. 
Ook buiten deze beschermingszones zetten de lidstaten zich in om vervuiling en verslechtering 
van woongebieden te voorkomen.” 

3.1.2. Habitatrichtlijn 
De beschermende bepalingen uit artikel 6 van de Habitatrichtlijn zijn tevens van toepassing op 
de aangewezen Vogelrichtlijngebieden. 
Deze bepalingen komen er kortheidshalve op neer dat de gebieden een vorm van 
planologische bescherming moeten krijgen en dat er maatregelen moeten worden getroffen om 
kwaliteit te handhaven en verstoring te voorkomen. 
 
Artikel 6.2 van de Habitatrichtlijn luidt: 
“De Lid-Staten treffen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de 
natuurlijke habitats en de habitats van soorten in de speciale beschermingszones niet 
verslechtert en er geen storende factoren optreden voor de soorten waarvoor de zones zijn 
aangewezen voor zover die factoren, gelet op de doelstellingen van deze richtlijn een significant 
effect zouden kunnen hebben.” 
 
Van dit artikel gaat vooral een preventieve werking uit. Het vereist dat passende acties worden 
ondernomen om te garanderen dat zich geen significante verslechtering of verstoring voordoet. 
De werkingsfeer van dit artikel is beperkt tot de habitats en soorten waarvoor het gebied is 
aangewezen. 
 
Artikel 6.3 van de Habitatrichtlijn luidt: 
“Voor elk plan of project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van het 
gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante 
gevolgen kan hebben voor zo’n gebied, wordt een passende beoordeling gemaakt van de 
gevolgen voor het gebied, rekening houdend met de instandhoudingdoelstellingen van dat 
gebied. Gelet op de conclusies van de beoordeling van de gevolgen voor het gebied en onder 
voorbehoud van het bepaalde in lid 4, geven de bevoegde nationale instanties slechts 
toestemming voor dat plan of project nadat zij de zekerheid hebben verkregen dat het de 
natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied niet zal aantasten en nadat zij in voorkomend 
geval inspraakmogelijkheden hebben geboden.” 
 
De strekking van dit artikel heeft de meest directe invloed op een voorgenomen activiteit in een 
gebied. Geografisch gezien is artikel 6.3 niet beperkt tot plannen of projecten in de 
beschermingszone zelf; het gaat er om of plannen of projecten significante invloed kunnen 
uitoefenen op het beschermde gebied, hoewel het plan of project zelf daarbuiten kan worden 
gerealiseerd. 
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Het bepalen of een plan of project significante gevolgen kan hebben, heeft praktische en 
juridische gevolgen en vormt daarmee een cruciaal aspect in de beoordeling. Op voorstellen die 
geacht worden geen significante gevolgen te zullen veroorzaken, hoeft de rest van de 
procedure waarin artikel 6, leden 3 en 4, voorziet, niet te worden toegepast. Een dergelijke 
conclusie moet worden gemotiveerd. 
 
Het begrip – significant – moet worden beoordeeld tegen het licht van de 
instandhoudingdoelstellingen van het gebied. Het is zeer moeilijk daarvoor algemene regels te 
geven omdat het per gebied zeer verschillend kan zijn. In zijn algemeenheid kan men stellen 
dat voor een soort het natuurlijke verspreidingsgebied en/of habitat niet mag worden aangetast, 
waarbij rekening moet worden gehouden met alle ecologische vereisten van de soort. 
 
Het zogenaamde voorzorgprincipe is vervat in de term – kunnen hebben -. Er behoeft geen 
zekerheid te zijn dat significante effecten zullen optreden. Een kans op significante effecten is 
maatgevend. Een plan of project dient te worden beoordeeld – afzonderlijk of in combinatie 
met andere plannen of projecten -. Het doel van deze bepaling is vooral om cumulatieve 
effecten te beschouwen, ook wanneer de afzonderlijke effecten bescheiden zijn. 
 
Wanneer men tot de conclusie is gekomen dat een plan of project significante gevolgen kan 
hebben dient een – passende beoordeling – te worden gemaakt. Een MER-procedure wordt 
geacht een passende beoordeling te zijn, doch deze procedure is niet vereist. Volstaan kan 
worden met de consequenties van een plan of project beschouwd in het licht van de 
instandhoudingdoelstellingen voor het gebied. Wel wordt een schriftelijk verslag vereist waarin 
de beoordeling met redenen moet worden omkleed. De beoordeling dient aan de besluitvorming 
vooraf te gaan. 
 
Het verdient aanbeveling in deze beoordeling mogelijke alternatieve oplossingen en 
verzachtende maatregelen te onderzoeken. Mogelijk dat daarmee kan worden bereikt dat de 
natuurlijke kenmerken van het gebied niet zullen worden beïnvloed.  
Alternatieve oplossingen en/of verzachtende maatregelen kunnen door de indiener van het plan 
of project worden voorgesteld en/of door de bevoegde instanties worden voorgeschreven. 
 
Onder de in het artikel 6 gebruikte begrip – nationale instanties – moet worden geïnterpreteerd 
vanuit de EU. In casu wordt hier bedoeld het Nederlandse bevoegd gezag. Toestemming 
(vergunning) mag slechts worden verleend nadat de zekerheid is verkregen dat de 
natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied niet zullen worden aangetast. 

De Habitatrichtlijn stelt de eis van inspraak. Voor zover bekend is dit nog niet specifiek in de 
Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. Vooralsnog kan er van worden uitgegaan dat aan dit 
vereiste wordt voldaan wanneer de toetsing deel uitmaakt van een voorbereidingsprocedure 
voor vergunningverlening (bijv. WM, waarvoor de Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing 
is). 

Door de voorgaande bepalingen kan het voorkomen dat plannen of projecten niet door kunnen 
gaan, er alternatieve oplossingen moeten worden gekozen of de plannen slechts kunnen 
worden gerealiseerd met mitigerende maatregelen. 
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3.2. Aanwijsbeschikking 
 
Het nabij gelegen gebied het Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek en is op in november 
2006 door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit aangewezen als 
speciale beschermingszone in het kader van de Habitatrichtlijn. Bij de aanwijzing behoort een 
toelichtende nota waarin de begrenzing is aangegeven alsmede de redenen van aanwijzing. 
Deze waarden vormen de formele instandhoudingdoelstellingen.  
 
Het Vlijmens Ven, de Moerputten en het Bossche Broek vormen samen één gebied ten 
zuidwesten van ’s-Hertogenbosch. Hier gaat het beekdal van de Dommel over in het 
laagveengebied van de “Naad van Brabant”. Door de ligging in deze overgangszone zijn in het 
gebied basenminnende water- moerassen graslandvegetaties aanwezig. Het Vlijmens Ven is 
een kwelgebied waar kranswiervegetaties wordt aangetroffen in sloten. De Moerputten is een 
natuurreservaat met een groot areaal aan blauwgrasland en elzenbroekbos. Het Bossche Broek 
is een moerassig gebied in de benedenloop van de Dommel, waar blauwgraslanden aanwezig 
zijn. 
 

3.3. Flora- en Faunawet 
 
Onderstaande is een samenvatting van de brochure van het Ministerie van LNV getiteld 
“Ondernemen en de Flora- en Faunawet”. 
(http://www.minlnv.nl/thema/groen/natuur/). 
 
De Flora- en Faunawet heeft tot doel in het wild levende planten en dieren te beschermen met 
het oog op de instandhouding van soorten. Van de circa 40.000 plant- en diersoorten in 
Nederland, vallen er zo’n 1000 onder de Flora- en Faunawet. 
 
Om de instandhouding van de wettelijk beschermde soorten te waarborgen, zijn een aantal voor 
planten en dieren schadelijke handelingen als verbodsbepalingen in de Flora- en Faunawet 
opgenomen. 

 Het is verboden beschermde planten te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of 
op enigerlei wijze van hun groeiplaats te verwijderen, 

 Het is verboden beschermde dieren te doden, te verwonden, te vangen, te 
bemachtigen of met het oog daarop op te sporen, 

 Het is verboden beschermde dieren opzettelijk te verontrusten, 
 Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of 

verblijfplaatsen van beschermde dieren te beschadigen, te vernielen, uit te halen, 
weg te nemen of te verstoren, 

 Het is verboden eieren van beschermde dieren te zoeken, te rapen, uit het nest te 
nemen, te beschadigen of te vernielen, 

 
Praktisch overal komen beschermde soorten voor. Bij de meeste projecten, zoals 
bedrijventerreinen, nieuwbouwwijken, uitbreiding van kantoorruimten, de aanleg en verbetering 
van infrastructuur, wordt dus ruimte gebruikt waar beschermde soorten voorkomen. De 
verbodsbepalingen van de Flora- en Faunawet zijn daarom vrijwel altijd van toepassing.  
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Wanneer uit de inventarisatie blijkt dat beschermde soorten in of rond het projectgebied of 
locatie aanwezig zijn, moeten de effecten van de voorgenomen ingreep op de soorten 
beoordeeld worden. Alle aspecten van de voorgenomen ontwikkeling die invloed hebben op de 
beschikbaarheid van voedsel, voortplantingsmogelijkheden, veiligheid en 
verspreidingsmogelijkheden voor dieren zijn van belang. Ook voor planten moet een 
vergelijkbare beoordeling worden gemaakt. De (negatieve) invloed op de soorten moet 
gerelateerd worden aan de (staat van instandhouding) van de soorten. 
Daarbij wordt naar het duurzame voortbestaan van de populaties gekeken. 
 
Niet elke aantasting van (het leefgebied van) een soort leidt tot significante negatieve effecten 
op de duurzame instandhouding. Drie aspecten zijn hierbij van belang: de populatieomvang, het 
verspreidingsgebied en de natuurlijkheid van de situatie. Bij effectvoorspellingen moeten deze 
aspecten zoveel mogelijk worden geconcretiseerd en gekwalificeerd. Wanneer de 
populatieomvang en het verspreidingsgebied niet significant afnemen en wanneer de soort op 
een natuurlijke manier kan overleven, kan een ingreep worden toegestaan. Er moet dan wel 
eerst een ontheffing verleend worden. De status van een soort op de (huidige) “rode lijst” geeft 
een indicatie van de kwetsbaarheid van de soort. Afname van de populatieomvang en het 
verspreidingsgebied zal bij kwetsbare soorten eerder tot significante effecten op de “staat van 
instandhouding” leiden dan bij algemene soorten. De rode lijsten hebben echter geen wettelijke 
betekenis. Bij de beoordeling van effecten moet onderscheid gemaakt worden tussen streng 
beschermde soorten en andere beschermde soorten.  
 
