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Samenvatting 

Inleiding 

In opdracht van Waterschap De Dommel heeft RAAP in april 2019  een archeologisch vooronderzoek in 

de vorm van een bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Kampina te Boxtel in de gemeente n 

Oisterwijk, Oirschot en Boxtel. 

Het onderzoek vond plaats in het kader van een nieuw bestemmingsplan.  

Landschap 

Het plangebied, het beekdal van de Beerze en omgeving, maakt deel uit van het Brabantse 

dekzandgebied. Volgens de geomorfologische kaart komen de volgende eenheden voor in het 

plangebied: beekdaloverstromingsvlakte/veenkoloniale ontginningsvlakte; dalvormige laagte; 

beekdalbodem; dekzandrug; dekzandwelving; laagte door afgraving; storthoop. Volgens de bodemkaart 

zijn er de volgende bodems: beekeerdgrond, leek/woudeerdgrond, gooreerdgrond, veldpodzolgrond, 

laarpodzolgrond, hoge zwarte enkeerdgrond, moerige eerdgrond.  

Archeologie 

De enige archeologische vindplaats in het plangebied betreft een Celtic Field (akkersysteem bestaande 

uit walletjes) uit de IJzertijd, die via luchftoto's is herkend. Het is de vraag hoe betrouwbaar deze 

melding is. De enige andere archeologische relevante melding is die van een onderzoek in het beekdal 

van de Beerze in het noorden van het plangebied, waarbij slechts ploegsporen en sporen van 

ontginnings- en perceleringsgreppels uit de Nieuwe Tijd aangetroffen.  

Archeologische verwachting 

Specifiek voor het beekdal geldt er een:  

 hoge verwachting vor jager-verzamelaars kampementen op "podzoleiland" in de Beerze;  

 hoge verwachting voor beekovergangen (gebaseerd op het oude wegenpatroon, met name 

doorgaande wegen en/of zones waar het beekdal zich versmalt) , en middelhoge verwachting 

voor rituele deposities (die komen vaak bij overgangen voor) ; 

 middelhoge verwachting voor rituele deposities (gebaseerd op samenkomst van beken: dat zijn 

plekken waar vaak dergelijke deposities voorkomen);  

 onbekende verwachting (alle overige zones binnen beekdal). 

Advies 

 In het algemeen wordt aangeraden om niet dieper dan de ondergrenzen zoals geformuleerd in 

het archeologisch beleid te graven, dat wil zeggen: niet dieper dan 50 cm in zones met een 

dubbelbestemming archeologie. 

 Ten aanzien van planinpassing, beheer, behoud en ontsluiting van archeologische resten en 

waarden wordt aangeraden om de bekende en te verwachten vindplaatsen zoveel mogelijk te 

ontzien bij de planuitvoering, zodat deze in situ behouden kunnen blijven.  

 Ten aanzien van het aardkundig waardevol gebied Kampina geldt dat de natuurlijke morfologie 

hier zoveel als mogelijk gerespecteerd moet worden.  
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 Het dempen van watergangen heeft geen negatieve invloed op eventueel archeologische 

resten. 

 Het dempen van watergangen kan wel onwenselijk zijn, zeker bij grote volumes, vanuit 

cultuurhistorisch perspectief, omdat hiermee veranderingen in het cultuurhistorische landschap 

worden aangebracht (het landschap "vervlakt").  

Als ingrepen dieper dan genoemde ondergrenzen niet te voorkomen zijn wordt aanbevolen om: 

 de bekende vindplaats (een "celtic field") ruim voorafgaand aan de ingrepen nader te 

onderzoeken via luchtfoto's, het AHN en een veldbezoek om vast te stellen of het wel om een 

dergelijke vindplaats gaat; 

 de zones met een waarde archeologie en/of specifieke verwachting in het beekdal tijdens de 

uitvoering archeologisch te laten begeleiden.  

Een begeleiding dient te zijn gebaseerd op een door het bevoegd gezag (de gemeenten) goedgekeurd 

Programma van Eisen (PvE). 
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1 Inleiding 

1.1 Kader 

Aanleiding 

In opdracht van Waterschap De Dommel heeft RAAP in april 2019  een archeologisch vooronderzoek in 

de vorm van een bureauonderzoek uitgevoerd voor het  plangebied Kampina te Boxtel in de gemeente 

Oisterwijk, Oirschot, Boxtel (figuur 1). 

Het onderzoek vond plaats in het kader van een nieuw bestemmingsplan. 

Juridisch en beleidskader 

Het uitgangspunt voor dit onderzoek wordt gevormd door het wettelijk en beleidsmatig kader vo or de 

ruimtelijke ordening en monumentenzorg. De gemeente is de bevoegde overheid die een besluit zal 

nemen over hoe om te gaan met de eventueel aanwezige archeologische waarden.  

Op de archeologische beleidskaarten van de gemeenten Oisterwijk, Oirschot  en Boxtel ligt het 

onderzoeksgebied in zones met een lage, middelhoge of hoge archeologische verwachting. Afhankelijk 

van de verwachting, schrijft het beleid voor dat er bij bodemingrepen groter dan en dieper dan 

bepaalde ondergrenzen (tussen de 125 en 2500 m² en dieper dan 0,5 m: zie bijlage 3) een 

archeologisch onderzoek dient te worden uitgevoerd. Deze voorschriften zijn verankerd in 

bestemmingsplannen: zie bijlage 1. De omvang van de bodemingrepen zal naar verwachting de 

ondergrenzen plaatselijk overschrijden. Een archeologische onderbouwing met betrekking tot de 

eventuele aanwezigheid van archeologische waarden is daarom verplicht conform het vigerend beleid.  

Kwaliteitsborging 

De werkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat BRL4000, conform artikel 5.4  van de Erfgoedwet. 

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de normen van de archeologische beroepsgroep. De 

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 4.1), beheerd door de Stichting Infrastructuur 

Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB; www.sikb.nl), is door de minister aangewezen als norm.  

RAAP is gecertificeerd voor de protocollen 4001 Programma van Eisen, 4002 Bureauonderzoek, 4003 

Inventariserend veldonderzoek (landbodems), onderdelen proefsleuven en overig, 4004 Opgraven 

(landbodems) en 4006 Specialistisch onderzoek. 

Zie bijlage 1 voor de dateringen van de in dit rapport genoemde archeologische perioden. 
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Figuur 1. Aanduiding plangebied. Inzet: ligging in Nederland (ster).  
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1.2 Administratieve gegevens 

Type onderzoek Bureauonderzoek 

Opdrachtgever Waterschap De Dommel 

Bevoegde overheid Gemeenten Oisterwijk, Oirschot en Boxtel 

Plaats Boxtel 

Gemeenten Oisterwijk, Oirschot, Boxtel  

Provincie Noord-Brabant 

Centrumcoördinaten (X/Y) 147072/395921 

Toponiem Kampina 

Oppervlakte plangebied ca. 549 ha m² 

Afbakening onderzoeksgebied Tijdens onderhavig onderzoek is het plangebied 

inclusief onderzocht. 

Onderzoeksperiode eind april 2019 

Uitvoerder RAAP Zuid 

Projectleider Dr. M.P.F. Verhoeven 

Projectmedewerkers Drs. M. Lipsch 

RAAP-projectcode OISKA 

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 4701623100 

Beheer en plaats documentatie RAAP regio Zuid te Weert 

Tabel 1. Administratieve gegevens. 

1.3 Doel- en vraagstelling 

De doelstelling van het archeologisch vooronderzoek is het vaststellen van de archeologische waarde 

van het terrein, dan wel de archeologische vindplaats. Daartoe wordt informatie verzameld  over 

bekende en verwachte archeologische resten teneinde een gespecificeerde archeologische 

verwachting op te stellen. Hiertoe is een aantal onderzoeksvragen geformuleerd:   

 Hoe ziet de geo(morfo)logische en/of bodemkundige opbouw van het plangebied eruit? 

 Welke gegevens met betrekking tot archeologische complexen in en rond het plangebied zijn 

reeds bekend?  

 Wat was het historisch landgebruik van het plangebied en wat is het landgebruik nu en wat is 

de invloed daarvan op de (verwachte) archeologie en (bodem)gaafheid?  

 Wat is de gespecificeerde verwachting ten aanzien van nog onbekende archeologische 

waarden in het gebied?  

Algemeen 

 Wat is de invloed van de toekomstige inrichting op eventuele archeologische resten? 

 Op welke wijze kan bij de planvorming met archeologische resten worden omgegaan?  

 Met de inzet van welke zoekmethoden kunnen de verwachte archeologische resten 

systematisch opgespoord worden? 
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2 Bureauonderzoek 

2.1 Methode 

Het bureauonderzoek dient ervoor om - op basis van verschillende bronnen - inzicht te krijgen in de 

genese van het landschap, de bodemopbouw en de sporen die het menselijk gebruik in de loop van de 

tijd heeft achtergelaten. Met behulp van deze gegevens wordt een gespecificeerde archeologische 

verwachting opgesteld.  

Naast de conform de KNA verplichte bronnen is door de gebiedsexperts van RAAP een beredeneerde 

keuze gemaakt uit betrouwbare bronnen die voor de archeologische verwachting relevante informatie 

bevatten (zie bijlage 2 voor de motivering). Daarvoor is gebruik gemaakt van de landelijk en voor RAAP 

digitaal beschikbare archieven. Voor de beschrijving van de historische situatie is gebruik gemaakt van 

hiervoor relevante informatiedragers. Voor de actuele  metadata van de verzamelde gegevens 

(gemeente, plaats, etc.) wordt verwezen naar het van toepassing zijnde data-archief. 

2.2 Aardkundige situatie 

De basis van het landschap in het plangebied is, net zoals voor andere grote delen van Noord-Brabant, 

in de laatste ijstijd (Weichselien; circa 115.000 tot 10.000 jaar geleden) gelegd.  Hoewel het ijs het 

zuiden van het land nooit heeft bereikt, hebben de klimatologische condities het  landschap grootschalig 

beïnvloed. In de koudste perioden van de ijstijd heerste een poolwoestijnklimaat in Nederland. Het was 

droger dan tegenwoordig en in het schaars begroeide landschap kreeg de wind gemakkelijk vat op de 

ondergrond. Hierdoor werden grote hoeveelheden zand verplaatst die de oudere afzettingen als een 

deken afdekten en het oorspronkelijke reliëf maskeerden: de zogenaamde dekzanden. Vooral de 

jongere dekzanden werden hierbij in zandruggen langs de rivier- en beekdalen afgezet. Tijdens deze 

ijstijd heeft, naast de wind, ook verspoeling van sedimenten door sneeuwsmeltwater een belangrijke rol 

gespeeld bij de vorming van het land. Hierbij  werd behalve dek zand ook eerder afgezette löss (leem, 

eveneens afgezet door de wind) verspoeld en opnieuw afgezet. Deze sterk lemige afzettingen komen in 

het plangebied en omgeving lokaal aan of net onder het oppervlak voor. 

De ontwatering van het dekzandgebied wordt verzorgd door beken. Sommige beken zijn al in de  laatste 

ijstijd ontstaan en volgen sindsdien voor een belangrijk deel de natuurlijke laagten in het  landschap. 

Tijdens de ijstijd vond de afwatering vooral plaats via een stelsel van ondiepe verwilderde geulen. Aan 

het einde van de ijstijd trad een blijvende klimaatsverbetering op (Holoceen;  circa 10.000 jaar geleden-

heden). Het landijs smolt en er ontwikkelde zich een dichte begroeiing die verdere verplaatsing van 

zand en leem tegenhield. De sedimentlast van de beken en rivieren werd kleiner en regelmatiger, 

waardoor deze zich begonnen in te snijden. Het systeem van ondiepe, verwilderde geulen veranderde 

in een systeem van enkelvoudige meanderende lopen, zoals die van de Beerze. 

 

Tabel 3 geeft een overzicht van de in het plangebied voorkomende geomorfologische - en 

bodemkundige eenheden. In de laatste kolom is te zien waarop de landschappelijke zones zoals 

afgebeeld op kaartbijlage 1 zijn gebaseerd.  
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Geologische situatie dekzand gebied met beekdal 

Geologische kaart (Weerts e.a., 2006) Formatie van Boxtel 

Geomorfologische situatie (Koomen & 

Maas, 2004) 

zie tabel 3 

Ouderdom geomorfologische structuur Pleistoceen 

Bodemkundige situatie zie tabel 3 

Verwachte diepteligging van 

archeologisch relevante lagen 

vanaf oppervlak en/of onder bouwvoor (ca. 30-40 cm) 

Tabel 2. Overzicht van geraadpleegde geologische, geomorfologische en bodemkundige kenmerken van het 

plangebied en de directe omgeving.  

