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Gegevens bevoegd gezag

Referentienummer Datum ontvangst

Formulierversie
2019.01 Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer 4526525

Aanvraagnaam Natte natuurparel Kampina zuidoost - Brug Brinksdi

Uw referentiecode 722190004

Ingediend op 08-07-2019

Soort procedure Reguliere procedure

Projectomschrijving Project Kampina: aanleg verkeersbrug over de Heiloop t.p.v.
Brinksdijk.

Opmerking In april 2019 heeft een vooroverleg plaatsgevonden met
Hein Hoppenbrouwerns en Vivian van Hees (gemeente
Boxtel)
Eind april is er nog mail correspondentie geweest met Ferry
Buijs (gemeente Boxtel)

Gefaseerd Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Nee

Kosten openbaar maken Nee

Bijlagen die later komen -

Bijlagen n.v.t. of al bekend -

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Boxtel

Bezoekadres: Markt 1
5281 AT Boxtel

Postadres: Postbus 10000
5280 DA  Boxtel

Telefoonnummer: 0411-655249

Faxnummer: 0411-655225

E-mailadres: gemeente@boxtel.nl

Website: www.boxtel.nl

Contactpersoon: afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Overig bouwwerk bouwen

• Bouwen

Bijlagen
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Formulierversie
2019.01 Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente Boxtel

Kadastrale gemeente Boxtel

Kadastrale sectie L

Kadastraal perceelnummer 252

Bouwplannaam -

Bouwnummer -

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

Ja
Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie Op de Brinksdijk t.p.v. kruising met de Heiloop.
Zie ook bijlage: referentieontwerp.
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Formulierversie
2019.01 Bouwen

Overig bouwwerk bouwen
1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van
toepassing?

Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting Zie bijlage: Memo

Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?

Ja
Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Terrein

3 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto
vloeroppervlakte van het bouwwerk
door de bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in m2
voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in
m2 na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

30

4 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud
van het bouwwerk door de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

5 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde
oppervlakte van het terrein
na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bebouwde
oppervlakte van het terrein
in m2 voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bebouwde oppervlakte
van het terrein in m2 na uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

30
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6 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk?

Ja
Nee

7 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor gebruikt.

Rijweg en fietspad

Waar gaat u het bouwwerk voor
gebruiken?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk
voor gaat gebruiken.

Brug t.b.v. recreanten en beheer en onderhoud

8 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk
kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal
personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2
in hele getallen in.

Gebruiksfunctie Aantal personen Gebruiksoppervlakte
(m2)

Verblijfsoppervlakte
(m2)

Bijeenkomst

Cel

Gezondheidszorg

Industrie

Kantoor

Logies

Onderwijs

Sport

Winkel

Overige
gebruiksfuncties

9 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk
gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt
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Onderdelen Materiaal Kleur

Gevels

- Plint gebouw

- Gevelbekleding

- Borstweringen

- Voegwerk

Kozijnen

- Ramen

- Deuren

- Luiken

Dakgoten en boeidelen

Dakbedekking

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

Brug van staal met leuningen van staal.
Brugdek voorzien van houten dekplanken
Zie ook bijlage: referentieontwerp

10 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

Ja
Nee
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Formulierversie
2019.01 Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

190701_machtiging_W-
aterschap_pdf

190701_machtig-
ing_Waterschap.pdf

Kwaliteitsverklaringen
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Constructieve veiligheid
complexere bouwwerken
Gelijkwaardigheid
Welstand
Bruikbaarheid bouwwerk
Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
complexere bouwwerken
Installaties complexere
bouwwerken
Overige gegevens
veiligheid
Gezondheid complexere
bouwwerken
Energiezuinigheid en
milieu
Brandveiligheid
Gegevens
tunnelveiligheid
Gegevens en bescheiden
over veiligheid en
het voorkomen
van hinder t.b.v.
bouwwerkzaamheden
Anders

2019-07-08 In
behandeling

190705_memo_brug_He-
iloop_Brinksdijk_pdf

190705_memo_br-
ug_Heiloop
Brinksdijk.pdf

Kwaliteitsverklaringen
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Constructieve veiligheid
complexere bouwwerken
Gelijkwaardigheid
Welstand
Bruikbaarheid bouwwerk
Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
complexere bouwwerken
Installaties complexere
bouwwerken
Overige gegevens
veiligheid
Gezondheid complexere
bouwwerken
Energiezuinigheid en
milieu
Brandveiligheid