De streng beschermde soorten zijn de soorten die: 

 in de Europese Habitatrichtlijn in bijlage 4 staan vermeld; 
 alle vogels aangewezen onder de Europese Vogelrichtlijn; 
 bij Algemene Maatregelen van Bestuur aangewezen inheemse dier- en 

plantensoorten. 
 
De beschermde planten zijn alle andere soorten die als beschermde soort zijn aangemerkt in de 
Flora- en Faunawet en de regelingen die daarbij horen. Een lijst van de streng beschermde 
soorten is te vinden op de internetsite van het ministerie van LNV. 
 
Voor een aantal algemene soorten is een regeling die het mogelijk maakt om werkzaamheden 
uit te voeren zonder dat er een ontheffing voor nodig is.  

3.4. Ontheffingen en of vergunningen 
 
Indien er bij het uitvoeren van een bepaalde activiteit een overtreding van de 
verbodsbepalingen van de Flora- en Faunawet en of NB-wet niet voorkomen kan worden, moet 
van tevoren een ontheffing en/of vergunning verleend te zijn.  
 
Bij een ontheffingsaanvraag in het kader van Flora- en Faunawet zal het maatschappelijk 
belang van de activiteit duidelijk moet worden aangetoond. 
 
Voor streng beschermde soorten kunnen negatieve effecten slechts gerechtvaardigd worden 
wanneer met het project “dwingende redenen van groot openbaar belang”gemoeid zijn. Vogels 
vormen een aparte groep binnen de streng beschermde soorten. De Europese Vogelrichtlijn 
kent namelijk geen enkel maatschappelijk belang op basis waarvan de eventuele negatieve 
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effecten gerechtvaardigd kunnen worden. Voor deze categorie kan daarom geen ontheffing 
worden verleend. 
 
Negatieve effecten op andere beschermde soorten kunnen gerechtvaardigd worden wanneer 
sprake is van een “redelijk doel of maatschappelijk geaccepteerde activiteit”: deze criteria geven 
iets meer ruimte dan de strikte belangen van sociale of economische aard. Indien exemplaren 
van deze categorie in of nabij de locatie voorkomen, zal een ecologische beoordeling moeten 
worden gemaakt over de mate waarin de projectrealisatie een negatief effect zal hebben op de 
gunstige staat van de lokale, regionale en landelijke populatie. 
 
Bij vergunningen in het kader van de Natuurbeschermingswet is het van belang dat de 
werkzaamheden niet in strijd zijn met de instandhoudingdoelstellingen van het Natura 2000 
gebied. Deze doelstellingen zullen in de loop van 2006 bekend worden gemaakt. 
 
Indien er significante effecten te verwachten zijn op de soorten in het Natura 2000 gebied dan 
dient er ten alle tijden een vergunning worden aangevraagd bij het bevoegd gezag. 
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4. Inventarisatie 

4.1. Algemeen 

Mogelijke relevante soorten 
Om een indicatie te krijgen van de aanwezige soorten op het terrein is een quick-scan 
uitgevoerd naar beschermde soorten die vallen onder de NB-wet en de Flora- en Faunawet. De 
flora en fauna zijn onderzocht middels een visuele inspectie. Tijdens dit veldbezoek zijn ook de 
bomen gecontroleerd op nesten, holen en horsten. 
 
Naast het veldbezoek zijn diverse bronnen geraadpleegd om een indicatie te krijgen welke 
soorten mogelijk aanwezig zouden kunnen zijn.  

Natuurloket 
Het gebied valt ongeveer gelijk verdeeld in de kilometerblokken 147-406 en 147-407, zoals 
aangegeven op de onderstaande kaart. 
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Het globale rapport van de betreffende kilometerhokken geeft het volgende beeld: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het betreffende gebied blijkt niet volledig geïnventariseerd en kan als slecht onderzocht worden 
beschouwd. Het opvragen van gedetailleerde gegevens wordt niet zinvol geacht. Er valt aan te 
merken dat de gegevens naar alle waarschijnlijkheid gebaseerd zijn op waarnemingen in de 
omliggende natuurgebieden. 
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4.2. Provincie Brabant 
 
Door de Provincie Noord-Brabant is een CD-Rom uitgegeven waarop alle in de Provincie 
voorkomende Habitatrichtlijnsoorten staan aangegeven.  
 
Voor de gemeente Vught worden, zoals de CD-Rom weergeeft, de volgende soorten van de 
Habitatrichtlijn gemeld: de Kamsalamander, de Heikikker, de Poelkikker, de Rugstreeppad, het 
Donker Pimpernelblauwtje, de Groene Glazenmaker, alle Vleermuissoorten en Drijvende 
Waterweegbree. 
 
Het voorkomen van de soorten wordt bepaald door een classificatie bestaande uit: 

• Geïsoleerd voorkomen 
• Zeker aanwezig 
• Mogelijk aanwezig  
• Niet aanwezig. 

 
Voor de soorten de Kamsalamander, alle Vleermuizen en Drijvende Waterweegbree wordt de 
kwalificatie “zeker aanwezig” aangegeven. Voor de soorten de Heikikker, de Poelkikker,  
de Rugstreeppad en de Groene Glazenmaker wordt de kwalificatie “mogelijk aanwezig” 
aangegeven. Het Donker Pimpernelblauwtje heeft de kwalificatie “niet aanwezig”. 
 
De kwalificatie is een indicatie dat de soort aanwezig kan zijn, de aanwezigheid is middels het 
veldbezoek geverifieerd. 

4.3. Soortgroepen 
Planten 
Het floristisch onderzoek heeft zich voornamelijk gericht op en rond de locaties waar 
werkzaamheden worden uitgevoerd en gepland staan. Op deze locaties zijn geen rode lijst 
soorten aangetroffen. 
 
Onder de eiken in de cirkelvormige structuur en onder de beukenlanen is verjonging 
aangetroffen van Taxus en Hulst. De spontane verjonging van deze soorten wijzen op een oude 
bosbodem. Tevens zijn plaatselijk Lelietje-van-Dalen en Grote Salomonszegel aangetroffen. 
Deze kruidachtige planten wijzen tevens op een oude bosbodem. 

Vogels 
Alle vogelsoorten behoren tot de strikt beschermde soorten.  
Tijdens het veldbezoek is in één boom een opening gevonden waar vogels gebruik van 
maakten. De betreffende boom is aangegeven op de kaart in bijlage 3. 
In deze boom zijn sporen aangetroffen van een specht, de specht is ook roepend 
waargenomen. Overige soorten die zijn waargenomen in het bosgebied zijn Roodborstjes, 
Pimpelmezen, Turkse Tortels en Merels. 
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Zoogdieren 
Vleermuizen 
Er zijn geen vleermuizen aangetroffen. Vleermuizen zijn omstreeks deze tijd (eind oktober) 
vertrokken naar hun winterverblijf. Ondanks dat er geen soorten werden aangetroffen is de 
locatie door de lijnvormige elementen een geschikt habitat. De oude beuken zouden gebruikt 
kunnen worden door vleermuizen als zomerverblijf. 
 
Overige fauna 
Er is een bewoond nest aangetroffen van een muis, naar alle waarschijnlijkheid een bosmuis. 
De locatie is aangegeven op de kaart (bijlage 3). In de rest van het terrein zijn geen sporen 
aangetroffen van andere soorten. 

Insecten 
Er zijn geen bijzondere insecten aangetroffen. 

Reptielen 
De locatie en het omliggende terrein zijn geen geschikt biotoop voor deze soorten. 

Amfibieën 
Er is geen geschikt biotoop aanwezig voor amfibieën, aangezien er geen wateren aanwezig zijn 
in de nabijheid. 
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5. Analyse 
 

5.1. Vogelrichtlijn 
 
Het perceel is niet gelegen in de nabijheid van een gebied waarop de Vogelrichtlijn van 
toepassing is. 
 

5.2. Habitatrichtlijn 
 
Het nabij gelegen gebied (geel gearceerd), het Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek, is 
aangewezen als Habitatrichtlijngebied. 
 

 
 
Aangezien het terrein van Regina Coeli op een grote afstand is gelegen van het aangewezen 
gebied en het niet voorkomen van de habitatsoorten, kan worden gesteld dat de mogelijkheid 
op significante effecten zeer gering is. 
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5.3. Ecologische Hoofdstructuur 
 

 
 
De groenstructuur op het terrein van Regina Coeli maakt geen deel uit van de Ecologische 
Hoofdstructuur. Er dient geen compensatie plaats te vinden voor eventueel oppervlakte verlies. 
 
 

5.4. Flora- en Faunawet 
 
Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan worden gesteld dat in het gebied waar 
de werkzaamheden plaatsvinden geen beschermde planten voorkomen. 
 
Op de locaties waar de werkzaamheden worden uitgevoerd zijn geen vaste verblijfplaatsen van 
vogels aanwezig, in de nabijheid is wel een boom aanwezig die dienst doet als nestboom en 
voedselboom voor spechten. Werkzaamheden met betrekking tot het vellen van bomen en 
struikgewas dienen te worden uitgevoerd voor of na het broedseizoen. De boom met het nest 
dient te worden ontzien. 
 
Vleermuizen zullen het gebied alleen bezoeken om te foerageren. Alle bomen binnen de 
beïnvloedingszone zijn gecontroleerd op holen, deze zijn niet aangetroffen. Gesteld kan worden 
dat de werkzaamheden de vleermuizen niet zullen verontrusten. Omdat vleermuizen de 
laanstructuren gebruiken om zich te oriënteren is het treffen van compenseerde maatregelen 
voor het onderbreken van de laanstructuren wel wenselijk. 
 
Op de locatie waar de inrit moet komen is in de nabijheid een nest aanwezig van een muis 
(bosmuis). De soort behoort tot tabel 1 van het besluit houdende wijziging van een aantal 
algemene maatregelen van bestuur in verband met wijziging van artikel 75 van de Flora- en 
faunawet en enkele andere wijzigingen (AMvB artikel 75). 
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5.5. Effectenbepaling 
 
Zoals in de wijziging van de Flora- en Faunawet is opgenomen wordt hieronder onderscheid 
gemaakt in strikt beschermde soorten, beschermde soorten en algemene soorten. 
 
Van de strikt beschermde soorten komen mogelijk enkele soorten vleermuizen in het gebied 
voor. In en rond de locaties waar werkzaamheden plaatsvinden bevinden zich geen 
voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van vleermuizen. De conclusie is dat strikt 
beschermde soorten geen hinder zullen ondervinden. 
 
Beschermde soorten zijn niet aangetroffen in het onderzochte gebied. 
 