 

Code  Geomorfologische vormeenheid GWT Landschappelijke eenheid 

1M44, 2M44 beekdaloverstromingsvlakte/veenko

loniale ontginningsvlakte 

 beekdal/moerassige laagte 

22R23 dalvormige laagte  beekdal/moerassige laagte 

22R42L beekdalbodem  beekdal 

3B53yc dekzandrug  dekzandrug 

3L51yc dekzandwelving V, VI droge dekkzandvlakte 

zEZ21 esdek  dekzandvlakte met esdek 

3L51yc dekzandwelving III natte dekzandvlakte 

3N94 laagte door afgraving  afgraving 

3L91 storthoop  storthoop 

water water  water 

- bebouwing  bebouwing 

 Bodemtype   

kpZ923/pRn59 beekeerdgrond in lemig fijn zand 

met zavel- of kleidek /  

leek/woudeerdgrond in zavel 

(rivierklei) 

II, III - 

pZg21 beekeerdgrond in leemarm en zwak 

lemig fijn zand 

V - 

pZg23 beekeerdgrond in lemig fijn zand III - 

pZn21 gooreerdgrond in leemarm en zwak 

lemig fijn zand 

 - 

Hn21 veldpodzolgrond in leemarm en 

zwak lemig fijn zand 

V, VI - 

cHn23 laarpodzolgrond in leemarm en 

zwak lemig fijn zand 

VI - 

zEZ21 hoge zwarte enkeerdgrond in 

leemarm en zwak lemig fijn zand 

VI - 

zWz moerige eerdgrond: zanddek en 

moerige tussenlaag op zand 

II, III - 

ophoging   - 

Tabel 3. Overzicht geomorfologie en bodem in het plangebied.  
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Bodems 

Beekeerd- en gooreerdgronden 

De natte eerdgronden komen voor in de beekdalen, waar sprake is van een minder goede 

ontwateringstoestand. Die natte omstandigheden hebben er in geresulteerd dat plantaardig materiaal 

niet goed wordt afgebroken. Daardoor is een duidelijke humushoudende bovengrond  (A-horizont) 

ontstaan die kenmerkend is voor natte eerdgronden. Afhankelijk van het moedermateriaal is sprake van 

leekeerdgronden (leem) of beek- en gooreerdgronden (zand). De A-horizont gaat vrijwel direct over in 

de onderliggende C-horizont, waarin geen bodemvorming heeft plaatsgevonden. Bij beekeerdgronden 

(is de bodem als gevolg van de aanvoer van ijzerrijke kwel doorspekt geraakt met roestvlekken. Op de 

iets beter ontwaterde dekzandvlakten, waar geen sprake is van kwel, komen gooreerdgronden voor.  

Hoewel de eerdgronden vanwege de lemigheid relatief vruchtbaar zijn, zullen ze vanwege de  natte 

omstandigheden aanvankelijk niet geschikt zijn geweest voor beakkering. Dit werd pas  mogelijk toen in 

de loop van de 20e eeuw grootschalige ontginningstechnieken werden geïntroduceerd. 

Podzolgronden 

Podzolgronden zijn vooral gekoppeld aan de relatief goed ontwaterde dekzandruggen en -vlakten en 

terrasafzettingsvlakten. Het podzoleringsproces is sterk gerelateerd aan de schrale omstandigheden in 

de zandige mineralogisch arme afzettingen. Hierdoor ontstond oorspronkelijk een schrale vegetatie. In 

het slecht verteer bare strooisel daarvan werden humuszuren gevormd, waaraan ijzer en organische 

stof uit de bovengrond werden gebonden. Dit humus-ijzercomplex werd met infiltrerend regenwater 

naar beneden getransporteerd en dieper weer afgezet. Op deze wijze zijn duidelijk gestratificeerde 

humuspodzol gronden ontstaan, met een humus-uitspoelingslaag (E-horizont) en daaronder een 

humusinspoelingslaag (B-horizont). Onder de B-horizont bevindt zich de C-horizont: het zogenaamde 

Moedermateriaal. 

Veldpodzolgronden  worden ook wel natte podzolgronden genoemd en komen voornamelijk voor op de 

uitgestrekte (dek)zandvlakten, waar het grondwater tot aan het maaiveld kan opbollen. Onder invloed 

van periodiek hoge grondwaterstanden is het humus-ijzercomplex diep naar beneden getransporteerd, 

wat heeft geresulteerd in een langgerekte, bruine tot lichtbruine B-horizont.  

Hoge zwarte enkeerdgronden 

Op de gronden rondom de oude dorpskernen zijn als gevolg van eeuwenlang landbouwkundig gebruik 

veelal bodems ontstaan die sterk door mensenhanden zijn beïnvloed. Dit zijn de hoge zwarte 

enkeerdgronden, die vaak esdekken worden genoemd. Deze zijn ontstaan vanaf de Late 

Middeleeuwen, als gevolg van de constante aanvoer van plaggen vermengd met mest en huisafval , 

waardoor geleidelijk een dik plaggendek werd gevormd. Onder het plaggendek zijn veelal nog 

(podzol)resten van de bovengrond van de oorspronkelijke bodem te herkennen. Waar het esdek minder 

dik is dan 50 cm, wordt gesproken van een cultuurdek en komen laarpodzolgronden voor. Vaak vormen 

de laarpodzolgronden latere uitbreidingen van het landbouwareaal aan de randen van de esdekken. 

Moerige gronden 

Moerige gronden vormen de overgang van de veengronden naar de minerale gronden (zand en klei). 

Ze hebben binnen 80 cm diepte minder dan 40 cm moerig materiaal. Met "moerig" wordt venige klei, 

venig zand en veen bedoeld. Moerige eerdgronden zijn moerige bodems zonder podzol-B in de 

minerale ondergrond.  

Aardkundig waardevol gebied 
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Een zeer groot deel van het plangebied maakt deel uit van het aardkundig waardevol gebied 

Kampina/Oisterwijkse vennen. In onderstaand kader wordt dit nader omschreven:  

  

Aardkundig waardevol gebied Kampina/Oisterwijkse vennen 

Algemeen 

Het als aardkundig waardevol beschouwde gebied van de Kampina is gelegen  op het grondgebied van 

de gemeenten Oisterwijk en Boxtel. Het bestaat uit  twee onderscheiden delen: een oostelijk 

heidegebied (de Kampinasche Heide), omgeven door bossen, en een westelijk bosgebied (de 

Oisterwijksche vennen en heide). In het hier beschouwde aardkundig waardevolle gebied werden ook 

de beekdalen opgenomen die het gebied doorkruisen: de Reusel, de Rosep en de  Beerze. 

Aardkunde 

Het gebied bestaat overwegend uit een licht golvend dekzandlandschap waar  talrijke vennen in 

uitwaaiingslaagten en grote landduin-complexen voorkomen. De vennen zijn dikwijls langgerekt in 

zuidwest-noordoost-richting. Deze richting komt overeen met de dominerende windrichting bij het 

het uitblazen van deze uitwaaiingslaagten en het vormen van de landduinen op het einde van  de 

laatste ijstijd. De duinen liggen als U-vormige structuren om de vennen heen, met hun open zijde 

naar het zuidwesten (paraboolduinen). Een aantal van de vochtige terreindepressies in de 

Kampinasche Heide staan alleen periodiek onder water en drogen uit in de zomermaanden.  De Rosep 

vormt zowat de natuurlijkegrens tussen de Kampinasche Heide en  het gebied van de Oisterwijksche 

vennen. De Rosep vertoont een opvallend diep ingesneden dal met markante steilranden. Een deel 

van de loop van de Beerze in de Smalbroeken is vrij meanderend. 

Cultuurhistorie 

Delen van het duinreliëf uit de laatste ijstijd zijn in historische tijden weer gaan verstuiven (vorming 

van stuifduinen), waardoor het reliëf meestal versterkt werd (o.a. Groene en Witte Bergen in 

noordoosten van Kampina). Het stuifzand werd door de mens vastgelegd door de aanplanting van 

zgn. productiebossen. Vooral in het oostelijk deel van het Oisterwijksche vengebied en in het  

aangrenzende dal van de Reusel liggen een aantal landgoederen.  Een groot deel van de Kampinasche 

Heide heeft volgens de Cultuurhistorische Waardenkaart een zeer hoge historisch-geografische 

waarde. In het zuiden van de Kampina (o.a. het beekdal van de Beerze) ligt een historische 

groenstructuur met hoge en zeer hoge waarde. Het gebied van de Oisterwijksche Vennen heeft  een 

redelijk hoge historisch-geografische waarde, terwijl het ook een historische groenstructuur met zeer 

hoge waarde vormt, evenals de beekdalen van de Rosep en de Reusel. 

 Grondgebruik en ecologie 

Op de Kampinasche Heide komt vooral natte en droge heide, berken -eikenbos, en plaatselijk 

bloemrijk grasland voor. Het ven- en heidegebied van de Oisterwijksche Heide bestaat vooral uit 

berken-eikenbos, met plaatselijk heide en droog grasland en kleine oppervlakten bloemrijk grasland. 

In het zuiden en westen van de Oisterwijksche Heide komt beuken-eikenbos voor. Bij enkele vennen 

komt tevens broekbos voor. Langs de beken vinden we broekbos,  vochtig schraalland en rietmoeras.  
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Kwetsbaarheid en aantastingen 

Vooral in het gebied van de Oisterwijksche vennen is de recreatiedruk zeer  hoog (aanleg van 

sportterreinen, parkings, natuurzwembaden, horecagelegenheden, camping…). Hierdoor geraakt het 

landschap versnipperd, en door intensieve betreding en neemt het herverstuivings- en erosiegevaar 

toe. Ook is er een sterke verkavelingsdruk, vooral aan de randen en in het centrale  deel, tussen de 

Kampinasche Heide en de Oisterwijksche vennen in. Hierdoor dreigen deze gebieden van elkaar 

gescheiden te worden door o.a.  weekendverblijven, permanente woonwijken, horeca en 

aanverwante infrastructuur. Plaatselijk hebben vergravingen plaatsgevonden (bv. zuidoost van het 

Kolkven in de Oisterwijksche Heide). Een potentiele bedreiging vormt evt., verdroging door 

waterwinning, waardoor zandverstuiving kan optreden die nadelig is voor de aardkundige waarden in  

het gebied. 

Ontwikkeling, kansen 

De bereikbaarheid van het hele gebied is goed, met o.a. voldoende parkeergelegenheid aan de 

randen, of in het geval van de Oisterwijksche Heide,  zelfs binnen het gebied. De Kampina wordt 

beheerd door Natuurmonumenten en is slechts toegankelijk voor leden. Grote delen van het dal van 

de Beerze zijn ontoegankelijk in het kader van natuurontwikkeling en beekherstel. Het gebied  van de 

Oisterwijksche vennen is zeer goed ontsloten, door vele wegen, parkings,  wandel-, fiets- en 

ruiterpaden. Er is een uitgebreid informatiecentrum in het  gebied van de Oisterwijksche vennen. Aan 

de randen van de Kampinasche Heide zijn informatiepanelen geplaatst, weliswaar met relatief weinig 

aardkundige informatie. Dit zou verder kunnen uitgebouwd worden met  specifiek aardkundig 

gerichte informatiepanelen.  

Bron: https://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/natuur-en-landschap/landschap/aardkundig-

waardevolle-gebieden   
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2.3 Archeologische gegevens 

Gemeentelijk archeologiebeleid 

Bestemmingsplan Zie kaartbijlage 9 

 

Dubbelbestemmingen (waarde archeologie, verticale ondergrens, 

horizontale ondergrens) :  

 

Oisterwijk 

waarde archeologie 4: 50 cm, 2500 m² 

 

Oirschot 

waarde archeologie 4: 50 cm, 500 m² 

waarde archeologie 5: 50 cm, 2500 m² 

 

Boxtel 

waarde archeologie 3: 50 cm, 125 m² 

Gemeentelijke archeologische 

verwachtingskaart 

Oisterwijk: zie kaartbijlage 8  

Oirschot: zie kaartbijlage 8 

Boxtel: zie kaartbijlage 8 

Gemeentelijke archeologische 

beleidskaart 

Oisterwijk: zie bestemmingsplan 

Oirschot: zie bestemmingsplan 

Boxtel: zie bestemmingsplan 

Tabel 4. Overzicht van het geldende archeologiebeleid en achterliggende verwachtingskaart.  