2019-07-08 In
behandeling
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Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

Gegevens
tunnelveiligheid
Gegevens en bescheiden
over veiligheid en
het voorkomen
van hinder t.b.v.
bouwwerkzaamheden
Anders

P_Kampina_Zuidoost_-
Referentieontwerp_pdf

190705_NNP
Kampina
Zuidoost_Referentie-
ontwerp.pdf

Kwaliteitsverklaringen
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Constructieve veiligheid
complexere bouwwerken
Gelijkwaardigheid
Welstand
Bruikbaarheid bouwwerk
Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
complexere bouwwerken
Installaties complexere
bouwwerken
Overige gegevens
veiligheid
Gezondheid complexere
bouwwerken
Energiezuinigheid en
milieu
Brandveiligheid
Gegevens
tunnelveiligheid
Gegevens en bescheiden
over veiligheid en
het voorkomen
van hinder t.b.v.
bouwwerkzaamheden
Anders

2019-07-08 In
behandeling
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Onderdeel

Opdrachtgever

Projectnummer

Teknr.

Project

Status

Afm.

Besteknr. Schaal

Datum

Advies

BTL

Natte Natuurparel Kampina Zuidoost

Referentieontwerp

Waterschap de Dommel

722190004

01

Omgevingsvergunning

A2

-

-

05-07-2019
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Ons kenmerk : DvH/722190004 

Datum : 5 Juli 2019 

Betreft : Toelichting bij Omgevingsvergunning Brug Heiloop Brinksdijk Kampina 

Opgesteld door : Dennis van Heumen 

 

 

Waarom deze vergunningaanvraag?  

BTL Advies verzorgt voor Waterschap de Dommel de uitvoeringsvoorbereiding van diverse 

onderdelen binnen het project Natte Natuurparel Kampina Zuidoost . Dit betreft onder andere 

de vervanging van de duiker in de Brinksdijk door een brug. 

In april 2019 heeft op kantoor van het Waterschap de Dommel vooroverleg plaatsgevonden 

over het gehele project met Hein Hoppenbrouwers en Vivian van Hees van de gemeente 

Boxtel. Eind april is er nog mail correspondentie geweest met Ferry Buijs van de Gemeente 

Boxtel. 

Huidige situatie 

Op dit moment is in de Brinksdijk een duikerconstructie aanwezig waarvan de huidige hoogte 

van de Brinksdijk ongeveer + 9.50m NAP is. In verband met het verontdiepen van de 

Heiloop tot een hoogte van ca. 8.50m NAP functioneert de huidige constructie niet meer in 

de toekomst. 

 

 
Huidige situatie met t.p.v. de plas in het pad de duikerconstructie 

 
Technische tekening huidige situatie (uit 1988) 

 

MEMO 
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Uitgangspunten nieuwe brug 

Ter inspiratie voor de brug in de Brinksdijk zijn de bruggen gebruikt die in het verleden zijn 

gerealiseerd nabij het Laantje Zegenwerp te Sint-Michielsgestel. Deze brug is wat betreft 

verkeersbelasting vergelijkbaar (wel intensiever gebruikt) en is wat betreft overspanning nog 

net wat langer als de situatie in de Brinksdijk. 

 
Referentie brug Sint Michielsgestel 

In de projectgroep van het project is het volgende bedacht: 

▪ Een  relatief slanke brug met een onderkant brugconstructie van minimaal +9.50m 

t.o.v. NAP om voldoende doorstroommogelijkheid te hebben in geval van 
natte, extreme periodes en dan de Brinksdijk wel toegankelijk te houden. 

▪ Stalen liggers met houten dekplanken voorzien van een anti-slipvoorziening 
▪ Een reling / leuning aan beide zijde van de brug. 

 

Omdat de technische detaillering van de brug gedeeltelijk pas uitgewerkt wordt in de 

besteks-/uitvoeringsfase is op dit moment een referentieontwerp (zie bijlage) opgesteld 

waarmee de bouwvergunning wordt aangevraagd [die onderdeel is van de gecoördineerde 

procedure vanuit de Waterwet]. Eventuele gedetailleerde constructieve berekeningen en 

tekeningen komen daarom pas later beschikbaar.  

 

 

 