Van de algemene soorten komen diverse vogels voor. Er zijn voortplantings- of vaste rust- of 
verblijfplaatsen van soorten in het werkgebied aangetroffen. Door het aanwezige zijn van 
voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen kan er niet geheel worden uitgesloten dat er 
verstoring optreedt tijdens de werkzaamheden. Door de wijziging van de Flora- en Faunawet 
sinds 23 februari 2005 zijn algemene soorten vrijgesteld van ontheffingsplicht ex. Artikel 75 van 
de Flora- en Faunawet. 
 
Geadviseerd wordt geen ontheffing aan te vragen aangezien er geen blijvende verstoring zal 
optreden.  
 

5.6. Zorgplicht 
 
Met of zonder ontheffing, de zorgplicht zal altijd in acht moeten worden genomen. 
 
Hiertoe wordt het volgende geadviseerd: 
 

• De bomen dienen te worden gerooid buiten het broedseizoen (15 maart tot en met  
15 juli). 

• Het ontzien van de boom waar een nest in zit, door werkzaamheden in de nabijheid van 
deze boom buiten het broedseizoen te laten plaatsvinden. 

• Onder de kroonprojectie van de bomen dienen er beschermde maatregelen te worden 
getroffen voor het behoud van de bomen. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld 
wortelkratten of andere drukverlagende maatregelen onder de bestrating. 
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6. Cultuurhistorie 
 
Het terrein van Regina Coeli heeft een rijke cultuurhistorie. Het is 
gezien de historische topografische kaarten al een landgoed sinds 
1800 en waarschijnlijk al veel langer. De aanwezigheid van zeer 
oude bomen en lanen ondersteunen dit. Met de komst van het 
klooster zijn de aanwezige structuren uitgebreid en versterkt. 
 
De ingevoegde foto’s zijn verkregen via het Brabants Historisch 
Informatie Centrum en geven een impressie van hoe het landgoed 
er in de periode rond 1905 uit heeft gezien. 
 
Het landgoed werd gedomineerd door grote bomen van diverse 
soorten. De bomen werden afgewisseld met lage heesters, geheel 
gesitueerd rondom grote gazons. Bij het ontwerp van de tuin 
waren doorzichten en lijnvormige elementen belangrijk. De tuin 
was bij kloosters vaak ook bedoeld als rust en bezinningsruimte.  
 
Veel van deze ontwerpeigenschappen zijn nog in delen of zelf in 
zijn geheel terug te vinden in de omgeving. De cirkelvormige 
structuur waar de parkeerplaats en de uitbreiding is geprojecteerd 
maakt onderdeel uit van de oude tuin. Om de cultuurhistorische 
structuren te behouden voor het nageslacht is ons advies om 
uitgevallen bomen te vervangen om de aanwezige structuren te 
versterken. 
 
Om zoveel mogelijk levende bomen ook voor de toekomst te 
behouden dienen graafwerkzaamheden onder kroonprojectie van 
de bomen tot een minimum worden beperkt. Het treffen van 
aanvullende maatregelen zoals boomkratten of gelijkwaardig 
verdienen de aanbeveling om verdichting van de ondergrond te 
voorkomen. 
 
De beste manier om oude laanstructuren te behouden voor de 
toekomst is om ze te weer gaan gebruiken. De cirkelvormige laan 
dient weer als pad begaanbaar te worden gemaakt. 
Onderbeplanting dient te worden verwijderd, waardoor deze laan 
weer in zijn oude staat terug komt. Als de verbindingen met de 
beukenlanen worden ook hersteld, zal de tuin weer visueel één 
geheel worden.  
 
Tevens willen wij u erop wijzen dat de Provincie Noord-Brabant 
subsidie verstrekt voor het herstel en behoud van lanen. De 
informatie folder is bijgevoegd in bijlage 4. 
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Samenvatting 
 
In de nabijheid van de Speciale Beschermings Zone (SBZ) Habitatrichtlijn het Vlijmens Ven, 
Moerputten & Bossche Broek is het terrein van Regina Coeli gelegen. Er wordt een uitbreiding 
van het gebouw en een parkeerplaats voorbereid inclusief het verwijderen een gedeelte van de 
aanwezige groenstructuur. 
 
Getoetst is hoe de geplande werkzaamheden zich verhouden tot de beschermingsbepalingen 
uit de Vogel- en Habitatrichtlijn en de Flora- en Faunawet. 
Aan de hand van de bestaande gegevens en één veldbezoek, is er bepaald welke beschermde 
planten- en diersoorten in het geding zijn. 
 
De instandhoudingsdoelstellingen van het habitatrichtlijngebied zullen niet door de 
werkzaamheden worden beïnvloed. Er zijn in het kader van het gestelde in artikel 6, derde lid 
van de Habitatrichtlijn geen belemmeringen voor het bevoegd gezag om een 
(aanleg)vergunning te verlenen. 
 
Er komen geen beschermde planten, reptielen, amfibieën of ongewervelden in het werkgebied 
voor. In de nabijheid van het te verstoren gebied komt een nestplaats voor en zijn aanwijzingen 
van een foerageerplaats van een specht.  
 
Het uitvoeren van de geplande werkzaamheden leidt mogelijk tot verstoring van vogels. Het 
nieuwe beleid is dat, door de Minister aangewezen algemene soorten, een algemene vrijstelling 
geldt. Door de werkzaamheden uit te voeren buiten het broedseizoen zal verstoring tot een 
minimum worden beperkt. 
 
Geadviseerd wordt geen ontheffing aan de Dienst Regelingen te vragen in het kader van de 
Flora- en Faunawet en de Vogel- en Habitatrichtlijn. 
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2311 Taleninstituut Regina  Coeli          11 november 2008 
Rapport ontwerpplan hemelwaterafvoer voor nieuw terrein en parkeerplaatsen 
 
1. Inleiding 

Door een uitbreiding van het gebouw van het Taleninstituut Regina Coeli in Vught, 
wordt een nieuwe parkeerterrein aangelegd. Het total nieuw terrein bedraagt 7263m², 
waarvan 2812m² verhard zal worden en een nieuw dakoppervlakte van 691m². Het 
voornemen is om een duurzaam terrein aan te leggen. Ons uitgangspunt is dat er 
een bui met T=10+10% en T=100+10%, gedurende 12 uur, in het plangebied 
geborgen dient te worden.  
 
2. Uitgangspunten: 
-  Afvoerende oppervlakken totaal 3503m² verhard (betreft nieuw verhard 

oppervlak en dak). 
-  Doorlatendheid van de grond (k-waarde): zeer voorzichtig geschat op 

15 m/dag (de bovenste meter onder maaiveld bestaat uit zand) 
-  Maximale grondwaterstanden : +/- 1.95m onder maaiveld (4.6 NAP+) 
-  Ontwerp (conform regenduurlijnen van Buishand en Velds) met bui 

T=10 (48.84mm in 12 uur) en een bui T= 100 (68.09 mm in 12uur) 
-  Voor oppervlakkige afstroming van straathemelwater is een licht verhang aan 

te bevelen. 
-  De berging in Aquaflow® is ca. 100 liter/m

2
 (bij fundatiedikte van 25cm) 

-  Kolken en hemelwaterriool worden niet aangelegd. 
Als de periode lang genoeg is (dus langer dan waarmee in het ontwerp is 
gerekend) zal er statistisch gezien uiteindelijk een bepaalde bui groter zijn 
dan de berging in Aquaflow. Om een dergelijke situatie het hoofd te bieden is 
de volgende opties gekozen: 

- Het dagwater wordt in het Aquaflow system ingeleid 
-  het creëren van een overloop Ǿ50 naar de slootje aan de Titus Brandsmalaan. 
 

3. Berekeningsmethodiek 

Met behulp van bovenstaande invoergegevens kan aan de hand van de regenduurlijn 
methode van Buishand en Velds worden bepaald hoeveel het benodigde oppervlak 
Aquaflow in het terrein bedraagt om dit plan af te koppelen. 
De term “theoretische pompovercapaciteit” staat voor de hoeveelheid regenwater dat 
het systeem verwerkt. Dit is het resultaat van het infiltratie oppervlak in combinatie 
met de k-waarde van de ondergrond. Bij het bergend systeem is dit het resultaat van 
de vertraagde afvoer. 
 
4. Controle berekening met regenduurlijn methode o.b.v. T=100 + 10% 
Op het nieuwe terrein van Regina Coeli  met een verhard oppervlak van 3503 m

2
 is 

238.5 m
3
 berging nodig. Om deze berging te realiseren is het gepland 

Aquaflowsystem met een oppervlakte van 2766m², met een berging-capaciteit van 
249m³ voldoende. Voor de zorgvuldigheid is deze hoeveelheid gecheckt met een 
regenduurlijnen berekening. 
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5. Geval van afvoervertraging 
Om, in het onwaarschijnlijke geval dat afvoervertraging nog nodig is, de afvoer te 
vertragen naar 2,67 liter/sec/ha kan een debiet-reducerende inspectieput worden 
geplaatst, waarbij de uitstroom opening ongeveer 50mm bedraagt. Een praktische 
methode is het boren van een gaatje in bijv. een overloopwand in de put, of het 
plaatsen van een inzetverloop in een mofeind aan uitstromende zijde.  
 
6. Zuivering van hemelwater: 
Aquaflow® is naast een bergende, tevens een zuiverende voorziening. De 
zuiveringsresultaten zijn met uitgebreid wetenschappelijk onderzoek onderbouwd (zie 
website of documentatiemap). De vlijlaag onder de bestrating gedraagt zich als een 
kunstmatige bodempassage, waarbij 90%-98% van de zware metalen wordt 
afgevangen. Het rendement is vergelijkbaar met die van een bodempassage in een 
wegberm of wadibodem. 
Het Aquaflow® Filterdoek PF90 vangt tot 500 gram/m

2
 koolwaterstoffen af met een 

maximale doorslag van 10 ppm (parts per milion). Deze prestatie is vergelijkbaar met 
die van de beste olieafscheiders. Bij infiltreren of vertraagd afvoeren van 
(straat)hemelwater kan daarmee op eenvoudige wijze een enorme milieuveiligheid 
worden gecreëerd. Het filterdoek behoudt zijn waterdoorlatendheid door de gelaagde 
vezelopbouw. De oppervlakte vergrotende structuur vormt een goede leefomgeving 
voor de speciale Aquaflow® microben. De combinatie van filterdoek en microben 
zorgt voor 100% zuiveringsrendement. Het hemelwater is schoon als het Aquaflow® 
verlaat. Aquaflow® kan daarom ook worden toegepast in kwetsbare gebieden. 
De open fundatie is opgebouwd met gebroken hardsteen. Deze harde kalksteensoort 
zorgt ervoor dat de pH-waarde van het hemelwater (zure regen) wordt 
geneutraliseerd. 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur : principe van het zuiveren van koolwaterstoffen met het filterdoek PF90 
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Bijlage 1 : schematische weergave van vertraagde afvoer 
 

 
 
  
 
 
Bijlage 2: overzicht Aquaflow-system
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Bijlage 3 : berekening hemelwaterafvoer 
 

Oppervlakten:  
Bestaande parkeerplaatsen, rijbaan, terras en dakoppervlakte niet inhoud 
van de berekening. Deze oppervlakten zijn aan het bestaande 
afwateringsysteem aangesloten. 
 