 

Vindplaats Complex Periode Opmerking Literatuur 

2905805100 Celtic Field? IJzertijd via luchtfoto _ 

Onderzoek         

2057751100 nvt nvt verwachtingskaart Hilvarenbeek  Verhoeven, e.a., 2012 

2339778100 nvt nvt verwachtingskaart 

Kempengemeenten  

Berkvens, red., 2011 

2423677100 infrastructuur Nieuwe 

tijd 

archeologische begeleiding Beerze Klerks & Louwe,  

2015 

Tabel 5. Archeologische context. 

De - volgens Archis - enige archeologische vindplaats in het plangebied betreft nr. 2905805100. Daarbij 

zou het gaan om een Celtic Field (akkersysteem bestaande uit walletjes) uit de IJzertijd, die via 

luchftoto's is herkend. Het is de vraag hoe betrouwbaar deze melding is, aangezien de locatie in een 

bos licht, waar op luchtfoto's niets te zien is, en ook op het Actueel Hoogtemodel Nederland (AHN) is er 

niets te zien wat wijst op een dergelijk akkersysteem.      

Verder zijn er geen vindplaatsen, vondstmeldingen of monumenten. Wel zijn er drie onderzoeken in of 

direct nabij het plangebied uitgevoerd: twee in het kader van de archeologische verwachtingskaarten 

voor Hilvarenbeek en de Kempengemeenten (Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden, 
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Waalre, Valkenswaard, Cranendonck en Heeze-Leende), en een onderzoek in het beekdal van de 

Beerze in het noorden van het plangebied: dit is onderzoek  2423677100  

Onderzoek 2423677100 

Tijdens de uitgraving van de nieuwe loop van de Beerze kon aan de hand van de opgetekende 

profielen de ontwikkeling van het landschap en de beek tot in detail worden vastgelegd. Daarbij zijn 

naast natuurlijke sedimenten zoals dekzand en beekafzettingen , vooral ploegsporen en sporen van 

ontginnings- en perceleringsgreppels uit de Nieuwe Tijd aangetroffen. De dekzandgebieden in het 

plangebied zijn over het algemeen laaggelegen en dermate nat dat zich geen duidelijk herkenbare 

podzolbodems hebben kunnen ontwikkelen. Het gebied is waarschijnlijk niet geschikt geweest voor 

bewoning. Beweiding zal wel hebben kunnen plaatsvinden. Een aantal perceleringsgreppels konden in 

verband worden gebracht met die welke op de kadastrale minuut van ca. 1830 zichtbaar zijn.  

Bekende archeologische gegevens uit andere bronnen 

Op 23-04-2019 is een verzoek gedaan aan de Heemkundekring De Kleine Meijerij (Oisterwijk), 

Heemkundekring De Heerlijkheid Oirschot en Heemkunde Boxtel voor aanvullende gegevens. Zij heben 

gereageerd, maar er is geen informatie uit voortgekomen.. 

2.4 Historische situatie 

Op basis van historische kaarten kan inzicht worden verkregen in de het historisch gebruik van een 

gebied van na de late middeleeuwen tot begin 20e eeuw. In die periode was men veel meer dan nu 

gebonden aan de (on)mogelijkheden die het natuurlijke landschap bood voor bewoning en andere 

vormen van landgebruik. Het historisch gebruik zegt daarmee iets over de archeologische potentie van 

het gebied. Daarnaast kan het informatie leveren over eventuele bodemverstoringen die in het verleden 

hebben plaats gevonden. 

Op de kaart van Verhees uit 1794, die niet nauwkeurig is, zien we de Beerze (aangeduid als De Stroom 

in het Noorden en de Kleine Aa in het Zuiden) langs de westelijke grens van het plangebied lopen : zie 

kaartbijlage 3. In het zuidwesten splitsen zich drie beken van de Kleine Aa af, van boven naar beneden: 

een beek zonder naam vanuit het Oosten; de Hey Loop vanuit het Westen en de Sluis Loop in het 

Zuiden. In de noordelijke helft van het plangebied ligt de Heide van "'t Banisveld", aangeduid met 

onregelmatige horizontale streepjes. Door de heide lopen zandwegen van Noord naar Zuid en Zuidoost 

naar Noordwest. In het zuiden, rondom de Kleine Aa is er een "leeg" ongearceerd gebied, waarbij het 

waarschijnlijk gaat om wei- en akkerland. Iets ten noorden van de splitsing de Kleine Aa en de Sluis 

Loop is een kleine nederzetting met het toponiem "de Legi" aangeduid  (het latere De Logt), waarbij er 

één straat de Hey Loop oversteekt. Juist ten noorden van het plangebied, tenslotte, ligt een vierkant 

domein met stervormig wegenpatroon, dat ook op het Actueel Hoogtemodel Nederland (AHN) is te zien.  

Op een kaart uit 1815 zijn de Beerze en zijbeken prominent aangegeven, evenals de reeds genoemde 

zandpaden: zie kaartbijlage 4. De Logt is schetsmatig aangeduid, en we zien een pad langs de Heiloop.  

Juist ten noorden van het plangebied ligt het in de vorige alinea genoemde domein met stervormig 

wegenpatroon. 

Een kaart uit 1850 geeft voor het eerst een detailbeeld van de inrichting van het landschap : zie 

kaartbijlage 5. Dwars door het gebied loopt de Beerze, die in het Zuiden Groote Stroom heet. In het 

westen ligt De Logt, en aan de andere kant van de Groote Stroom de Banisveldsche Heide, met daarin 

het Scheieinds Ven (in feite twee vennen). Rondom de twee vennen lopen verschillende zandpaden, 
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vooral in Noordoost-zuidwestelijke richting. Een beekovergang ongeveer in het midden van het 

plangebied is aangeduid als Baksvoort (van voorde = overgang). De gronden rondom de Beerze en 

Stroom bestaan in het noorden uit grote percelen bos, afgewisseld met smalle gras/hooilanden (de 

beemden). Ter hoogte van De Logt zien we smalle beemden aan de westkant van de beek, maar vooral 

rechthoekige percelen aan de oostkant ervan. 

Op een kleurenkaart uit 1900 zien we nog duidelijker het verschil tussen de natte beekdalgronden 

(groen) en heide (roze): zie kaartbijlage 6. Het meest opvallend is het zeer brede beekdal in het zuiden. 

In de heide in het noordoosten zien we een dubbel-ruitvormig stelsel van lanen, aangeduid als Het 

Banisveld (dit verschijnt in 1882 voor het eerst op kaart).  

Op een kaart uit 1950, tenslotte, is te zien dat het lanenpatroon van het Banisveld sterk is 

vereenvoudigd, en dat er grote zandafgravingen (aangeduid in wit) in en naast dit gebied hebben 

plaatsgevonden: zie kaartbijlage 7. Het landschap blijft grotendeels onbebouwd, en beheerst door het 

beekdal van de Beerze en de Stroom, zoals dat vandaag de dag nog steeds he t geval is. 

De opdrachtgever vermeld dat er nog twee relatief recente zaken van belang voor het onderzoek. Ten 

eerste, is het perceel ten westen van het Winkelven (bij Balsvoort) in 2006 opgehoogd. Ten tweede, is 

de kade langs de westkant van de Heiloop tussen 1951 en 1954 aangelegd, en heeft dus geen 

archeologisch belang.   

 

  Bouwhistorische 

waarden 

Nummer Aard Omvang Diepteligging 

Rijksmonumenten nvt    

Gemeentelijke 

monumenten 

nvt    

MIP-objecten nvt    

Overige bouwhistorische 

waarden 

nvt    

Tabel 3. Overzicht van de in het plangebied aanwezige bouwhistorische waarden.  

2.5 Huidige situatie 

Aan de hand van actuele gegevens van recente luchtfoto’s, Google Street View, locatiebezoek en 

navraag bij de opdrachtgever zijn de onderstaande zaken over de huidige situatie te melden. 

Huidig grondgebruik weiland, akkerland, bebouwd, verhard, water, heide, bos  

Hoogteligging maaiveld tussen ca. 9.1 en 9.9 + NAP 

Grondwatertrap of -stand tussen II en VI 

Milieutechnische condities onbekend 

Aanwezige constructies (funderingen, 

kelders e.d.) 

nutsvoorzieningen 

Locatie en diepte van kabels/leidingen bij bewoning, langs wegen/straten, vanaf ca. 50 cm onder maaiveld 

Tabel 4. Overzicht van de huidige situatie van het plangebied.  
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2.6 Toekomstige situatie 

In het kader van water-gerelateerde herinrichting van het landschap zijn de volgende bodemingrepen 

voorzien:  

 dempen watergang  

 ontgraven kade  

 verwijderen stuw 

 aanbrengen voorde 

 ontgraven watergang 

 verwijderen gemaal 

 verwijderen vistrap 

 aanbrengen kade 

 verwijderen duiker Aanbrengen duiker 

 veerooster 

 hermeandering waterloop  

 afgraven slibdepot 

 

Aard zie tekst 

Omvang en diepte zie kaartbijlage 9 voor ligging. Diepte tot maximaal 1,5 m   

Invloed op maaiveld en 

grondwater 

aantasting maaiveld  

Toekomstig gebruik natuur 

Toekomstige gebruiker publiek 

Tabel 5. De toekomstige situatie. 
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3 Gespecificeerde archeologische 

verwachting 

3.1 Inleiding 

 

Voor de gemeenten Oisterwijk, Oirschot en Boxtel zijn gedetailleerde archeologische verwachtings - en 

beleidskaarten aanwezig. Deze kaarten hebben met name betrekking op droge landschappen. Omdat 

we in het plangebied vooral te maken hebben met natte landschappen (beekdalen), zijn er in het kader 

van deze studie specifieke verwachtingen ten aanzien van het beekdal van de Beerze geformuleerd.   

3.2 "Natte archeologie" 

In de lage en natte gebiedsdelen kunnen archeologische vindplaatsen voorkomen die intact zijn 

gebleven onder dikke pakketten veen en (zeer) jonge afzettingen. Daarbij komt dat de natte 

gebiedsdelen vrijwel de enige plaatsen in pleistoceen Nederland zijn waar de kans op het voorkomen 

van goed geconserveerd organisch materiaal reëel is. In beekdalen,  vennen, etc. kan hierdoor een 

archeologische dataset aanwezig zijn die in sterke mate afwijkt van de ‘klassieke’ aardewerk - en 

vuursteenvondsten (m.n. kampementen, nederzettingen en grafvelden) en dus informatie bevat over 

aspecten uit het verleden die voorheen onderbelicht zijn gebleven (Gerritsen & Rensink, 2004; 

Rensink, red., 2008; Roymans, 2005). 

Hierbij kan gedacht worden aan: 

 houten voorden (doorwaadbare plaatsen), (veen)bruggen en knuppelpaden;  

 jachtattributen, zoals gevlochten fuiken, strikken, netten, pijlen en harpoenen; 

 sporen van transport via water, zoals boten/kano’s en aanlegsteigers;  

 constructies en structuren die verband houden met het controleren van de waterhuishouding,  

 zoals houten stuwen, dijken, duikers en oeverbeschoeiing;  

 afvaldumps inclusief goed geconserveerde organische resten (hout, bot, textiel);  

 delfstoffenwinning (zand, veen, ijzeroer, leem);  

 watermolens; 

 pollen en macroresten die in combinatie met (andere) archeologische data kunnen bijdragen tot  

landschapsreconstructies. 

 

Het betreft de resten van zowel jager-verzamelaars als landbouwers. Beekdalen, rivieren, moerassen 

en vennen hebben daarnaast in het verleden ook een onmiskenbare aantrekkingskracht gehad op het 

rituele vlak: de meeste rituele deposities en offers, uit zowel de Steentijd, Bronstijd, IJzertijd als 

Romeinse tijd, kunnen in verband gebracht worden met een watervoerende omgeving. Dit blijkt uit tal 

van vondsten, niet alleen in Nederland (Fontijn, 2002). Hoewel er dus eeuwenlang menselijke 

activiteiten in natte landschappen hebben plaatsgevonden, worden de resultaten van archeologisch 
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onderzoek in dergelijke gebieden voornamelijk gekenmerkt door een geringe omvang en/of een relatief 

lage vondstdichtheid. 

3.3 Archeologische resten in natte contexten 

Hieronder worden de voor het onderzoeksgebied relevante klassen van in natte landschappen te 

verwachten archeologische resten van jager-verzamelaars en/of landbouwers besproken. 

Bewoning 

Zoals reeds opgemerkt, kan gesteld worden dat natte landschappen in het algemeen niet vo ldoen aan 

locatiekeuzefactoren voor kampementen of nederzettingen. Toch moet niet uitgesloten worden dat in 

natte zones specifieke (tijdelijke) bewoningsplekken hebben gelegen die in verband gebracht moeten 

worden met de jacht. Deze kampementen worden vooral verwacht op zandige opduikingen nabij of in 

natte gebieden. Wat dit betreft heeft het drogere langgerekte "podzoleiland" in het beekdal van de 

Beerze in het noorden een hoge verwachting voor jager-verzamelaars kampementen.   