Brutto oppervlakte 7263 m²  100.0 % 

Verhard terrein (park. en rijbaan) 2812 m²  38.7 % 

Dakoppervlak (nieuwbouw)   691 m²  9.5 % 

Onverhard terrein (best.haag) 3760m²  51.8 % 

     
Belangrijke oppervlakte voor hemelwaterafvoer:     3503 m²  

 
Kf waarde – doorladendheid van de grond: 

kf: 15 m/d  = 0.625m/h = 0.0001736m/s 

Bij verzadigde grond met kzu = kf/2         kzu = 7.5 m³/d = 7500 l/d  

 
R-waarde 
Uitgaan van het Waterschap De Dommel is de maatgevende bui T=10+10% en 
T=100+10%  
 
T=10+10%  > 48.84 mm in 12uur r(10) = 0.0011305 l/s*m² 
 
T=100+10% > 68.09 mm in 12 uur   r(100) = 0.0015761 l/s*m² 
 

Parameter Aquaflow-system: 

 Vlakte systeem:     2766 m² 

 Hoogte systeem:     0.25 m 

 Poriënvolumen:     36 % 

 Berging in het systeem:    249 m³ ( 249 000 l) 

 Netto infiltrerend oppervlakte:   2766 m²   

k-waarde (verzadigde grond):   0.3125 m/h  

 “theoretische pompovercapaciteit”:  864.4 m³/h  

 

te opslaan hemelwater per bui Qzu: 

T=10+10%   

Qzu = Au*r*s = 3503m² * 0.0011305 l/s*m² * 43200 s = 171 078l   (171.1m³) 

 

T=100+10%   

Qzu =  Au*r*s = 3503m² *  0.0015761 l/s*m² *  43200 s = 238 510 l  (238.5 m³) 
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HOUVAST IN HUISVESTING
Gemeente Vught
T.a.v. de heer H. Rompen
Postbus 10100
5260 GA VUGHT
's-Hertogenbosch, 9 juli 2008
Projectnummer 2800010
Referentie ond/00/594551/lh/ku
Betreft Uitbreiding Taleninstituut Regina Coeli
Geachte heer Rompen,
Werkpr~~es:
ontv.:
~®st in nr.:
afd" V`M"'~ ~- ~~,~,1 kopiea
Naar aanleiding van onze memo d.d. 23 juni 2008 over het aantal parkeerplaatsen bij de uitbreiding
van het Taleninstituut Regina Coeli en uw reactie daarop d.d. 27 juni 2008 (e-mail) berichten wij u
als volgt.
In uw reactie op de door ondergetekende voorgestelde berekeningswijze van het aantal
parkeerplaatsen stelt u twee methoden voor. Bij de eerste gaat u uit van het huidige aantal
parkeerplaatsen ten opzichte van het brutovloeroppervlak (bvo) van het huidige gebouw. Dit komt
neer op één parkeerplaats (ppl) per 37 mz bvo (90 ppl voor 3.310 mz bvo). Na de uitbreiding zal er
5.796 m2 bvo zijn waarbij dan 158 parkeerplaatsen horen. Het uiteindelijke totaal aan
parkeerplaatsen van 183 zal dan voldoende zijn.
Een andere benadering is uit te gaan van het aantal cursisten en het personeel. Op dit moment zijn er
48 leskamers en 9 groepsruimten. Daarnaast bestaat het personeel (niet onderwijzend) uit 30
personen. Bij volledige bezetting van de lesruimten (hetgeen nooit het geval is bij de groepsruimten
omdat het veelal dezelfde cursisten betreft als van de leskamers ) zullen er theoretisch het volgend
aantal personen aanwezig zijn:
· Leskamers, 48 cursisten en 48 docenten 96 personen
· Groepsruimten, 54 cursisten en 9 docenten 63 personen
· Niet onderwijzend personeel 30 personen
Totaal 189 personen
Voor het theoretisch totaal van 189 personen zijn 90 parkeerplaatsen aanwezig. Een groot aantal
cursisten verblijft tijdens de cursus in het Mövenpick Hotel in `s-Hertogenbosch en in De
Ruwenberg in Sint Michielsgestel. De cursisten worden gebracht en gehaald met bussen.
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Uitbreiding Taleninstituut Regina Coeli
9 juli 2008
Gedurende de cursusweek is er nu voldoende capaciteit op de parkeerplaats. Maandag en vrijdag
komt een deel van de cursisten echter met de auto naar Regina Coeli (start en afsluiting cursusweek)
waardoor er een piekbezetting ontstaat. Volgens de directeur is er dan een tekort van 10 tot 15
parkeerplaatsen. Hieruit kan worden afgeleid dat de behoefte op dit moment 90 + 15 is 105
parkeerplaatsen is, ofwel 0,55 parkeerplaats per persoon.
Na uitbreiding van het Taleninstituut, waarbij er geen sprake is van vermeerdering van het niet
onderwijzend personeel, zal bij volledige bezetting van de lesruimten het theoretisch aantal
aanwezige personen als volgt zijn:
· Leskamers, 68 cursisten en 68 docenten 136 personen
· Groepsruimten, 132 cursisten en 22 docenten 154 personen
· Niet onderwijzend personeel 30 personen
Totaal 320 personen
Het aantal benodigde parkeerplaatsen zal dan worden 320 x 0,55 is 176. Het aantal parkeerplaatsen
wat na uitbreiding aanwezig is volgens de plannen bedraagt 183, hetgeen voldoende zal moeten zijn.
Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Hevo bv
Sector Onderwijs
ir. A.V. ~offman
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SAMENVATTING: 
 

In november 2008 heeft Becker & Van de Graaf bv in opdracht van Hevo bv een archeologisch 
bureauonderzoek uitgevoerd voor een plangebied aan de Martinilaan 12 te Vught. In het plangebied 
zijn een uitbreiding van de talenschool Regina Coeli en een parkeerplaats gepland. Het plangebied is 
momenteel deels verhard en grotendeels in gebruik als grasland.  

Het plangebied staat zowel op de bodemkaart als op de geomorfologische kaart aangegeven als 
ongekarteerd. Het gebied direct ten westen van het plangebied is wel gekarteerd en daar komen lage 
landduinen voor en duinvaaggronden van leemarm en zwak lemig fijn zand. Waarschijnlijk zijn daar, 
en ook in het plangebied, kleine dekzandruggen aanwezig die bedekt zijn met holoceen stuifzand. 
Ook op de archeologische waardenkaarten van Nederland en van Noord-Brabant staat het 
plangebied aangegeven als ongekarteerd. Dekzandruggen vormden sinds hun ontstaan in het Laat 
Paleolithicum echter gunstige locaties voor bewoning en daardoor geldt een middelhoge 
archeologische waardering voor archeologische resten vanaf deze periode. Deze archeologische 
resten kunnen begraven zijn geraakt door holoceen stuifzand. Door de verstuivingen kunnen er 
bovendien meerdere bewoningsniveaus aanwezig zijn in het plangebied. 

Op historische kaarten is te zien dat het plangebied deel uitmaakt van De Heikant, een kleinschalig 
bos- en landbouwgebied dat het dorp Vught scheidde van de heide ten westen van het dorp. Aan het 
begin van de 19e eeuw maakt het plangebied deel uit van een pleziertuin behorende bij een huis. Aan 
het einde van de 19e eeuw is er sprake van een landgoed met de naam Eikenheuvel. Eikenheuvel 
wordt aan het begin van de 20e eeuw gekocht door een franse kloosterorde die hier een 
meisjesinternaat sticht. De historische kaarten laten zien dat de cirkelvormige bomenstructuur 
waarbinnen de parkeerplaats gepland is, reeds vanaf het einde van de 19e eeuw aanwezig is. Op 
geen van de historische kaarten is binnen het plangebied bebouwing aanwezig. Hierdoor is de kans 
groot dat het bodemarchief in het plangebied nog intact is. 

Op basis van de middelhoge verwachting en de verwachte intactheid van de bodem in het plangebied 
diende er een vervolgonderzoek in de vorm van een booronderzoek uit te worden gevoerd. Het 
booronderzoek bestond uit vijf boringen, waarvan vier met een diepte van 2,0 m en één met een 
diepte van 4,0 m onder het maaiveld. De boringen tonen aan dat de bodem in het plangebied 
waarschijnlijk bestaat uit stuifzand met daaronder dekzand. De bovenste 1,0 à 1,5 m van het 
bodemprofiel bestaat bovendien uit ophooglagen. In de top van het stuifzand, onder de ophooglagen, 
heeft zich een bodem gevormd die nog voor het grootste deel intact is. Vondsten uit de 
Middeleeuwen en/of Nieuwe tijd die zijn aangetroffen in de overgang van de ophogingslagen naar de 
oude bodem zouden een indicator kunnen zijn voor bewoningsresten in of in de omgeving van het 
plangebied. De vondsten zouden echter ook mestvondsten kunnen zijn. 

Op basis van de resultaten van het onderzoek geldt voor het plangebied een middelhoge 
archeologische verwachting. Er wordt aanbevolen om een archeologisch proefsleuvenonderzoek te 
laten uitvoeren in die delen van het plangebied die tot dieper dan 1,0 m beneden het maaiveld 
verstoord zullen worden. Dit houdt in dat het vervolgonderzoek plaats dient te vinden ter plaatse van 
de toekomstige nieuwbouw met kelder. 
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1. Inleiding 

1.1. Aanleiding  

In opdracht van Hevo bv heeft archeologisch onderzoeksbureau Becker & Van de Graaf bv in 
november 2008 een archeologisch bureauonderzoek en een Inventariserend Veldonderzoek (IVO) 
verkennende fase uitgevoerd voor een locatie aan de Martinilaan 12 in Vught, gemeente Vught, 
provincie Noord-Brabant. De aanleiding voor dit onderzoek is een gedeeltelijke herziening van een 
bestemmingsplan ten behoeve van de uitbreiding van taleninstituut Regina Coeli. Vanuit het 
taleninstituut is men voornemens aan de zuidoostelijke zijde van het huidige gebouw een uitbreiding 
te realiseren. Ten zuidoosten van de geplande nieuwbouw zullen parkeerplaatsen worden aangelegd 
in een gebied dat nu als grasland in gebruik is en omringd wordt door bomen. Graafwerkzaamheden 
ten behoeve van de ontwikkeling zullen door de aanleg van een kelder onder de geplande uitbreiding 
zorgen voor een bodemverstoring tot een diepte van maximaal ongeveer 4,0 m beneden maaiveld. 
De verstoring ten behoeve van het aan te leggen parkeerterrein ligt waarschijnlijk niet dieper dan 
enkele decimeters. De kans bestaat dat eventueel aanwezige archeologische waarden door de 
graafwerkzaamheden verstoord dan wel vernietigd zullen worden. 