Voedselvoorziening 

Beekdalen werden gekenmerkt door een grote verscheidenheid aan flora en fauna. Voor de mens was 

op een relatief korte afstand een grote verscheidenheid aan voedselbronnen voorhanden. Zeker is dat 

het beekdal vanaf de Steentijd is gebruikt als foerageergebied. Om deze reden beantwoorden de 

flanken van beekdalen aan de locatiekeuze van kampementen en nederzettingen. In beekdalen kunnen 

jacht- en visattributen voorkomen die dateren uit de periode Steentijd tot diep in de 20e eeuw. De in 

beekdalen aangetroffen solitair liggende vuurstenen artefacten – waaronder pijlpunten – zijn 

waarschijnlijk de neerslag van jachtactiviteiten gedurende de Steentijd. Naast wild vormde ook vis een 

aanvulling op het menu. Vaak werd ook in het zuurstofrijke water bij watermolens vis gevange n door 

viskorven uit te zetten en/of vis te steken met zogenaamde visstekers. De kans op het aantreffen van 

visattributen (visweer, visstekers, aalkorven) is bij (voormalige) watermolens zeer reëel. Jachtattributen 

(zoals pijlen, harpoenen, loden kogels, klemmen), maar ook visattributen kunnen over de gehele lengte 

van de beekdalen voorkomen. Het betreft natuurlijk hoofdzakelijk puntlocaties. Jacht - en visattributen 

die gemaakt zijn van organisch materiaal kunnen alleen voorkomen waar de conserveringscondi ties 

gunstig zijn, zoals in veen of in beeksedimenten die afgesloten zijn voor zuurstof.  

Dumpen van afval 

De aanwezigheid van stromend water heeft ervoor gezorgd dat mensen al in een ver verleden werden 

aangetrokken door beken. Vaak werden de ‘hogere gronden’ op de randen van beekdalen gekozen 

voor bewoning. Waar de mens woonde, werd door de tijd heen enorm veel afval geproduceerd. Het 

spectrum bestaat doorgaans uit houtskool, as, slachtafval, verbrand en onverbrand bot, gebroken 

vaatwerk, kapotte gebruiksobjecten, versleten werktuigen, niet bruikbare vuursteen dat vrijkomt bij het 

maken van vuurstenen artefacten, verbrande natuurstenen en verbrande leem. Afval bleef in de regel 

niet op de woonvloer rondslingeren, maar werd verzameld en vervolgens gedumpt op  een plaats waar 

niemand er last van had. Dit kon in de directe omgeving van de woonplaats zijn, of iets verder weg 

bijvoorbeeld in het beekdal, een oude meander of bij een beekovergang. In ieder geval kan men 

verwachten dat bij een nederzettingsterrein op de flanken van het beekdal een grote kans bestaat op 

het voorkomen van afvaldumps in het beekdal. Dit geldt ook voor andere locaties waar beken dicht 

langs of door middeleeuwse bewoningskernen stromen.  
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Wat dit betreft zijn de zones waar de Beerze langs Balsvoort en de Heiloop langs De Logt stroomt  

aandachtslocaties voor afvaldumps uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd.  

Voorden & bruggen 

Een voorde is een doorwaadbare plaats waar men te voet, te paard of met een wagen een beek of 

rivier kon oversteken. Misschien hadden belangrijke voorden een peilstok waarvan men kon aflezen 

hoe diep het water was. Naast de voorde werden soms grote (zwerf)stenen of ‘stapstenen’ in de 

beekbedding gelegd, zodat de voetganger met droge voeten de overkant kon bereiken. Niet iedere plek 

was geschikt om het beekdal over te steken. De voorkeur had een plek waar het beekdal relatief smal 

en het water niet te diep was, de oevers niet te steil waren en de ondergrond uit stevig materiaal 

bestond. Voldeed de plaats niet geheel aan de gestelde condities, dan werd de natuur soms een 

handje geholpen door bijvoorbeeld de toegangsweg naar de voorde te verstevigen en te verhogen met 

takkenbossen en (gras)zoden. Bij een te steile oever werd het hoogteverschil geleidelijk overwonnen 

door de toegangsweg naar de voorde schuin in de flanken van het beekdal aan te leggen. De eis van 

een niet te steile oever leidde hierdoor vaak tot een voor een voorde typische slingering in de weg. Op 

historische kaarten is een samenhang te zien tussen het netwerk van wegen en het voorkomen van 

voorden (Roymans, 2005). Bij een voorde kwamen vele wegen samen en aan de overzijde van de rivier 

waaierden de wegen weer uit. 

Veel bruggen zijn aangelegd op plaatsen waar voorheen een doorwaadbare plaats lag. Daarnaast 

moest natuurlijk de locatiekeuze van een brug aansluiten op het bestaande wegenpatroon. Met andere 

woorden: er was dus sprake van een samenhang tussen het reeds aanwezige netwerk van wegen en 

de locatiekeuze van een brug. De oversteek van een beek/rivier door middel van een brug bracht 

minder risico met zich mee dan een voorde. Het is nog onduidelijk van wanneer de eerste bruggen 

dateren en hoe ze eruit hebben gezien. Een plank over een beekje, mogelijk een paar planken naast 

elkaar, meer zijn de eerste bruggen waarschijnlijk niet geweest. Een stap verder in de ontwikkeling van 

een brug was het gebruik van een schoor. Een schoor is een primitief bruggetje van naast elkaar, 

haaks op de beekbedding georiënteerde balken waarover vee kon worden gedreven en die als h et 

moest ook berijdbaar was met een smalle handkar of kruiwagen. Zowel de op - en afrit als de brug zelf 

waren bedekt met gras- of heidezoden en takkenbossen om te voorkomen dat de poten van schapen of 

runderen en wagenwielen in de slappe ondergrond of tussen de balken zouden wegzakken. 

Oude bruggen en/of voorden worden verwacht op locaties van oude wegen die het beekdal kruisen,  

zoals bij Balsvoort en drie locaties bij De Logt.  

Rituele deposities 

Beekdalen, rivieren, moerassen en vennen hebben in het verleden een onmiskenbare 

aantrekkingskracht gehad op het rituele vlak. In deze natte contexten worden namelijk regelmatig 

voorwerpen aangetroffen waar men deze niet direct zou verwachten en die niet zijn weggegooid of 

verloren, maar met zorg zijn achtergelaten (Fontijn, 2002). Niet alleen in Nederland, maar ook in 

andere landen worden regelmatig vondsten gedaan die in verband gebracht moeten worden met een 

watervoerende omgeving. Vondstspectra van rituele deposities wijken in sterke mate af van wat 

archeologen doorgaans in graven of op nederzettingsterreinen aantreffen. De vondsten bestaan 

meestal uit complete stenen of bronzen bijlen, zwaarden, speerpunten, sieraden, ketels, schalen,  

agrarische werktuigen, molenstenen en munten en soms ook menselijk en die rlijk bot. De meest 

gangbare verklaring voor een rituele handeling is dat gemeenschappen geregeld dagelijkse 

gebruiksvoorwerpen offerden in beken, rivieren en moerassen met de bedoeling om in contact te treden 
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met de bovennatuurlijke wereld. Deposities liggen niet willekeurig verspreid. Vanuit het landschap 

geïnterpreteerd liggen depositiezones vaak in de periferie van gecultiveerde plaatsen, in de grenszone 

tussen territoria van verschillende groepen mensen, waarbij beken, rivieren en moerassen dienden als  

natuurlijke grens van een territorium. Binnen deze specifieke zone zijn weer gebieden te onderscheiden 

waar bepaalde objecten werden achtergelaten. Er lijkt een voorkeur te hebben bestaan voor 

beekovergangen en samenvloeiingen van beken. Het met opzet deponeren van voorwerpen in of nabij 

het water kent een lange traditie die mogelijk teruggaat tot in de Steentijd (Van den Broeke, 2005).  

Zones met een hoge verwachting voor rituele deposities bevinden zich in het plangebied bij de 

samenvloeiingen van de Beerze, Heiloop, Stroom en de Sluisloop. 

Organische resten 

In het dekzandgebied van Zuid-Nederland zijn natte contexten in archeologische zin ook zeer belangrijk  

met betrekking tot het verkrijgen van organische resten die onder meer gebruikt kunnen worden voor  

paleo-ecologisch onderzoek, dat wil zeggen de reconstructie van verleden landschappen. In het droge  

en zure dekzand zijn organische resten, zoals bot en plantenfragmenten, over het algemeen niet  

bewaard gebleven. Organische resten die voor kunnen komen in  natte landschappen zijn pollen, zaden, 

plantenresten, houtresten, bot, schelpen en leer.  

Onder water kunnen organische resten nog goed zijn bewaard, maar wegens het - volgens de 

bodemkaart - ontbreken van venige en moerige afzettingen buiten de beek worden er niet veel 

dergelijke resten verwacht. 

3.4 Methode 

Beekdalen en andere natte gebiedsdelen mogen dan archeologisch interessant zijn, tot nu toe heeft  

karterend booronderzoek en oppervlaktekartering in natte gebieden slechts weinig vindplaatsen  

opgeleverd. De methoden die doorgaan toegepast worden om vindplaatsen op te sporen op de hogere  

pleistocene gronden kunnen in natte contexten niet zomaar worden toegepast. In de natte  

gebiedsdelen is niet alleen overwegend sprake van een bodembedekkende vegetatie waardoor 

oppervlaktekartering onmogelijk is, maar hebben bovendien vaak jonge afzettingen de oudere  

(archeologisch relevante) niveaus afgedekt. Daarnaast is ook de verschijningsvorm van archeologische  

vindplaatsen in natte gebieden van een geheel andere aard. Anders dan op de hogere pleistocene 

gronden, waar archeologische resten zich vaak over een bepaalde oppervlakte uitstrekken, gaat het in  

natte landschappen vaak om geïsoleerde vindplaatsen van geringe omvang, zoals bruggen, visfuiken,  

kano’s, jacht attributen, rituele deposities, etc. Deze zogenaamde puntlocaties zijn vrijwel niet op te  

sporen door middel van booronderzoek. Daarbij komt nog dat het bijzonder moeilijk is om aan de hand  

van boringen organische artefacten te onderscheiden van zogenaamde ecofacten. 

Niet alleen het opsporen van vindplaatsen, maar ook het bepalen van de archeologische verwachting  

(voor zowel jager-verzamelaars als landbouwers) in natte landschappen vereist een specifieke  

methode. Voor de droge landschappen wordt veelal, zoals in dit rapport, uitgegaan van een op 

statistiek gebaseerde ruimtelijke analyse, waarbij vooral de relatie tussen vindplaatsen en  

geomorfologische en bodemkundige eenheden wordt gebruikt (zie het verwachtingsmodel voor droge  

landschappen). Van vindplaatsen in natte landschappen is nog te weinig bekend en er zijn er nog te  

weinig om een dergelijke benadering toe te passen. Daarom is de methode kwalitatief van aard.  

Geleidelijk ontwikkelt zich een steeds beter uitgewerkte onderzoeksmethode.  
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Ten behoeve van de archeologische verwachting in natte gebieden in het onderzoeksgebied  

(beekdalen, moerassen, vennen en andere natte depressies) zijn ten eerste met behulp van het AHN,  

de geomorfologische kaart, de bodemkaart en historische kaarten de grenzen van de natt e depressies 

bepaald. Het gaat om (zie tabel 3): 

 beekdaloverstromingsvlakte/veenkoloniale ontginningsvlakte (1M44, 2M44);  

 dalvormige laagte (22R23); 

 beekdalbodem (22R42L); 

 gebieden met GWT II & III. 

Vervolgens is voor de afzonderlijke eenheden een bureauonderzoek uitgevoerd naar het voorkomen 

van archeologische vindplaatsen en de aanwezigheid van andere cultuurhistorische elementen. Op  

basis van de resultaten van het bureauonderzoek (o.a. archeologie, historische kaarten, historische  

geografie, toponiemen: Berkel & Samplonius, 2006) en 'expert knowledge' zijn in de nat te gebieden  

zones gedefinieerd waarvoor een specifieke archeologische verwachting is geformuleerd. Daarbij is  

niet alleen gelet op de natte contexten zelf, maar ook op de droge gebiedsdelen gr enzend aan natte 

zones, met name aan het voorkomen van archeologische en andere cultuurhistorische resten daarop.  

De natte contexten mogen namelijk niet gezien worden als autonome gebieden met een eigen,  

specifieke ontwikkeling. In het algemeen wordt er van uit gegaan dat een rijke bewoningsgeschiedenis 

op de hoge oevers resulteert in een grotere kans op het voorkomen van archeologische resten in het  

nabijgelegen beekdal. 