1.2. Doel- en vraagstelling van het onderzoek 

Het doel van het bureauonderzoek is het opstellen van een specifieke verwachting voor het 
plangebied. Op basis van de resultaten van het onderzoek worden aanbevelingen gedaan over 
eventueel behoud of vervolgonderzoek. Het doel van het veldonderzoek is het aanvullen en 
vaststellen van de gespecificeerde verwachting, die gebaseerd is op het bureauonderzoek. Daarnaast 
wordt inzicht verkregen in de vormeenheden van het landschap in het plangebied, voor zover deze 
vormeenheden van invloed kunnen zijn geweest op de bruikbaarheid van de locatie door de mens in 
het verleden. Op basis van de resultaten van het onderzoek kunnen kansarme zones van het 
plangebied worden uitgesloten en kansrijke zones worden geselecteerd voor behoud of voor 
vervolgonderzoek. Om deze doelstelling te kunnen realiseren, wordt op de volgende vragen een 
antwoord gegeven (Nales / Moerman 2008): 

 Wat is de fysiek-landschappelijke ligging van de locatie? 

 Hoe is de bodemopbouw in het plangebied en in welke mate is deze nog als intact te 
beschouwen? 

 Zijn er archeologische waarden aanwezig in het plangebied? 

 Wat is de diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten? 

 Wat is de specifieke archeologische verwachting van het plangebied en wordt deze bij het 
veldonderzoek bevestigd? 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 
voorgenomen graafwerkzaamheden? 

Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 3.1 
(Centraal College van Deskundigen 2006). 

Voor de in dit rapport gebruikte geologische en archeologische tijdsaanduidingen wordt verwezen 
naar bijlage 4. Afkortingen en enkele vaktermen worden achter in dit rapport uitgelegd (zie lijst van 
afkortingen en begrippen). 

1.3. Ligging van het plangebied 

De ligging van het onderzochte gebied, of te wel het plangebied, is weergegeven in bijlage 1. Het 
plangebied ligt ten zuidoosten van de Helvoirtseweg en ten noordoosten van de Martinilaan. De 
exacte ligging en contouren van het plangebied zijn nader weergegeven in bijlage 3. Ten tijde van het 
onderzoek was het plangebied in gebruik door het taleninstituut Regina Coeli. Het deel van het 
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plangebied waar de nieuwbouw gepland is, was deels verhard en deels in gebruik als grasland. Het 
deel van het plangebied waar de parkeerplaatsen komen was in gebruik als grasland en omringd door 
bomen. 
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2. Bureauonderzoek 

2.1. Werkwijze 

Bij het bureauonderzoek zijn gegevens verzameld over bekende of verwachte archeologische 
waarden binnen het onderzoeksgebied. Er is gebruik gemaakt van informatie uit de onderstaande 
lijst. Deze gegevens zijn aangevuld met relevante informatie uit beschikbare achtergrondliteratuur (zie 
literatuurlijst).  

2.1.1. Archeologie 

 Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) 
 Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW) van de provincie Noord-Brabant 
 Archeologisch Informatie Systeem (Archis II) van de Rijksdienst voor Archeologie, 

Cultuurlandschap en Monumenten (RACM) 
 
2.1.2. Bodemkaarten en geomorfologische kaarten 

 Bodemkaart, blad 45 West „s-Hertogenbosch (Stichting voor Bodemkartering 1987) 
 Geomorfologische kaart, blad 45 (Stichting voor Bodemkartering / Rijks Geologische Dienst 

1982) 
 
2.1.3. Historische kaarten 

Aanvullende historische informatie is verkregen uit beschikbaar historisch kaartmateriaal, waaronder: 

 Minuutplan 1811-1832 
 Bonnebladen uit 1870, 1910 en 1924 
 Topografische kaarten uit 1956, 1967 en 1988  
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2.2. Geologie, geomorfologie en bodem 

2.2.1. Ontstaansgeschiedenis landschap 

Het plangebied ligt in de Roerdalslenk of Centrale Slenk, een laaggelegen gebied in Noord-Brabant 
dat zich bevindt tussen de Peelhorst in het noordoosten en de Kempenhorst in het zuidwesten (

 
Figuur 1). Deze laagte is ontstaan onder invloed van tektonische krachten, waarbij de horsten 
omhoog werden gedrukt terwijl het tussenliggende gebied (de slenk) daalde (Berendsen 2005; de 
Mulder et al. 2003). De Roerdalslenk is sinds het Vroeg-Tertiair (ongeveer 65 miljoen jaar geleden), 
voornamelijk door de Rijn en de Maas, opgevuld met een pakket sediment van 1400 m dik.  

Vanaf het Midden-Pleistoceen (vanaf ongeveer 850.000 jaar geleden) stroomden de Rijn en Maas 
niet meer door de Centrale Slenk en werd er in de slenk voornamelijk door de wind een pakket 
sediment afgezet van ongeveer 35 m dik (Schokker 2003). Dit pakket zogenaamde dekzand is 
gedurende de laatste ijstijd (het Weichselien, 120.000 tot 10.000 jaar geleden) gevormd. Het dekzand 
is opgewaaid uit het droog liggende Noordzeebekken. De afzetting van het dekzand gebeurde in 
verschillende fases, waarbij in tijden van verminderde sedimentatie bodemvorming kon optreden. Het 
dekzandgebied in de slenk werd in het Holoceen doorsneden door kleine beekdalen waarin kleiige 
sedimenten werden afgezet en hier en daar veen ontstond.  

In een minder koude periode van het Weichselien, tussen ongeveer 40.000 en 30.000 jaar geleden 
(de Hengelo- en Denekamp-interstadialen), was in grote delen van de slenk een vochtig open 
landschap aanwezig met permafrostcondities en hier en daar ondiep open water. In deze situatie 
werd zelfs het fijnste door de wind verplaatste materiaal ingevangen waardoor een dikke laag leem 
ontstond. Deze leemlaag staat bekend als het laagpakket van Liempde (onderdeel van de Formatie 
van Boxtel; Schokker 2003; Schokker et al. 2003) maar wordt ook wel Brabants leem genoemd.  
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Figuur 1: Nabij het oppervlak voorkomende afzettingen in Noord-Brabant en Limburg (Berendsen 
2005). 

Tussen circa 30.000 en 10.000 jaar geleden, in de overwegend koude periode van het Weichselien, is 
er in verschillende fases nog een dik pakket dekzand op de leemlagen afgezet. Vooral in de laatste 
fases van het Weichselien (de Oude en Jonge Dryas, respectievelijk circa 14.000 tot 13.500 jaar 
geleden en 12.700 en 11.800 jaar geleden) is dit dekzand door de wind opgeblazen in grote zuidwest 
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– noordoost lopende dekzandruggen (

 
Figuur 2). Gedurende het Holoceen, de huidige warme periode vanaf circa 10.000 jaar  geleden, is 
het zand van deze dekzandruggen lokaal door ontbossing weer mobiel geworden en zijn uitgestrekte 
stuifzandgebieden ontstaan (Berendsen 2005, Mulder et al. 2003). 

 

Figuur 2: Verspreiding van grote dekzandruggen uit de Oude en Jonge Dryas in het Brabantse 
dekzandgebied (Berendsen 2005). 

2.2.2. Geomorfologie 

Het plangebied staat op de geomorfologische kaart aangegeven als ongekarteerd vanwege de ligging 
binnen de bebouwde kom. Direct aangrenzend aan het plangebied, aan de zuidwest zijde, zijn lage 
landduinen met bijbehorende vlakten en laagten (kaartcode 3L8) aanwezig. Vermoedelijk betreft het 

Vught 
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kleine dekzandruggen, mogelijk afgedekt met holoceen stuifzand, die ook doorlopen tot in het 
plangebied. In 

 
Figuur 2 is te zien dat het plangebied niet op één van de grote dekzandruggen ligt.  

Op het AHN ligt de plaats Vught relatief hoog ten opzichte van de omgeving, met name ten opzichte 
van de gebieden ten noorden van Vught. Het plangebied lijkt ook binnen de plaats Vught relatief hoog 
te liggen. 

2.2.3. Bodem 

Het plangebied staat op de bodemkaart aangegeven als ongekarteerd vanwege de ligging binnen de 
bebouwde kom. Het gebied direct ten zuidwesten van het plangebied is wel gekarteerd. Hier is een 
duinvaaggrond van leemarm en zwak lemig fijn zand (kaartcode Zd21) met grondwatertrap VII* 
aanwezig. Deze gronden komen voor op de Vughtsche Heide ten westen van Vught en bestaan uit 
uiterst humusarm stuifzand. Grondwatertrap VII duidt op zeer droge gronden waarbij de gemiddeld 
hoogste grondwaterstand wordt aangetroffen op een diepte van meer dan 80 cm -mv en de 
gemiddeld laagste grondwaterstand dieper ligt dan 120 cm –mv. Het sterretje geeft bovendien aan 
dat de grondwaterstand sterk gereguleerd wordt door de mens, waardoor de bodem waarschijnlijk 
nog droger is. 

2.3. Bekende archeologische waarden 

Het plangebied staat op de IKAW en op de CHW aangegeven als een gebied met een onbekende 
archeologische verwachtingswaarde vanwege de ligging binnen de bebouwde kom. Het gebied direct 
ten zuidwesten van het plangebied heeft een middelhoge waarde. Waarschijnlijk geldt deze 
waardering ook voor het plangebied. De waardering is gebaseerd op de aanwezigheid van lage 
landduinen. Waarschijnlijk ligt het plangebied op een kleine dekzandrug, afgedekt door stuifzand. Op 
dekzandruggen kunnen archeologische resten worden aangetroffen vanaf het Laat Paleolithicum. 
Vanwege de relatief hoge ligging in het landschap waren de ruggen van oudsher gunstige locaties 
voor bewoning. 

Binnen een straal van 500 m rondom het plangebied zijn geen vondstmeldingen, waarnemingen of 
archeologische monumenten bekend. Er zijn wel twee onderzoeken uitgevoerd. Het betreft een 
bureauonderzoek voorafgaand aan de verbreiding van de N65 die langs de noordwestzijde van het 
plangebied loopt (onderzoeksmelding 27273) en een booronderzoek in onbebouwd gebied ongeveer 
300 m ten zuidwesten van het plangebied (onderzoeksmelding 31084). Beide onderzoeken zijn 
relatief recent en er zijn nog geen resultaten bekend in Archis.  
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2.4. Historische kaarten 

Op het minuutplan en uit de bijbehorende kadastrale gegevens (OAT) uit begin 19e eeuw is te zien 
dat het plangebied in gebruik is als tuin en pleziertuin (

 
Figuur 3). Het gebied waar zich nu het gebouw van de talenschool bevindt, is bebouwd met een huis 
en enkele schuren. Het plangebied staat aangegeven als “Het Wolfs Bosch”. Het toponiem 
“Beestepad”, ten westen van de boerderij, duidt vermoedelijk op een weg die voor vee werd gebruikt.  

De kadastrale gegevens die bij het minuutplan horen vermelden de naam “De Heikant”. De Heikant 

was een kleinschalig bos- en landbouwgebied dat de historische dorpskern scheidde van de woeste 
gronden ten westen van Vught. Het gebied is ontstaan vanaf de 18e eeuw. Hiervoor maakte het 
plangebied deel uit van de Vughterheide. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog heeft op deze heide het 
laatste heroïsche riddergevecht van West-Europa plaatsgevonden: “De Slag van Lekkerbeetjen” 
(gemeente Vught 2008). In 1629 liet Frederik Hendrik van Oranje een deel van het bos op de heide 
kappen, waarschijnlijk voor de aanleg van verschillende schansen en kwartieren. Daarnaast was de 
Vughterheide de locatie van de stadsgalg (www.wikipedia.nl). 
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Figuur 3: Het plangebied op het minuutplan uit 1811-1832. De pijl wijst naar het noorden. Het 
plangebied ligt binnen de rode cirkel. 

Op het Bonneblad uit 1870 (  

Figuur 4) is te zien dat direct aan de overzijde van de Helvoirtseweg een verdedigingswerk is 
gebouwd. Het betreft één van de acht lunetten die vanaf 1844 in opdracht van Koning Willem III 
werden aangelegd om een legerkamp op de Vughtse Heide te beschermen (www.vught.nl). Op deze 
kaart is daarnaast te zien dat de cirkel met bomen waarbinnen de nieuwe parkeerplaatsen gepland 
zijn als structuur al bestaat. Het gebied heeft de naam “Eikenheuvel” gekregen. 

pleziertuin huis, 
schuur, erf 

tuin 
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Figuur 4: Het plangebied op het Bonneblad uit 1870. De cirkelvormige structuur is te herkennen in het 
wegenpatroon. Het plangebied ligt binnen de rode cirkel. Aan de overzijde van de weg ligt 
het lunet (www.watwaswaar.nl).  

In 1903 wordt het landgoed Eikenheuvel gekocht door de Franse kloosterorde Chanoinesses de Saint 
Augustin de la Congrégation de Notre Dame. De nonnen hebben hun thuisland Frankrijk verlaten 
omdat religieuzen daar niet meer betrokken mogen zijn bij het verzorgen van het onderwijs. Op het 
landgoed vestigen zij een Frans meisjesinternaat. Later veranderen ze de naam van het landgoed 
van Eikenheuvel in Regina Coeli (www.bhic.nl, www.reginacoeli.nl), wat "Koningin des Hemels" 
betekent. Op het Bonneblad uit 1924 (

 
Figuur 5) is te zien dat het klooster ten noordoosten van het plangebied ligt. Het lunet nabij het 
plangebied was toen niet meer aanwezig. 

http://www.watwaswaar.nl/
http://www.bhic.nl/
http://www.reginacoeli.nl/
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Figuur 5: Het plangebied op het Bonneblad uit 1924. Het klooster ligt ten noordoosten van het 
plangebied (www.watwaswaar.nl). 

Op de topografische kaart uit 1967 (

 
Figuur 6) is te zien dat de cirkelvormige structuur niet meer omgeven wordt door een weg. Dit is nu 
ook nog het geval. Zoals blijkt uit de historische kaarten is het terrein binnen deze structuur en net ten 
noordwesten ervan, in ieder geval in de tweede helft van de 19e en 20e eeuw niet bebouwd geweest. 
Verder valt op dat het lunet gereconstrueerd is. 
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Figuur 6: Het plangebied op een topografische kaart uit 1967 (www.watwaswaar.nl). 

2.5. Conclusie bureauonderzoek en verwachtingmodel 

Het plangebied staat op de geomorfologische kaart, de bodemkaart en de archeologische 
verwachtingskaart aangegeven als ongekarteerd vanwege de ligging binnen de bebouwde kom. Op 
basis van de kartering die in het naastgelegen gebied is uitgevoerd, is het waarschijnlijk dat ook in het 
plangebied lage landduinen met bijbehorende vlakten en laagten aanwezig zijn en dat in de 
sedimenten van leemarm en zwak lemig fijn zand waarschijnlijk een duinvaaggrond gevormd is. 
Waarschijnlijk ligt het plangebied op een kleine dekzandrug die bedekt is met holocene stuifzanden.  

Op basis van het bureauonderzoek geldt voor het plangebied een middelhoge waarde. Zowel uit het 
plangebied als uit de omgeving zijn geen archeologische vondsten of waarnemingen bekend. Het 
plangebied is echter in ieder geval in de 19e en 20e eeuw niet bebouwd geweest. Aan de 
cirkelvormige bomenstructuur waarbinnen de parkeerplaats gepland is, is vanaf minstens 1870 
nauwelijks iets veranderd. Hierdoor is de kans groot dat de bodem in het plangebied intact is en dat 
eventuele archeologische resten zich ook nog intact in de bodem bevinden. Gezien de ouderdom van 
de dekzandrug kunnen deze eventuele resten dateren vanaf het Laat Paleolithicum en bestaan uit 
resten van bewoning, begraving en landbouw. De resten kunnen voorkomen vanaf het maaiveld tot in 
de top van de onveranderde natuurlijke afzettingen (het gele zand). Er kan bovendien sprake zijn van 
meerdere, overstoven, bewoningsniveaus. 

Aan de hand van het bureauonderzoek is geconstateerd dat voor het plangebied een middelhoge 
verwachting geldt en dat eventuele archeologische resten in de bodem naar verwachting niet 
verstoord zijn door recente bebouwing of grondwerkzaamheden. Om het verwachtingsmodel te 
toetsen, te bepalen in hoeverre de bodem intact is en om te bepalen wat de diepteligging is van de 
ongestoorde sedimenten van de dekzandrug en eventuele begraven bodemniveaus dient in het 
plangebied vervolgonderzoek in de vorm van een booronderzoek uit te worden gevoerd.  
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3. Veldonderzoek 

3.1. Onderzoekshypothese en onderzoeksopzet 

Het doel van het veldonderzoek door middel van boringen is om de in het bureauonderzoek 
opgestelde specifieke archeologische verwachting te toetsen en waar nodig aan te passen. Tijdens 
het veldonderzoek wordt vastgesteld waar de oorspronkelijke bodemopbouw intact is gebleven en 
waar niet. Daarnaast wordt vastgesteld of het bodemprofiel en eventuele archeologische indicatoren 
aanleiding geven te veronderstellen dat archeologische resten aanwezig kunnen zijn in het 
plangebied. Het veldonderzoek bestaat uitsluitend uit een booronderzoek. Een veldkartering kon niet 
worden uitgevoerd omdat het gehele plangebied begroeid of geasfalteerd was en de 
vondstzichtbaarheid aan het maaiveld dus zeer slecht was. 

3.2. Werkwijze 

In het plangebied aan de Martinilaan zijn vijf boringen gezet (bijlagen 3 en 5), waarvan vier met een 
diepte van 2,0 m en één met een diepte van 3,8 m. Deze boringen zijn verdeeld over de gebieden die 
verstoord zullen worden als gevolg van toekomstige graafwerkzaamheden ten behoeve van de 
geplande bebouwing. Er is gebruik gemaakt van een Edelmanboor met een diameter van 10 cm. De 
boringen zijn beschreven volgens de Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB; 
SIKB 2008) met behulp van een veldcomputer en het programma Boormanager van I.T. Works. De 
locaties van de boringen (x- en y-waarden) zijn ingemeten vanuit de perceelsgrenzen. De hoogtes 
van de boringen (z-waarden) zijn bepaald aan de hand van het AHN. De opgeboorde monsters zijn 
door middel van zeven in het veld onderzocht op de aanwezigheid van archeologische indicatoren 
(zoals aardewerk, baksteen, vuursteen, huttenleem en bot). Hierbij is gebruik gemaakt van een zeef 
met een maaswijdte van 4 mm. Lagen die vanwege hun ligging onder de grondwaterspiegel niet 
konden worden gezeefd, zijn met de hand en op het oog doorzocht. 

3.3. Resultaten 

3.3.1. Lithologie en geologie 

De diepst aangeboorde laag, tussen 330 en 380 cm beneden maaiveld, bestaat uit matig fijn, zwak 
siltig zand met sporen grind. Op deze grindige zandlaag ligt een 60 cm dikke laag zeer fijn, zwak siltig 
zand. Deze lagen worden van elkaar gescheiden door een 5 cm dik grindig laagje. Boven 270 
beneden het maaiveld is in alle boringen matig fijn, zwak siltig zand aangetroffen. 

3.3.2. Bodemopbouw 

De bovenste 125 à 200 cm van het bodemprofiel is humeus. De onderste lagen van dit humeuze 
pakket bestaan in boringen 1, 2 en 5 vanaf een diepte van 105 à 150 cm beneden het maaiveld uit 
grijsbruin zand met daaronder een 5 tot 10 cm dikke laag donkerbruin tot zwartbruin zand. 

Vanaf een diepte van 125 cm beneden maaiveld komt in boringen 2, 3 en 5 onder het donkerbruine 
tot zwartbruine zand een matig roesthoudende, bruinrode laag voor. In de overige twee boringen 
komt vanaf 175 à 195 cm beneden het maaiveld ook een roesthoudende laag voor. Deze is echter 
licht grijsgeel (in boring 1) en lichtbruin (in boring 4). Onder de roesthoudende laag bevindt zich in alle 
boringen lichtgrijs tot lichtbruin matig fijn zand. 

3.3.3. Archeologische indicatoren 

In alle boringen zijn vondsten aangetroffen (bijlage 6). In boringen 4 en 5 zijn de vondsten 
aangetroffen in de bovenste 50 cm van het bodemprofiel en bestaan uit geglazuurd en ongeglazuurd 
roodbakkend aardewerk en rode baksteen die gedateerd worden in de Nieuwe tijd B of C. In de 
andere boringen zijn in de bovenste 50 cm van het bodemprofiel sporen van recente baksteen, mortel 
en sintels aangetroffen. 