3.5 Verwachtingen m.b.t. archeologische resten in natte contexten 

Op basis van de hierboven toegelichte methode zijn er verschillende verwachtingszones ( voor jager -

verzamelaars en/of landbouwers) voor natte landschappen in het onderzoeksgebied bepaald. Op  

kaartbijlage 8 zijn deze zones aangegeven met verschillende kleuren. Onderscheiden zijn gebieden 

met een: 

 hoge verwachting voor jager-verzamelaars kampementen op "podzoleiland" in de Beerze;  

 hoge verwachting voor beekovergangen (gebaseerd op het oude wegenpatroon, met name 

doorgaande wegen en/of zones waar het beekdal zich versmalt) . en middelhoge verwachting 

voor rituele deposities (die komen vaak bij overgangen voor) ; 

 middelhoge verwachting voor rituele deposities (gebaseerd op samenkomst van beken: dat zijn 

plekken waar vaak dergelijke deposities voorkomen); 

 onbekende verwachting (alle overige zones binnen beekdal). 
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4 Conclusies en advies 

4.1 Conclusie 

De onderzoeksvragen kunnen als volgt worden beantwoord: 

Hoe ziet de geo(morfo)logische en/of bodemkundige opbouw van het plangebied eruit?  

Het plangebied, het beekdal van de Beerze en omgeving, maakt deel uit van het Brabantse 

dekzandgebied. Volgens de geomorfologische kaart komen de volgende eenheden voor in het 

plangebied: beekdaloverstromingsvlakte/veenkoloniale ontginningsvlakte ; dalvormige laagte; 

beekdalbodem; dekzandrug; dekzandwelving; laagte door afgraving; storthoop. Volgens de bodemkaart 

zijn er de volgende bodems: beekeerdgrond, leek/woudeerdgrond, gooreerdgrond, veldpodzolgrond, 

laarpodzolgrond, hoge zwarte enkeerdgrond, moerige eerdgrond. 

Welke gegevens met betrekking tot archeologische complexen in en rond het plangebied zijn reeds 

bekend?  

De - volgens Archis - enige archeologische vindplaats in het plangebied betreft een Celtic Field 

(akkersysteem bestaande uit walletjes) uit de IJzertijd, die via luchftoto's is herkend. Het is de vraag 

hoe betrouwbaar deze melding is. De enige andere archeologische relevante melding is die van een 

onderzoek in het beekdal van de Beerze in het noorden van het plangebied, waarbij slechts 

ploegsporen en sporen van ontginnings- en perceleringsgreppels uit de Nieuwe Tijd aangetroffen.  

Wat was het historisch landgebruik van het plangebied en wat is het landgebruik nu en wat is de 

invloed daarvan op de (verwachte) archeologie en (bodem)gaafheid?  

Het gebied is tot aan de dag van vandaag grotendeels vrij gebleven van bebouwing. Wel hebben zich in 

en rondom het beekdal van de Beerze agrarische activiteiten afgespeeld en liepen er wegen en paden 

dor het gebied. Centraal in het gebied liggen een storthoop en afgegraven zone. Genoemde acties en 

structuren zullen plaatselijk tot bodemverstoring hebben geleid, maar over het algemeen worden geen 

grootschalige verstoringen verwacht.   

Wat is de gespecificeerde verwachting ten aanzien van nog onbekende archeologische waarden in het 

gebied?  

Specifiek voor het beekdal geldt er een:  

 hoge verwachting voor jager-verzamelaars kampementen op "podzoleiland" in de Beerze;  

 hoge verwachting voor beekovergangen (gebaseerd op het oude wegenpatroon, met name 

doorgaande wegen en/of zones waar het beekdal zich versmalt) , en middelhoge verwachting 

voor rituele deposities (die komen vaak bij overgangen voor);  

 middelhoge verwachting voor rituele deposities (gebaseerd op samenkomst van beken: dat zijn 

plekken waar vaak dergelijke deposities voorkomen;  

 onbekende verwachting (alle overige zones binnen beekdal). 
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Wat is de invloed van de toekomstige inrichting op eventuele archeologische resten?  

In principe kunnen ingrepen dieper dan de bouwvoor, of waar deze afwezig is het maaiveld, leiden tot 

aantasting van eventuele archeologische resten.   

4.2 Advies (zie kaartbijlage 9) 

Op welke wijze kan bij de planvorming met archeologische resten worden omgegaan?  

Met de inzet van welke zoekmethoden kunnen de verwachte archeologische resten systematisch 

opgespoord worden? 

 In het algemeen wordt aangeraden om niet dieper dan de ondergrenzen zoals geformuleerd in 

het archeologisch beleid te graven, dat wil zeggen: niet dieper dan 50 cm in zones met een 

dubbelbestemming archeologie. 

 Ten aanzien van planinpassing, beheer, behoud en ontsluiting van archeologische resten en 

waarden wordt aangeraden om de bekende en te verwachten vindplaatsen zoveel mogelijk te 

ontzien bij de planuitvoering, zodat deze in situ behouden kunnen blijven.  

 Ten aanzien van het aardkundig waardevol gebied Kampina wordt aambevolen om  de 

natuurlijke morfologie hier zoveel als mogelijk gerespecteerd moet worden. 

 Het dempen van watergangen heeft geen negatieve invloed op eventueel archeologische 

resten. 

 Het dempen van watergangen kan wel onwenselijk zijn, zeker bij grote volumes, vanuit 

cultuurhistorisch perspectief, omdat hiermee veranderingen in het cultuurhistorische landschap 

worden aangebracht (het landschap "vervlakt").  

Op welke manier dient bij eventuele graafwerkzaamheden met archeologische waarden te worden  

omgegaan? Welke methoden zouden hierbij kunnen worden ingezet?  

Als ingrepen dieper dan genoemde ondergrenzen niet te voorkomen zijn wordt aanbevolen om:  

  de bekende vindplaats (een "celtic field") ruim voorafgaand aan de ingrepen nader te 

onderzoeken via luchtfoto's, het AHN en een veldbezoek om vast te stellen of het wel om een 

dergelijke vindplaats gaatte waarderen aan de hand van een karterend  archeologisch 

onderzoek (veldinspectie, boringen en waar nodig proefputten) ; 

 de zones met een waarde archeologie en/of specifieke verwachting in het beekdal tijdens de 

uitvoering archeologisch te laten begeleiden.  

Een begeleiding dient te zijn gebaseerd op een door het bevoegd gezag (de gemeenten) goedgekeurd 

Programma van Eisen (PvE). 

4.3 Tot slot 

Dit rapport geeft (selectie)adviezen. Het is aan de bevoegde overheden, de gemeenten Oisterwijk, 

Oirschot, Boxtel, deze al dan niet over te nemen in de vorm van een (selectie)besluiten. 
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Opmerking 

Bodemkaart van NL  x    

Geologische kaart van NL  x    

Geomorfologische kaart van NL x     

Gedetailleerde bodemkaarten   x   

DINO  x    

Gegevens milieukundig bodemonderzoek   x   

Actueel Hoogtebestand Nederland x     

Lucht- en satellietfoto’s  x    

Topografische kaart van Nederland x     

Oud(st)e kadasterkaarten  x    

Historische kaarten van Nederland x     

Beeldmateriaal bouwhistorie  x    

Archeologische en cultuurhistorische rapportages  x    

Archieven (RAAP)  x    

Eigenaar en gebruiker  x    

AMK  x    

ARCHIS x     

CMA  x    

CAA  x    

CHW  x    

Literatuur (arch./aardwet.)  x    

Gebiedsgerichte specialisten   x   

Amateurarcheologen  x    

Gemeentelijke waarden- of verwachtingskaart x     

Archeologisch depot  x    
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OISTERWIJK 

Artikel 32 Waarde - Archeologie - 3 
32.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor Waarde - Archeologie - 3 aangewezen gronden zijn - behalve voor de andere aldaar 

voorkomende bestemming(en) - mede bestemd voor het behoud en de bescherming van archeologisch 

waarden. 

32.2 Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 
32.2.1 Bouwen 

a. op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 32.1 genoemde bestemming uitsluitend 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een bouwhoogte van ten hoogste 2 

m; 

b. voor het bouwen overeenkomstig de regels voor de andere op deze gronden voorkomende 

bestemmingen dient de aanvrager van een omgevingsvergunning voor het bouwen, een rapport 

te overleggen waarin de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag zullen 

worden verstoord, naar oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate zijn vastgesteld. 

32.2.2 Voorwaarden 

Indien uit het in lid 32.2.1 onder b genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de 

gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwen zullen of kunnen worden 

verstoord, kan het bevoegd gezag één of meerdere van de volgende voorwaarden verbinden aan de 

omgevingsvergunning voor het bouwen: 

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische waarden in 

de bodem kunnen worden behouden; 

b. de verplichting tot het doen van opgravingen; 

c. de verplichting de oprichting van het bouwwerk te laten begeleiden door een deskundige op het 

terrein van archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het bevoegd gezag bij de 

vergunning te stellen kwalificaties. 

32.2.3 Bouwverbod 

Indien uit het in lid 32.2.1 onder b genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de 

gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwen zullen worden verstoord 

zonder dat het mogelijk is om deze door de in lid 32.2.2 genoemde voorwaarden veilig te stellen, dan 

wordt de vergunning geweigerd. 
32.2.4 Uitzonderingen 

Het bepaalde in lid 32.2.1 onder b, lid 32.2.2 en lid 32.2.3 is niet van toepassing, indien het bouwplan 

betrekking heeft op een of meer van de volgende activiteiten of bouwwerken: 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0824.BPBuitengeconsolid-gc04/r_NL.IMRO.0824.BPBuitengeconsolid-gc04.html#_32.1_Bestemmingsomschrijving
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0824.BPBuitengeconsolid-gc04/r_NL.IMRO.0824.BPBuitengeconsolid-gc04.html#_32.2.1_Bouwen
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0824.BPBuitengeconsolid-gc04/r_NL.IMRO.0824.BPBuitengeconsolid-gc04.html#_32.2.1_Bouwen
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0824.BPBuitengeconsolid-gc04/r_NL.IMRO.0824.BPBuitengeconsolid-gc04.html#_32.2.2_Voorwaarden
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0824.BPBuitengeconsolid-gc04/r_NL.IMRO.0824.BPBuitengeconsolid-gc04.html#_32.2.1_Bouwen
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0824.BPBuitengeconsolid-gc04/r_NL.IMRO.0824.BPBuitengeconsolid-gc04.html#_32.2.2_Voorwaarden
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0824.BPBuitengeconsolid-gc04/r_NL.IMRO.0824.BPBuitengeconsolid-gc04.html#_32.2.3_Bouwverbod
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a. vervanging, vernieuwing, vergroting of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de 

oppervlakte voor zover gelegen op of onder peil, wordt uitgebreid binnen een afstand van 

maximaal 3 m van de bestaande fundering; 

b. een bouwwerk met een oppervlakte van ten hoogste 1.000 m²; 

c. een bouwwerk waarvoor de graafwerkzaamheden om het bouwwerk te plaatsen niet dieper 

reiken dan 0,5 m onder peil. 

32.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 
32.3.1 Aanlegverbod zonder omgevingsvergunning 

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Waarde - Archeologie - 3 zonder of in afwijking 

van een schriftelijke vergunning van het bevoegd gezag (omgevingsvergunning voor het uitvoeren van 

werken of werkzaamheden) de volgende werken en werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren: 

a. het ophogen, verlagen of afgraven van de bodem, zulks indien de oppervlakte 1.000 m² of meer 

bedraagt en de bodem verstoren op een grotere diepte dan 0,5 m; 

b. het aanleggen, verbreden en/of verharden van wegen, paden, banen en/of 

parkeergelegenheden en/of het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen, zulks indien 

de oppervlakte 1.000 m² of meer bedraagt en de bodem verstoren op een grotere diepte dan 

0,5 m; 

c. het aanleggen, verbreden en dempen van sloten, vijvers en andere wateren, zulks indien de 

oppervlakte 1.000 m² of meer bedraagt; 

d. het verlagen of het verhogen van het waterpeil; 

e. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatie- of andere leidingen 

en de daarmee verband houdende constructies, zulks indien de oppervlakte 1.000 m² of meer 

bedraagt waarbij de breedte van deze werken tenminste 1,25 m bedraagt en de bodem 

verstoren op een grotere diepte dan 0,5 m; 

f. het rooien van bos of boomgaard, waarbij de stobben worden verwijderd, zulks indien de 

oppervlakte 1.000 m² of meer bedraagt en de bodem verstoren op een grotere diepte dan 0,5 m; 

g. het aanleggen van bos of boomgaard, zulks indien de oppervlakte 1.000 m² of meer bedraagt en 

de bodem verstoren op een grotere diepte dan 0,5 m; 

h. het uitvoeren van grondbewerkingen op een grotere diepte dan 0,5 m, waartoe ook wordt 

gerekend het verwijderen van bestaande funderingen, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, 

aanleggen van drainage en ontginnen, zulks indien de oppervlakte 1.000 m² of meer bedraagt. 