In boringen 1 tot en met 3 zijn vondsten aangetroffen in het onderste deel van het humeuze pakket. In 
boringen 1 en 3 bevonden de vondsten zich op de overgang naar het niet humeuze zand en in boring 
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2 net boven de overgang. De vondsten bestaan uit fragmenten van rode baksteen en zeer kleine 
fragmenten aardewerk die niet nader te dateren zijn dan in de Middeleeuwen of Nieuwe tijd. 

3.4. Interpretatie 

De bovenste 1 à 1,5 m van het bodemprofiel bestaat uit humeuze ophooglagen. Onder de 
ophooglagen is een oude bodem aangetroffen die nog grotendeels intact is. De onderste decimeters 
van het humeuze pakket maken mogelijk deel uit van een esdek of in ieder geval van een oude en 
omgewerkte A-horizont. Onder de A-horizont zijn plaatselijk nog een grijze uitspoelingslaag en een 
zwarte inspoelingslaag van humus aanwezig. Hieronder ligt een inspoelingslaag van ijzeroxide 
(roest). Deze laag maakt deel uit van de B-horizont en is overal in het plangebied aangetroffen. Onder 
de B-horizont bevindt zich het nauwelijks veranderde uitgangsmateriaal (de C-horizont). 

In boring 1 is mogelijk de overgang aangetroffen van het bovenliggende stuifzandpakket naar het 
onderliggende dekzand. De overgang ligt op 330 cm beneden maaiveld. Op de overgang is een 
grindig laagje aangetroffen. Dit zou mogelijk de uitgeblazen top van het dekzand kunnen zijn. 

De vondsten die in het plangebied zijn aangetroffen, zijn afkomstig uit de ophogingslagen of uit de 
overgang van de diepste ophogingslaag naar de oude bodem. De vondsten in het ophogingspakket 
zullen zijn aangevoerd met de grond en vormen dus geen indicator voor oude bewoning. Gezien de 
grove datering van de vondsten, zowel die in het ophogingspakket als die onder het ophogingspakket, 
is geen nadere datering te geven aan het opbrengen van de ophooglagen dan Middeleeuwen of 
Nieuwe tijd. Waarschijnlijk zijn de lagen (deels) opgebracht omdat het plangebied in het verleden als 
tuin in gebruik is geweest.  

De vondsten die zijn aangetroffen in de overgang van de diepste ophogingslaag naar de oude bodem 
zouden mogelijk wel indicatoren voor oude bewoning in het plangebied kunnen zijn. Deze bewoning 
kan dan niet nader gedateerd worden dan Middeleeuwen of Nieuwe tijd. De vondsten kunnen echter 
ook oude mestvondsten betreffen en in dat geval geen indicator vormen voor oude bewoning. 
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4. Conclusies en aanbevelingen 
In opdracht van Hevo bv is in november 2008 een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd in 
verband met de geplande (her)ontwikkeling van een plangebied aan de Martinilaan 12 in Vught, 
gemeente Vught.  

Op basis van het bureauonderzoek gold voor het plangebied een middelhoge verwachting. Het 
plangebied is waarschijnlijk gelegen op een kleine dekzandrug met daarop stuifzand. Het gebied is in 
ieder geval in de 19e en 20e eeuw en vermoedelijk ook in de historische tijden daarvoor niet bebouwd 
geweest. Ook lijken er sinds minimaal 1870 geen ingrijpende veranderingen plaats te hebben 
gevonden aan de indeling, waardoor op de locatie naar verwachting nog een intact bodemarchief 
aanwezig is. Eventuele archeologische resten in het plangebied kunnen dateren vanaf het Laat 
Paleolithicum en kunnen worden aangetroffen vanaf het maaiveld tot in de top van de natuurlijke 
afzettingen. De diepte van de top van de onveranderde natuurlijke afzettingen binnen het plangebied 
is niet bekend. Binnen het plangebied kunnen op de dekzandrug meerdere bewoningsniveaus 
aanwezig zijn die bedekt zijn geraakt met holoceen stuifzand. 

Het booronderzoek heeft de verwachting uit het bureauonderzoek bevestigd. Onder een pakket 
ophogingslagen van ongeveer 1 à 1,5 m dik is nog een grotendeels intacte oude bodem aanwezig. 
Deze bodem heeft zich waarschijnlijk gevormd in stuifzand. De overgang van het stuifzand naar het 
dekzand is aangetroffen op een diepte van 330 cm beneden het maaiveld. 

4.1. Beantwoording vraagstelling 

 Wat is de fysiek-landschappelijke ligging van de locatie? 

Het plangebied is op de geomorfologische kaart niet gekarteerd vanwege de ligging binnen de 
bebouwde kom. Direct aangrenzend aan het plangebied, aan de zuidwest zijde, zijn lage landduinen 
met bijbehorende vlakten en laagten aanwezig. Vermoedelijk betreft het kleine dekzandruggen, 
mogelijk afgedekt met holoceen stuifzand, die ook doorlopen tot in het plangebied. In het plangebied 
is het dekzand waarschijnlijk aangetroffen vanaf een diepte van 330 cm beneden het maaiveld. De 
bovenste 5 cm van het dekzand bestaat uit een grindig laagje dat waarschijnlijk door het uitblazen 
van het zand is ontstaan. Op het dekzand ligt waarschijnlijk stuifzand. 

 Hoe is de bodemopbouw in het plangebied en in welke mate is deze nog als intact te 
beschouwen? 

De bovenste 1 à 2 m van het bodemprofiel bestaat uit ophooglagen die mogelijk zijn opgebracht toen 
het plangebied nog als tuin in gebruik was. Onder de ophooglagen bevindt zich een oude bodem die 
in alle boringen nog gedeeltelijk intact is. Aangezien deze bodem zich waarschijnlijk heeft gevormd in 
stuifzand is er vermoedelijk sprake van een duinvaaggrond.  

 Zijn er archeologische waarden aanwezig in het plangebied? 

In de ophooglagen zijn vondsten aangetroffen die te dateren zijn in de Nieuwe tijd B of C. Deze 
vondsten zijn opgebracht met de grond en vormen dus geen indicator voor de aanwezigheid van 
archeologische resten in het plangebied. Op de overgang van de ophooglagen naar de oude bodem 
zijn ook enkele vondsten gedaan. Deze zijn niet nader te dateren dan de Middeleeuwen of Nieuwe 
tijd. Of het hier mestvondsten betreft of vondsten die indicator zijn voor bewoning in of nabij het 
plangebied, is niet duidelijk. 

 Wat is de diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten? 

Eventuele archeologische resten in het plangebied zullen zich bevinden in de oude bodem. Deze 
bodem bevindt zich onder de ophogingslagen in het plangebied, vanaf een diepte van ongeveer 1 à 
1,5 m beneden het maaiveld. 
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 Wat is de specifieke archeologische verwachting van het plangebied en wordt deze bij het 
veldonderzoek bevestigd? 

Op basis van het bureauonderzoek geldt voor het plangebied een middelhoge waarde. Zowel uit het 
plangebied als uit de omgeving zijn geen archeologische vondsten of waarnemingen bekend. Het 
plangebied is echter in ieder geval in de 19e en 20e eeuw niet bebouwd geweest. Aan de 
cirkelvormige bomenstructuur waarbinnen de parkeerplaats gepland is, is vanaf minstens 1870 
nauwelijks iets veranderd. Hierdoor is de kans groot dat de bodem in het plangebied intact is en dat 
eventuele archeologische resten zich ook nog intact in de bodem bevinden. Gezien de ouderdom van 
de dekzandrug kunnen deze eventuele resten dateren vanaf het Laat Paleolithicum en bestaan uit 
resten van bewoning, begraving en landbouw. De resten kunnen voorkomen vanaf het maaiveld tot in 
de top van de onveranderde natuurlijke afzettingen (het gele zand). Er kan bovendien sprake zijn van 
meerdere, overstoven, bewoningsniveaus. 

Het booronderzoek heeft aangetoond dat de natuurlijke bodem inderdaad nog grotendeels intact is 
onder een dik ophoogpakket. De archeologische verwachting is dus bevestigd. In tegenstelling tot de 
verwachting is er slechts sprake van één bewoningsniveau. In de oude bodem zijn archeologische 
vondsten aangetroffen die niet nader gedateerd kunnen worden dan de Middeleeuwen of Nieuwe tijd. 
Of het hier gaat om indicatoren voor bewoning of om mestvondsten, is niet bekend. 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen graafwerkzaamheden? 

Eventueel aanwezige archeologische waarden worden bedreigd door graafwerkzaamheden die 
reiken tot in de oude bodem, oftewel dieper dan ongeveer 1,0 m beneden het maaiveld. Dit is alleen 
het geval ter plaatse van de geplande nieuwbouw met kelder.  

4.2. Aanbevelingen 

Aan de hand van het onderzoek is geconstateerd dat voor het plangebied een middelhoge 
verwachting geldt. De boringen hebben aangetoond dat onder een dik ophogingspakket vanaf een 
diepte van ongeveer 1,0 m beneden het maaiveld nog een oude bodem aanwezig is die grotendeels 
intact is. Er wordt daarom aanbevolen om vervolgonderzoek in de vorm van proefsleuven te laten 
uitvoeren indien graafwerkzaamheden zullen reiken tot in de oude bodem. In de huidige planvorming 
betekent dit dat het vervolgonderzoek zich dient te richten op de locatie van de toekomstige 
nieuwbouw met kelder. In het gebied waar alleen parkeerplaatsen zullen worden gerealiseerd, is 
geen vervolgonderzoek noodzakelijk. 

NB. Bovenstaand advies dient gecontroleerd en beoordeeld te worden door de bevoegde overheid, in 
dit geval de Gemeente Vught. Deze zal vervolgens een besluit nemen inzake de te volgen procedure. 
Becker & Van de Graaf bv wil meegeven dat voordat dit besluit genomen is, er niet begonnen kan 
worden met bodemverstorende activiteiten of activiteiten die voorbereiden op bodemverstoringen.  