32.3.2 Uitzondering op het aanlegverbod 

Het in lid 32.3.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke: 

a. het normale onderhoud en/of gebruik betreffen; 

b. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarbij lid 32.2 in acht is genomen; 

c. ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd; 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0824.BPBuitengeconsolid-gc04/r_NL.IMRO.0824.BPBuitengeconsolid-gc04.html#_32.3.1_Aanlegverbodzonderomgevingsvergunning
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0824.BPBuitengeconsolid-gc04/r_NL.IMRO.0824.BPBuitengeconsolid-gc04.html#_32.2_Bouwregels
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d. reeds in uitvoering zijn, dan wel krachtens een verleende vergunning reeds mogen worden 

uitgevoerd op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan. 

32.3.3 Voorwaarden voor een omgevingsvergunning 

a. de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden wordt verleend, 

indien is gebleken dat de in lid 32.3.1 genoemde werken en werkzaamheden dan wel de directe 

of indirecte gevolgen van deze werken en werkzaamheden niet zullen leiden tot een verstoring 

van archeologisch materiaal; 

b. voor zover de in lid 32.3.1 genoemde werken en werkzaamheden dan wel de directe of indirecte 

gevolgen van deze werken en werkzaamheden kunnen leiden tot een verstoring van 

archeologisch materiaal, kan de vergunning worden verleend, indien aan de vergunning één of 

meerdere van de volgende voorschriften wordt verbonden: 

1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische 

resten in de bodem kunnen worden behouden; 

2. de verplichting tot het doen van opgravingen; 

3. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring te laten 

begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg 

die voldoet aan door het bevoegd gezag bij de vergunning te stellen kwalificaties; 

c. de vergunning wordt niet verleend dan nadat de aanvrager een rapport heeft overlegd, waarin 

de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord, naar 

het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld. 

32.4 Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders kunnen het bestemmingsplan wijzigen door: 

a. de bestemming Waarde - Archeologie - 3 geheel of gedeeltelijk te doen vervallen, indien op basis 

van archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de betrokken locatie geen archeologische 

waarden (meer) aanwezig zijn of; 

b. aan gronden zonder of met een andere archeologische waarde de bestemming Waarde - 

Archeologie - 3 toe te kennen, indien uit archeologisch onderzoek blijkt dat de bestemming van 

deze gronden, gelet op ter plaatse aanwezige archeologische waarden, aanpassing behoeft. 

  

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0824.BPBuitengeconsolid-gc04/r_NL.IMRO.0824.BPBuitengeconsolid-gc04.html#_32.3.1_Aanlegverbodzonderomgevingsvergunning
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0824.BPBuitengeconsolid-gc04/r_NL.IMRO.0824.BPBuitengeconsolid-gc04.html#_32.3.1_Aanlegverbodzonderomgevingsvergunning
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Artikel 33 Waarde - Archeologie - 4 
33.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor Waarde - Archeologie - 4 aangewezen gronden zijn - behalve voor de andere aldaar 

voorkomende bestemming(en) - mede bestemd voor het behoud en de bescherming van archeologische 

waarden. 

33.2 Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 
33.2.1 Bouwen 

a. op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 33.1 genoemde bestemming uitsluitend 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een bouwhoogte van ten hoogste 2 

m; 

b. voor het bouwen overeenkomstig de regels voor de andere op deze gronden voorkomende 

bestemmingen dient de aanvrager van een omgevingsvergunning voor het bouwen, een rapport 

te overleggen waarin de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag zullen 

worden verstoord, naar oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate zijn vastgesteld. 

33.2.2 Voorwaarden 

Indien uit het in lid 33.2.1 onder b genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de 

gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwen zullen of kunnen worden 

verstoord, kunnen het bevoegd gezag één of meerdere van de volgende voorwaarden verbinden aan de 

omgevingsvergunning voor het bouwen: 

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische waarden in 

de bodem kunnen worden behouden; 

b. de verplichting tot het doen van opgravingen; 

c. de verplichting de oprichting van het bouwwerk te laten begeleiden door een deskundige op het 

terrein van archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het bevoegd gezag bij de 

vergunning te stellen kwalificaties. 

33.2.3 Bouwverbod 

Indien uit het in lid 33.2.1 onder b genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de 

gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwen zullen worden verstoord 

zonder dat het mogelijk is om deze door de in lid 33.2.2 genoemde voorwaarden veilig te stellen, dan 

wordt de vergunning geweigerd. 
33.2.4 Uitzonderingen 

Het bepaalde in lid 33.2.1 onder b, lid 33.2.2 en lid 33.2.3 is niet van toepassing, indien het bouwplan 

betrekking heeft op een of meer van de volgende activiteiten of bouwwerken: 

a. vervanging, vernieuwing, vergroting of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de 

oppervlakte voor zover gelegen op of onder peil, wordt uitgebreid binnen een afstand van 

maximaal 3 m van de bestaande fundering; 

b. een bouwwerken met een oppervlakte van ten hoogste 2.500 m²; 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0824.BPBuitengeconsolid-gc04/r_NL.IMRO.0824.BPBuitengeconsolid-gc04.html#_33.1_Bestemmingsomschrijving
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0824.BPBuitengeconsolid-gc04/r_NL.IMRO.0824.BPBuitengeconsolid-gc04.html#_33.2.1_Bouwen
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0824.BPBuitengeconsolid-gc04/r_NL.IMRO.0824.BPBuitengeconsolid-gc04.html#_33.2.1_Bouwen
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0824.BPBuitengeconsolid-gc04/r_NL.IMRO.0824.BPBuitengeconsolid-gc04.html#_33.2.2_Voorwaarden
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0824.BPBuitengeconsolid-gc04/r_NL.IMRO.0824.BPBuitengeconsolid-gc04.html#_33.2.1_Bouwen
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0824.BPBuitengeconsolid-gc04/r_NL.IMRO.0824.BPBuitengeconsolid-gc04.html#_33.2.2_Voorwaarden
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0824.BPBuitengeconsolid-gc04/r_NL.IMRO.0824.BPBuitengeconsolid-gc04.html#_33.2.3_Bouwverbod
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c. een bouwwerk waarvoor de graafwerkzaamheden om het bouwwerk te plaatsen niet dieper 

reiken dan 0,5 m onder peil. 

33.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 
33.3.1 Aanlegverbod zonder omgevingsvergunning 

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Waarde - Archeologie - 4 zonder of in afwijking 

van een schriftelijke vergunning van het bevoegd gezag (omgevingsvergunning voor het uitvoeren van 

werken of werkzaamheden) de volgende werken en werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren: 

a. het ophogen, verlagen of afgraven van de bodem, zulks indien de oppervlakte 2.500 m² of meer 

bedraagt en de bodem verstoren op een grotere diepte dan 0,5 m; 

b. het aanleggen, verbreden en/of verharden van wegen, paden, banen en/of 

parkeergelegenheden en/of het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen, zulks indien 

de oppervlakte 2.500 m² of meer bedraagt en de bodem verstoren op een grotere diepte dan 

0,5 m; 

c. het aanleggen, verbreden en dempen van sloten, vijvers en andere wateren, zulks indien de 

oppervlakte 2.500 m² of meer bedraagt; 

d. het verlagen of het verhogen van het waterpeil; 

e. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatie- of andere leidingen 

en de daarmee verband houdende constructies, zulks indien de oppervlakte 2.500 m² of meer 

bedraagt waarbij de breedte van deze werken tenminste 1,25 m bedraagt en de bodem 

verstoren op een grotere diepte dan 0,5 m; 

f. het rooien van bos of boomgaard, waarbij de stobben worden verwijderd, zulks indien de 

oppervlakte 2.500 m² of meer bedraagt en de bodem verstoren op een grotere diepte dan 0,5 m; 

g. het aanleggen van bos of boomgaard, zulks indien de oppervlakte 2.500 m² of meer bedraagt en 

de bodem verstoren op een grotere diepte dan 0,5 m; 

h. het uitvoeren van grondbewerkingen op een grotere diepte dan 0,5 m, waartoe ook wordt 

gerekend het verwijderen van bestaande funderingen, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, 

aanleggen van drainage en ontginnen, zulks indien de oppervlakte 2.500 m² of meer bedraagt. 

33.3.2 Uitzondering op het aanlegverbod 

Het in lid 33.3.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke: 

a. het normale onderhoud en/of gebruik betreffen; 

b. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarbij lid 33.2 in acht is genomen; 

c. ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd; 

d. reeds in uitvoering zijn, dan wel krachtens een verleende vergunning reeds mogen worden 

uitgevoerd op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan. 

33.3.3 Voorwaarden voor een omgevingsvergunning 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0824.BPBuitengeconsolid-gc04/r_NL.IMRO.0824.BPBuitengeconsolid-gc04.html#_33.3.1_Aanlegverbodzonderomgevingsvergunning
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0824.BPBuitengeconsolid-gc04/r_NL.IMRO.0824.BPBuitengeconsolid-gc04.html#_33.2_Bouwregels
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a. de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden wordt verleend, 

indien is gebleken dat de in lid 33.3.1 genoemde werken en werkzaamheden dan wel de directe 

of indirecte gevolgen van deze werken en werkzaamheden niet zullen leiden tot een verstoring 

van archeologisch materiaal; 

b. voor zover de in lid 33.3.1 genoemde werken en werkzaamheden dan wel de directe of indirecte 

gevolgen van deze werken en werkzaamheden kunnen leiden tot een verstoring van 

archeologisch materiaal, kan de vergunning worden verleend, indien aan de vergunning één of 

meerdere van de volgende voorschriften wordt verbonden: 

1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische 

resten in de bodem kunnen worden behouden; 

2. de verplichting tot het doen van opgravingen; 

3. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring te laten 

begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg 

die voldoet aan door het bevoegd gezag bij de vergunning te stellen kwalificaties; 

c. de vergunning wordt niet verleend dan nadat de aanvrager een rapport heeft overlegd, waarin 

de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord, naar 

het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld. 

33.4 Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders kunnen het bestemmingsplan wijzigen door: 

a. de bestemming Waarde - Archeologie - 4 geheel of gedeeltelijk te doen vervallen, indien op basis 

van archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de betrokken locatie geen archeologische 

waarden (meer) aanwezig zijn of; 

b. aan gronden zonder of met een andere archeologische waarde de bestemming Waarde - 

Archeologie - 4 toe te kennen, indien uit archeologisch onderzoek blijkt dat de bestemming van 

deze gronden, gelet op ter plaatse aanwezige archeologische waarden, aanpassing behoeft. 

  

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0824.BPBuitengeconsolid-gc04/r_NL.IMRO.0824.BPBuitengeconsolid-gc04.html#_33.3.1_Aanlegverbodzonderomgevingsvergunning
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0824.BPBuitengeconsolid-gc04/r_NL.IMRO.0824.BPBuitengeconsolid-gc04.html#_33.3.1_Aanlegverbodzonderomgevingsvergunning
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OIRSCHOT 

Artikel 25 Waarde – Archeologie 4 

  

25.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Waarde – Archeologie 4' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 

voorkomende bestemming, mede bestemd voor instandhouding en bescherming van de 

in de grond verwachte archeologische waarden. 

  

25.2 Bouwregels 

a. Voor het bouwen overeenkomstig de regels voor de andere op deze gronden 

voorkomende bestemmingen dient de aanvrager van een omgevingsvergunning voor 

het bouwen van bouwwerken met een oppervlakte van 500 m² en groter en een diepte 

van meer dan 0,5 m onder maaiveld een rapport te overleggen waarin de 

archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag zullen worden 

verstoord, naar oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate zijn vastgesteld. 

Overlegging van een rapport is niet nodig, indien het gronden betreft die als verstoord 

zijn aangemerkt op bijlage 8 Archeologische verwachtingen- en waardenkaart d.d. 

7 februari 2011 dan wel waarvan verstoring blijkt uit een eerder verleende 

omgevingsvergunning of uit andere formele bescheiden. 

b. Indien uit het onder a genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden 

van de gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning zullen of kunnen 

worden verstoord, kan het bevoegd gezag een of meerdere van de volgende 

voorwaarden verbinden aan de omgevingsvergunning: 

1. De verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor 

archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden. 