4.3. Betrouwbaarheid 

Het uitgevoerde onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke 
inzichten en methoden. Het archeologisch onderzoek is erop gericht om de kans op het aantreffen 
dan wel vernietigen van archeologische waarden bij bouwwerkzaamheden in het plangebied te 
verkleinen. Aangezien het onderzoek is uitgevoerd door middel van een bureaustudie kan echter, op 
basis van de geraadpleegde bronnen, de aan- of afwezigheid van eventuele archeologische waarden 
nooit geheel gegarandeerd worden.  
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Lijst van afkortingen en begrippen  
Afkortingen 
Archis  Archeologisch Informatie Systeem 
AMK  Archeologische Monumenten Kaart 
CHW  Cultuurhistorische Waardenkaart 
GPS  Global Positioning System 

IKAW  Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden 
KNA  Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 
mv  maaiveld (het landoppervlak) 
NAP  Normaal Amsterdams Peil 
PvA  Plan van Aanpak 
RACM  Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten 
 
Verklarende woordenlijst 
antropogeen  door menselijke activiteit veroorzaakt of gemaakt 
artefact   door de mens vervaardigd voorwerp 
beekdal een lager gelegen deel van het dekzandgebied waardoor een beek stroomt 
dekzand dikke laag zand, door de wind afgezet tijdens de laatste ijstijd 
Edelmanboor  een handboor voor bodemonderzoek 
eerdgrond grond met een humushoudende minerale bovengrond van meer dan 50 cm, 

ontstaan door invloed van de mens, vaak gaat het om een esdek 
esdek dikke humeuze laag ontstaan door eeuwenlange bemesting; beschermt de 

oorspronkelijke bodem tegen ploegen en andere verstoringen 
horizont  kenmerkende laag binnen de bodemvorming 
humeus organische stoffen bevattend; bestaande uit resten van planten en dieren in 

de bodem 
leem samenstelling van meer dan 50% silt, minder dan 50% zand en minder dan 

25% klei 
podzol goed ontwikkelde bodem in gebieden met veel neerslag 
silt zeer fijn sediment met grootte 0,002-0,063 mm 
slak steenachtig afval van metaal- of aardewerkproductie 
vaaggrond grond zonder duidelijke tekenen van bodemvorming 
zavel grondsoort die tussen 8 en 25% klei (deeltjes kleiner dan 0,002 mm) bevat 
 
 
 
 





 

Bijlage 2: Archis-informatie 
 
Bron: Archis II (RACM).  
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Bijlage 3: Overzicht plangebied 
 





 

Bijlage 4: Periodentabel 
 



 

Bijlage 5: Boorbeschrijvingen 
  



Projectcode: 11661008

Boring: B01

X:

Y:

Datum: 09-12-2008

GWS: 2

Opmerking:

Maaiveld [m NAP]:

0

50

100

150

200

250

300

350

groenstrook

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
humeus, matig wortelhoudend, 
sporen grind, sporen baksteen, 
donker grijsbruin, sporen mortel

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

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

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
wortels, lichtgrijs, laagjes Z3 S1 H2

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
humeus, zwartbruin

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen wortels, sporen 
roest, donker grijsbruin

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, sporen wortels, sporen 
roest, bruinzwart

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
humeus, sporen wortels, sporen 
roest, zwartbruin, M 1-1

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, licht grijsgeel

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
roest, lichtgrijs

Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht 
grijsbruin, Stuifzand ?

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, licht grijsbruin, grind tot 4 
mm, top dekzand pakket?

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
grind, grijs, grind 5 mm, dekzand ?

Boring: B02

X:

Y:

Datum: 09-12-2008

GWS:

Opmerking:

Maaiveld [m NAP]:

0

50

100

150

200

gras

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
humeus, zwak wortelhoudend, 
donker grijsbruin

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, sporen wortels, sporen 
baksteen, grijsbruin, M2-1

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, sporen wortels, sporen 
baksteen, donker grijsbruin, M2-2

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
humeus, sporen wortels, zwartbruin

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
roesthoudend, bruinrood

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, licht grijsbruin

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
roest, lichtgrijs

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgrijs

Boring: B03

X:

Y:

Datum: 09-12-2008

GWS:

Opmerking:

Maaiveld [m NAP]:

0

50

100

150

200

gras

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
humeus, sterk wortelhoudend, 
grijsbruin

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, sporen sintels, sporen 
wortels, donker grijsbruin

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

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
humeus, sporen wortels, M3-1, 
vlekken uitgeloogd zand licht grijs

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
roesthoudend, sporen wortels, 
bruinrood

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
roest, licht grijsbruin

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
roest, lichtgrijs

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgrijs



Projectcode: 11661008

Boring: B04

X:

Y:

Datum: 09-12-2008

GWS:

Opmerking:

Maaiveld [m NAP]:

0

50

100

150

200

groenstrook

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak wortelhoudend, 
donker grijsbruin, M4-1

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

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, lichtgrijs

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, sporen wortels, donker 
grijsbruin

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen wortels, grijsbruin

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 
humeus, sterk wortelhoudend

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
roest, lichtbruin

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, lichtbruin

Boring: B05

X:

Y:

Datum: 09-12-2008

GWS:

Opmerking:

Maaiveld [m NAP]:

0

50

100

150

200

gras

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
humeus, matig wortelhoudend, 
sporen baksteen, donker grijsbruin, 
M5-1

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

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak wortelhoudend, 
donker grijsbruin

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak wortelhoudend, 
donker grijsbruin, licht grijze 
vlekken (uitgeloogd)

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

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
wortels, matig roesthoudend, 
bruinrood

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, licht grijsbruin

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
roest, lichtgrijs



 

Bijlage 6: Vondstenlijst 
 
 

 

 



CIS Plaats Projectnummer
32079 Vught, Martinilaan 12 11661008

1 1 165-170 rode baksteen donkerroodbruin - 1 ME-NT - - - matig hard baksel; enigszins afgerond
1 1 165-170 roodbakkend 

aardewerk
roodbruin wand, 

mogelijk 
rand

4 LMEB-NT loodglazuur onbekend 0,7x0,,6x0,1 cm 
(grootste 
fragment)

zeer kleine fragmenten; een zijde van 
scherf verdwenen

2 1 30-105 rode baksteen roodbruin - 1 ME-NT - - - matig hard baksel; mogelijk fragment 
roodbakkend aardewerk; afgrond

2 2 105-115 rode baksteen donkerroodbruin - 3 ME-NT - - - matig hard baksel; enigszins afgerond
3 1 120-125 sintel zwart - 1 - - - - verbrandingsrest
3 1 120-125 verbrande leem donkerroodbruin - 1 - - - - zacht; sterk afgerond

4 1 0-50 roodbakkend 
aardewerk

roodbruin wand 1 LMEB-NT, 
verm. NTB-
C

loodglazuur binnenzijde 2,5x1,4x0,7 cm glazuur grotendeels verdwenen; scherf 
mogelijk oorspronkelijk ook aan 
buitenzijde geglazuurd; relatief hard 
baksel

5 1 0-50 rode baksteen roodbruin - 1 ME-NT - - - zacht; mogelijk verbrande leem; sterk 
afgerond

5 1 0-50 roodbakkend 
aardewerk

roodbruin wand 1 LMEB-NT, 
verm. NTB-
C

- - 2,4x1,8x0,55 cm ongeglazuurd; relatief hard baksel; 
binnenzijde gladder dan buitenzijde

boring 
nr.

dateringdiepte 
(cm -mv)

materiaal aantalkleurvonds
t nr.

fragment; 
rand, wand 
bodem

versiering plaats opmerking grootte
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H. Bodemonderzoek  

 

TO-19-860-as





















































































 36

I. Boom Effect Rapportage 
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J. Informele reactie waterschap 
 



HenkJan Stolk 

Van: Verhees, Edwin [EVerhees@dommel.nl]
Verzonden: vrijdag 21 november 2008 16:36
Aan: HenkJan Stolk
Onderwerp: RE: Watertoets Vught

pagina 1 van 2Bericht

3-12-2008

Beste Henkjan, 
  
Ik heb de stukken bekeken. De uitvoering van de wateropgave is meer dan voldoende en heeft dan ook mijn 
goedkeuring. Het is alleen wel de bedoeling dat in de waterparagraaf (watertoets) een samenvatting komt 
van alle rapportages en onderzoeken en dat er een beschrijving komt van de huidige en toekomstige situatie. 
E.e.a. zoals in onze handreiking is aangegeven. Zo ontstaat er een volledig verhaal over de waterhuishouding.
  
Bijgevoegd de kadernota stedelijk water. 
  
Indien er onduidelijkheden zijn dan hoor ik het graag. 
  

Met vriendelijke groeten,  

  

Edwin Verhees 

Planvormer Waterbeheer  
Stedelijk Gebied  
Stroomgebied Beneden Dommel en Zandleij  
Mijlstraat 39b  
5281 LJ Boxtel  
Route: http://mail.map24.com/dommel  
Tel.    0411-661060  
GSM     06-46378700  
Fax     0411-661061  
Mail    everhees@dommel.nl  
Web     www.dommel.nl  
____________________________________  

 
  
  
  

Van: HenkJan Stolk [mailto:H.Stolk@Wissing.nl]  
Verzonden: dinsdag 18 november 2008 10:51 
Aan: Verhees, Edwin 
Onderwerp: RE: Watertoets Vught 
 
Geachte heer Verhees, 
  
Eerder hebben wij contact gehad over de watertoets t.b.v. het bestemmingsplan voor taleninstituut Regina 
Coeli te Vught. 
  
In de bijlage treft u de concept waterparagraaf aan. Hierin wordt verwezen naar twee onderzoeken, die ik 
tevens mee stuur (het bemalingsadvies is helaas ondersteboven ingescand door het onderzoeksbureau). 
Ook stuur ik een PDF mee van de totale toelichting, de waterparagraaf is hierin echter niet meer actueel.



  
Ik heb getracht de Beleidsnota Stedelijk Water van uw website te downloaden, dit lukt echter niet. Zou u dit 
document naar mij kunnen e-mailen? 
  
Graag ontvang ik uw (informele) reactie op de waterparagraaf. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Henkjan Stolk 
  
  
 
______________________________________________________________________ 
Wissing stedebouw en ruimtelijke vormgeving bv 
Postbus 37 
2990 AA Barendrecht 
Tel: 0180-613144 Fax: 0180-620461 
Info@Wissing.nl http://www.wissing.nl 
 
Handelsregister Rotterdam nummer 24150629 
______________________________________________________________________ 
Wij vertrouwen erop dat u dit bestand in goede orde heeft ontvangen, 
maar wijzen u erop dat eventuele afwijkingen en/of beschadigingen 
niet kunnen leiden tot enige vorm van aansprakelijkheid onzerzijds. 
Onze volledige disclaimer is te lezen op: http://www.wissing.nl/disclaimer 
______________________________________________________________________ 

WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 2008 

In november van dit jaar zijn er in het hele land verkiezingen voor nieuwe 
waterschapsbesturen.  
Ook voor het algemeen bestuur van Waterschap De Dommel. 

Kijk voor alle informatie op www.dommel.nl/waterschapsverkiezingen 
   

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien 
u deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij U contact op te nemen met de systeembeheerder: 
ict@dommel.nl. 
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen. 
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