2. De verplichting tot het doen van opgravingen. 

3. De verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de 

bodemverstoring, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van 

archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het bevoegd gezag bij de 

omgevingsvergunning te stellen kwalificaties. 

c. Indien uit het rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door 

het verlenen van de omgevingsvergunning zullen worden verstoord zonder dat het 

mogelijk is om deze door de onder b genoemde voorwaarden veilig te stellen, dan 

wordt de omgevingsvergunning geweigerd. 

d. Alvorens het bevoegd gezag beslist over een omgevingsvergunning als bedoeld 

onder a kan het schriftelijk advies inwinnen bij een deskundige op het terrein van de 

archeologische monumentenzorg omtrent de vraag of door het verlenen van een 

omgevingsvergunning geen onevenredige afbreuk wordt of kan worden gedaan aan de 

archeologische waarden, en of en zo ja welke voorwaarden dienen te worden gesteld. 

  

 

25.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 

werkzaamheden 

  

25.3.1 Werken en werkzaamheden 

Het is verboden op de gronden met de bestemming 'Waarde - Archeologie 4' zonder of in 

afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en 

werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren, over een oppervlakte van 500 m² en 

groter: 

a. het uitvoeren van graafwerkzaamheden en/of grondbewerkingen, het roeren en 

omwoelen van gronden, waaronder begrepen het aanleggen van drainage, dieper dan 

0,5 m onder maaiveld; 
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b. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en het rooien van 

diepwortelende beplantingen, waarbij de stobben worden verwijderd; 

c. het ophogen en egaliseren van gronden; 

d. het verlagen van het waterpeil; 

e. het uitvoeren van heiwerkzaamheden of het op andere wijze indrijven van 

objecten in de bodem. 

f. het graven, verbreden en verdiepen van sloten, vijvers en andere wateren; 

g. het aanbrengen van ondergrondse transportleidingen en de daarmee verband 

houdende constructies. 

  

25.3.2 Uitzonderingen 

Het sub 25.3.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden 

welke: 

a. het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen, dan wel van 

ondergeschikte betekenis zijn; 

b. reeds in uitvoering zijn, dan wel krachtens een verleende omgevingsvergunning 

reeds mogen worden uitgevoerd op het tijdstip van de inwerkingtreding van dit plan. 

c. in het kader van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd inclusief het doen 

van opgravingen, mits verricht door een ter zake deskundige. 

  

25.3.3 Toelaatbaarheid 

a. De sub 25.3.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, 

indien op basis van (archeologisch) onderzoek is aangetoond, dat er geen of 

nauwelijks waarden aanwezig zijn dan wel dat de archeologische waarden door de 

werken en werkzaamheden niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad. 

Teneinde dit te bereiken kunnen aan een omgevingsvergunning in ieder geval de 

volgende voorwaarden worden verbonden: 

1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor 

(ondanks de uitvoering van een bouw- of aanlegplan) monumenten in de bodem 

worden behouden zoals alternatieven voor heiwerk, het al dan niet bouwen van 

kelders, het aanbrengen van een beschermende bodemlaag of andere 

voorzieningen die op dit doel zijn gericht; 

2. de verplichting tot het doen van opgravingen; 

3. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten 

begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische 

monumentenzorg die voldoet aan door het bevoegd gezag bij de 

omgevingsvergunning te stellen kwalificaties. 

b. Indien uit het rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door 

het verlenen van de omgevingsvergunning zullen worden verstoord zonder dat het 

mogelijk is om deze door de onder a genoemde voorwaarden veilig te stellen, dan 

wordt de omgevingsvergunning geweigerd. 

c. Een rapport is niet noodzakelijk indien naar het oordeel van het bevoegd gezag 

de archeologische waarde van het terrein in andere beschikbare informatie afdoende 

is vastgesteld. Deze informatie wordt dan als een rapport beschouwd. 

d. Alvorens het bevoegd gezag beslist over een omgevingsvergunning als bedoeld 

sub 25.3.1 kan het advies inwinnen bij een deskundige op het terrein van de 

archeologische monumentenzorg omtrent de vraag of door het verlenen van een 

omgevingsvergunning geen onevenredige afbreuk wordt of kan worden gedaan aan de 

archeologische waarden, en of en zo ja welke voorwaarden dienen te worden gesteld. 

  

Artikel 26 Waarde – Archeologie 5 

  

26.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Waarde – Archeologie 5' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 

voorkomende bestemming, mede bestemd voor instandhouding en bescherming van de 

in de grond verwachte archeologische waarden. 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0823.BPBGfaseII2013-VAST/r_NL.IMRO.0823.BPBGfaseII2013-VAST_0026WaardeArcheologi.html#32072fe7-7afd-420c-853c-6b8fe1782ff2
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0823.BPBGfaseII2013-VAST/r_NL.IMRO.0823.BPBGfaseII2013-VAST_0026WaardeArcheologi.html#32072fe7-7afd-420c-853c-6b8fe1782ff2
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0823.BPBGfaseII2013-VAST/r_NL.IMRO.0823.BPBGfaseII2013-VAST_0026WaardeArcheologi.html#32072fe7-7afd-420c-853c-6b8fe1782ff2
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26.2 Bouwregels 

a. Voor het bouwen overeenkomstig de regels voor de andere op deze gronden 

voorkomende bestemmingen dient de aanvrager van een omgevingsvergunning voor 

het bouwen van bouwwerken met een oppervlakte van 2.500 m² en groter en een 

diepte van meer 0,5 m onder maaiveld een rapport te overleggen waarin de 

archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag zullen worden 

verstoord, naar oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate zijn vastgesteld. 

Overlegging van een rapport is niet nodig, indien het gronden betreft die als verstoord 

zijn aangemerkt op bijlage 8 Archeologische verwachtingen- en waardenkaart d.d. 

7 februari 2011 dan wel waarvan verstoring blijkt uit een eerder verleende 

omgevingsvergunning. 

b. Indien uit het onder a genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden 

van de gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning zullen of kunnen 

worden verstoord, kan het bevoegd gezag een of meerdere van de volgende 

voorwaarden verbinden aan de omgevingsvergunning: 

1. De verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor 

archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden. 

2. De verplichting tot het doen van opgravingen. 

3. De verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de 

bodemverstoring, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van 

archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het bevoegd gezag bij de 

omgevingsvergunning te stellen kwalificaties. 

b. Indien uit het rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door 

het verlenen van de omgevingsvergunning zullen worden verstoord zonder dat het 

mogelijk is om deze door de onder b genoemde voorwaarden veilig te stellen, dan 

wordt de omgevingsvergunning geweigerd. 

c. Alvorens het bevoegd gezag beslist over een omgevingsvergunning als bedoeld 

onder a kan het schriftelijk advies inwinnen bij een deskundige op het terrein van de 

archeologische monumentenzorg omtrent de vraag of door het verlenen van een 

omgevingsvergunning geen onevenredige afbreuk wordt of kan worden gedaan aan de 

archeologische waarden, en of en zo ja welke voorwaarden dienen te worden gesteld. 

  

 

26.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 

werkzaamheden 

  

26.3.1 Werken en werkzaamheden 

Het is verboden op de gronden met de bestemming 'Waarde - Archeologie 5' zonder of in 

afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en 

werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren, over een oppervlakte van 2.500 m² en 

groter: 

a. het uitvoeren van graafwerkzaamheden en/of grondbewerkingen, het roeren en 

omwoelen van gronden, waaronder begrepen het aanleggen van drainage, dieper 

0,5 m onder maaiveld; 

b. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en het rooien van 

diepwortelende beplantingen, waarbij de stobben worden verwijderd; 

c. het ophogen en egaliseren van gronden; 

d. het verlagen van het waterpeil; 

e. het uitvoeren van heiwerkzaamheden of het op andere wijze indrijven van 

objecten in de bodem. 

f. het graven, verbreden en verdiepen van sloten, vijvers en andere wateren; 

g. het aanbrengen van ondergrondse transportleidingen en de daarmee verband 

houdende constructies. 

  

26.3.2 Uitzonderingen 
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Het sub 26.3.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, 

welke: 

a. het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen, dan wel van 

ondergeschikte betekenis zijn; 

b. reeds in uitvoering zijn, dan wel krachtens een verleende omgevingsvergunning 

reeds mogen worden uitgevoerd op het tijdstip van de inwerkingtreding van dit plan. 

c. in het kader van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd inclusief het doen 

van opgravingen, mits verricht door een ter zake deskundige. 

  

26.3.3 Toelaatbaarheid 

a. De sub 25.3.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, 

indien op basis van (archeologisch) onderzoek is aangetoond, dat er geen of 

nauwelijks waarden aanwezig zijn dan wel dat de archeologische waarden door de 

werken en werkzaamheden niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad. 

Teneinde dit te bereiken kunnen aan een omgevingsvergunning in ieder geval de 

volgende voorwaarden worden verbonden: 

1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor 

(ondanks de uitvoering van een bouw- of aanlegplan) monumenten in de bodem 

worden behouden zoals alternatieven voor heiwerk, het al dan niet bouwen van 

kelders, het aanbrengen van een beschermende bodemlaag of andere 

voorzieningen die op dit doel zijn gericht; 

2. de verplichting tot het doen van opgravingen; 

3. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten 

begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische 

monumentenzorg die voldoet aan door het bevoegd gezag bij de 

omgevingsvergunning te stellen kwalificaties. 

b. Indien uit het rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door 

het verlenen van de omgevingsvergunning zullen worden verstoord zonder dat het 

mogelijk is om deze door de onder a genoemde voorwaarden veilig te stellen, dan 

wordt de omgevingsvergunning geweigerd. 

c. Een rapport is niet noodzakelijk indien naar het oordeel van het bevoegd gezag 

de archeologische waarde van het terrein in andere beschikbare informatie afdoende 

is vastgesteld. Deze informatie wordt dan als een rapport beschouwd. 

d. Alvorens het bevoegd gezag beslist over een omgevingsvergunning als bedoeld 

sub 26.3.1 kan het advies inwinnen bij een deskundige op het terrein van de 

archeologische monumentenzorg omtrent de vraag of door het verlenen van een 

omgevingsvergunning geen onevenredige afbreuk wordt of kan worden gedaan aan de 

archeologische waarden, en of en zo ja welke voorwaarden dienen te worden gesteld. 

  
  

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0823.BPBGfaseII2013-VAST/r_NL.IMRO.0823.BPBGfaseII2013-VAST_0027WaardeArcheologi.html#7dd66d69-fe9b-4ce5-bb45-42db67e02d65
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0823.BPBGfaseII2013-VAST/r_NL.IMRO.0823.BPBGfaseII2013-VAST_0026WaardeArcheologi.html#32072fe7-7afd-420c-853c-6b8fe1782ff2
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0823.BPBGfaseII2013-VAST/r_NL.IMRO.0823.BPBGfaseII2013-VAST_0027WaardeArcheologi.html#7dd66d69-fe9b-4ce5-bb45-42db67e02d65
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BOXTEL 
 

Artikel 33 Waarde - Archeologie - Categorie 3 

 33.1 Bestemmingsomschrijving 

 33.2 Bouwregels 

 33.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden 

 33.4 Wijzigingsbevoegdheid 

33.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor ' Waarde - Archeologie - Categorie 3 ' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 

voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor het behoud en de bescherming van de in de grond aanwezige 

of te verwachten archeologische waarden. 

33.2 Bouwregels 
33.2.1 Omgevingsvergunning 

a. De aanvrager van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk die betrekking heeft 

op de voor ' Waarde - Archeologie - Categorie 3 ' aangewezen gronden, legt een rapport over op 

basis van de in de beroepsgroep geldende norm waarin de archeologische waarden van het terrein, dat 

blijkens de aanvraag zal worden verstoord, in voldoende mate is vastgesteld; 

b. Een onderzoek als bedoeld onder a is niet vereist indien naar oordeel van het bevoegd gezag de 

archeologische waarde van het terrein in andere beschikbare informatie afdoende is vastgesteld; 

c. Een onderzoek als bedoeld onder a is ook niet vereist indien door het overleggen van een 

overeenkomstig de eisen van het bevoegd gezag uitgevoerd onderzoek blijkt dat de verstoringsdiepte 

van de bouwactiviteit minder diep reikt dan de esdekdiepte; 

d. Het bevoegde gezag verleent de vergunning indien naar zijn oordeel genoegzaam blijkt dat: 

1. er geen archeologische waarden aanwezig zijn; 

2. de betreffende archeologische waarden door de ingreep niet of niet onevenredig worden 

geschaad; 

3. de verstoringsdiepte minder diep reikt dan de esdekdiepte; 

4. schade door bouwactiviteiten kan worden voorkomen of zoveel mogelijk kan worden beperkt 

door het in acht nemen van aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften. 

33.2.2 Voorschriften omgevingsvergunning voor het bouwen 

a. In de situatie als bedoeld in 33.2.1 onder d kan het bevoegd gezag de volgende voorschriften aan de 

omgevingsvergunning verbinden: 

1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor de archeologische resten 

in de bodem kunnen worden behouden; 

2. de verplichting tot het doen uitvoeren van opgravingen; 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1/r_NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1_2.33.html#_33.1_Bestemmingsomschrijving
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1/r_NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1_2.33.html#_33.2_Bouwregels
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1/r_NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1_2.33.html#_33.3_Omgevingsvergunningvoorhetuitvoerenvaneenwerkgeenbouwwerkzijndeofvanwerkzaamheden
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1/r_NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1_2.33.html#_33.3_Omgevingsvergunningvoorhetuitvoerenvaneenwerkgeenbouwwerkzijndeofvanwerkzaamheden
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1/r_NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1_2.33.html#_33.4_Wijzigingsbevoegdheid
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1/r_NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1_2.33.html
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1/r_NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1_2.33.html
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1/r_NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1_2.33.html#_33.2.1_Omgevingsvergunning
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3. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een 

deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan een door 

het bevoegd gezag bij de vergunning te stellen kwalificaties. 

b. Indien het bepaalde onder a sub 3 van toepassing is, worden aan de omgevingsvergunning 

voorschriften verbonden omtrent de gevolgen van vondsten die worden gedaan tijdens de uitvoering 

van bouwwerkzaamheden. 

33.2.3 Uitzonderingen 

Het bepaalde in 33.2.1 en 33.2.2 is niet van toepassing indien de aanvraag betrekking heeft op : 

a. een bouwwerk met een bruto oppervlakte van ten hoogste 125 m2; 

b. een bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden dieper dan 50 cm onder maaiveld en zonder 

heiwerkzaamheden kan worden geplaatst; 

c. een bouwwerk dat uitsluitend voor archeologisch onderzoek is bestemd met een bouwhoogte tot 3 

meter; 

d. een bouwwerk binnen de bestemmingen 'Agrarisch - Agrarisch bedrijf', 'Agrarisch - Glastuinbouw', 

'Bedrijf', 'Bedrijf - Nutsvoorziening', 'Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen', 'Bedrijf - 

Waterzuiveringsinstallatie', 'Horeca', 'Maatschappelijk', 'Recreatie - Dagrecreatie', 'Recreatie -

 Verblijfsrecreatie', 'Recreatie - Volkstuin', 'Sport', 'Sport - Manege' en  'Wonen'; 

e. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van dit bestemmingsplan; 

f. mogen worden uitgevoerd kracht een reeds verleende vergunning. 

33.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 

van werkzaamheden 
33.3.1 Verbod 

Het is verboden om op of in de voor ' Waarde - Archeologie - Categorie 3 ' aangewezen gronden, zonder of in 

afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werkzaamheden of werken, niet zijnde bouwwerken uit te 

voeren: 

a. grondwerkzaamheden, zoals het afgraven, ophogen, vergraven, egaliseren, diepploegen en -woelen 

van gronden; 

b. het indrijven van voorwerpen in de grond zoals heipalen, damwanden, boor- en pompputten; 

c. waterhuishoudkundige ingrepen zoals het aanbrengen van onderbemaling; 

d. het aanleggen van dammen en stuwen en het aanbrengen van oeverbeschoeiing; 

e. het aanleggen, dempen of wijzigen (zoals het verbreden, verdiepen, wijzigen van oevers en profiel) van 

sloten, greppels, watergangen en overige waterpartijen; 

f. het aanbrengen van beplanting; 

g. het rooien van diepwortelende beplantingen voor zover daarbij stobben worden verwijderd; 

h. het omzetten van gras of akkerland in een teelt waarbij bodemvolume wordt afgevoerd waartoe 

gerekend worden teelt van houtgewas met agrarische productiefunctie, graszodenteelt en 

siergewassenteelt; 

i. het aanleggen en/of verharden van wegen, paden, parkeerterreinen of het aanbrengen van andere 

oppervlakteverhardingen; 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1/r_NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1_2.33.html#_33.2.1_Omgevingsvergunning
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1/r_NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1_2.33.html#_33.2.2_Voorschriftenomgevingsvergunningvoorhetbouwen
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1/r_NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1_2.4.html
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1/r_NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1_2.5.html
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1/r_NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1_2.8.html
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1/r_NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1_2.9.html
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1/r_NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1_2.10.html
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1/r_NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1_2.10.html
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1/r_NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1_2.11.html
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1/r_NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1_2.11.html
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1/r_NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1_2.13.html
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1/r_NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1_2.14.html
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1/r_NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1_2.16.html
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1/r_NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1_2.17.html
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1/r_NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1_2.17.html
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1/r_NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1_2.17.html
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1/r_NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1_2.18.html
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1/r_NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1_2.19.html
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1/r_NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1_2.20.html
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1/r_NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1_2.27.html
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1/r_NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1_2.33.html
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j. het aanbrengen van ondergrondse transport- energie of telecommunicatieleidingen en daarmee 

verband houdende constructies, installaties of apparatuur, waarbij de breedte van de grondwerken meer 

dan 0,50 m bedragen; 

k. het slopen van gebouwen en verwijderen van funderingen, waarbij grondroering plaatsvindt; 

l. het afplaggen van heide- of natuurgebieden. 

33.3.2 Uitzonderingen 

a. Het bepaalde in 33.3.1  , uitgezonderd onder l, is niet van toepassing indien de werkzaamheden of 

werken: 

1. maximaal 0,50 meter diep reiken ten opzichte van het maaiveld en een verstoringsoppervlakte 

hebben van ten hoogste 125 m2; 

2. ten dienste staan van archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen, mits verricht 

door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan 

een door het bevoegd gezag bij de vergunning te stellen kwalificaties; 

3. het normale beheer en onderhoud betreffen, met inbegrip van onderhoud- en 

vervangingswerkzaamheden van bestaande riolen, bestratingen, beplantingen en binnen 

bestaande tracés van kabels en leidingen; 

4. het normale agrarisch gebruik betreffen waaronder worden verstaan grondbewerkingen ten 

dienste van agrarisch gebruik mits de bodem tot niet meer dan een diepte van 0,50 meter 

onder maaiveld wordt geroerd; 

5. het aanleggen van een drainagestelsel en beregeningsinstallatie betreffen waarbij de 

verstoringsoppervlakte van het perceel per saldo gering is; 

6. plaatsvinden binnen een afstand van maximaal 2,5 meter uit een bestaande fundering van een 

bestaand bouwwerk; 

7. plaatsvinden binnen de bestemmingen 'Agrarisch - Agrarisch bedrijf', 'Agrarisch - 

Glastuinbouw', 'Bedrijf', 'Bedrijf - Nutsvoorziening', 'Bedrijf - Verkooppunt 

motorbrandstoffen', 'Bedrijf - Waterzuiveringsinstallatie', 'Horeca', 'Maatschappelijk', 

'Recreatie - Dagrecreatie', 'Recreatie - Verblijfsrecreatie', 'Recreatie - Volkstuin', 'Sport', 

'Sport - Manege' en 'Wonen'; 

8. in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan of uitgevoerd kunnen 

worden op grond van een voor dat tijdstip aangevraagde of verleende vergunning. 

b. Het verbod als bedoeld in 33.3.1 is ook niet van toepassing indien: 

1. de werkzaamheden vooraf bij het bevoegd gezag zijn gemeld, voorzien van een 

overeenkomstig de eisen van het bevoegd gezag uitgevoerd onafhankelijk onderzoek waaruit 

blijkt dat de verstoringsdiepte van de werkzaamheden of werken minder diep reikt dan de 

esdekdiepte, en voorzien van een verklaring dat in het geval van teelten zoals bedoeld 

onder 33.3.1 onder h het afgevoerde bodemvolume weer wordt aangevuld waarop het 

bevoegd gezag op basis van deze melding voorafgaand aan de uitvoering van de 

werkzaamheden schriftelijk te kennen heeft gegeven dat voor de betreffende werkzaamheden 

geen omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, en 

werkzaamheden is vereist; 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1/r_NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1_2.33.html#_33.3.1_Verbod
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1/r_NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1_2.4.html
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1/r_NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1_2.5.html
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1/r_NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1_2.5.html
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1/r_NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1_2.8.html
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1/r_NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1_2.9.html
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1/r_NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1_2.10.html
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1/r_NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1_2.10.html
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1/r_NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1_2.10.html
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1/r_NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1_2.11.html
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1/r_NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1_2.13.html
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1/r_NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1_2.14.html
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1/r_NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1_2.16.html
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1/r_NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1_2.17.html
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1/r_NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1_2.17.html
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1/r_NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1_2.18.html
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1/r_NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1_2.19.html
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2. de werkzaamheden vooraf bij het bevoegd gezag zijn gemeld, voorzien van een schriftelijke 

verklaring met bewijsmateriaal waarbij wordt aangetoond dat de grond reeds dieper is geroerd 

dan de voorgestelde bewerkingsdiepte en voorzien van een verklaring dat in het geval van 

teelten zoals bedoeld onder 33.3.1 onder h het afgevoerde bodemvolume weer wordt 

aangevuld waarop het bevoegd gezag op basis van deze melding voorafgaand aan de 

uitvoering van de werkzaamheden schriftelijk te kennen heeft gegeven dat voor de betreffende 

werkzaamheden geen omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen 

bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is vereist. 

33.3.3 Rapport en toelaatbaarheid 

a. De aanvrager van een omgevingsvergunning voor werken of werkzaamheden als bedoeld in 33.3.1 die 

betrekking heeft op de voor ' Waarde - Archeologie - Categorie 3 ' aangewezen gronden, legt een 

rapport over waarin de archeologische waarden van het terrein, dat blijkens de aanvraag zal worden 

verstoord, in voldoende mate is vastgesteld; 

b. een onderzoek als bedoeld onder a is niet vereist indien naar oordeel van het bevoegd gezag de 

archeologische waarde van het terrein in andere beschikbare informatie afdoende is vastgesteld; 

c. Het bevoegde gezag verleent de vergunning indien naar zijn oordeel uit het rapport als bedoeld onder 

a genoegzaam blijkt dat: 

1. er geen archeologische waarden aanwezig zijn; 

2. de betreffende archeologische waarden door de ingreep niet of niet onevenredig worden 

geschaad; 

3. schade door bouwactiviteiten kan worden voorkomen of zoveel mogelijk kan worden beperkt 

door het in acht nemen van aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften. 

33.3.4 Voorschriften omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, en 

werkzaamheden 

a. In de situatie als bedoeld in 33.3.3 onder c. kan het bevoegd gezag de volgende voorschriften aan de 

omgevingsvergunning verbinden : 

1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor de archeologische resten 

in de bodem kunnen worden behouden; 

2. de verplichting tot het doen uitvoeren van opgravingen; 

3. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een 

deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan een door 

het bevoegd gezag bij de vergunning te stellen kwalificaties. 

b. Indien het bepaalde onder a sub 3 van toepassing is, worden aan de omgevingsvergunning 

voorschriften verbonden omtrent de gevolgen van vondsten die worden gedaan tijdens de uitvoering 

van bouwwerkzaamheden. 

33.4 Wijzigingsbevoegdheid 
33.4.1 Wijziging 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming ' Waarde - Archeologie - Categorie 3 ' te wijzigen 

door de voor 'Waarde - Archeologie - Categorie 2' aangewezen gronden die, bij wijze van dubbelbestemming, 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1/r_NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1_2.33.html#_33.3.1_Verbod
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1/r_NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1_2.33.html#_33.3.1_Verbod
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1/r_NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1_2.33.html
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1/r_NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1_2.33.html
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1/r_NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1_2.33.html#_33.3.3_Rapportentoelaatbaarheid
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1/r_NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1_2.33.html
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1/r_NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1_2.33.html
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1/r_NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1_2.32.html


15 
 

bestemd zijn voor bescherming en veiligstelling van archeologische waarden te wijzigen of geheel of gedeeltelijk 

van de verbeelding te verwijderen, onder de voorwaarden dat: 

a. uit nader archeologisch onderzoek is gebleken, dat ter plaatse geen archeologische waarden aanwezig 

zijn of zich op een andere plaats bevinden; 

b. het op grond van nader archeologisch onderzoek niet meer noodzakelijk wordt geacht dat het 

bestemmingsplan ter plaatse in bescherming en veiligstelling van archeologische waarde voorziet. 

 

 


