
Archeologisch bureauonderzoek van 
plangebied Kameren 3 te Heeswijk Dinther, 
gemeente Bernheze

469

A
rc
ho

l

J.J. Brattinga

Archol



Archeologisch bureauonderzoek van 

plangebied Kameren 3 te Heeswijk 

Dinther, gemeente Bernheze

J.J. Brattinga



Colofon

Archol Rapport 469

Archeologisch bureauonderzoek van plangebied Kameren 3 te Heeswijk Dinther, 

gemeente Bernheze

Projectleiding:  drs. T.A. Goossens

Auteur:    J.J. Brattinga Ma

Tekstredactie  drs. T.A.  Goossens

Beeldmateriaal:   J.J. Brattinga MA

Opmaak:   A.J. Allen

Autorisatie:  drs. T. A. Goossens

Handtekening

Versie: Definitief, 01-08-2019

ISSN 1569-2396

© Archol, Leiden 2019

Einsteinweg 2

2333 CC Leiden

info@archol.nl

Tel. 071 527 33 13



Inhoudsopgave

Samenvatting 5

Advies   5

  

1 Inleiding 7

 1.1 Aanleiding en doelstelling 7

 1.2 Plangebied, huidig en toekomstig gebruik 7

 1.3 Beleid 9

 1.4 Onderzoeksopzet en organisatie 10

  

2 Bureauonderzoek 13

 2.1 Inleiding en methodiek 13

 2.2 Landschappelijk kader 13

 2.3 Archeologisch en historisch kader  15

  2.3.1 Archeologische beleidskaart en cultuurhistorische waardenkaart 15

  2.3.2 Archis3 gegevens  16

  2.3.3 Archeologische Monumentenkaart  17

  2.3.4 Historische bronnen en kaartmateriaal  18

 2.4 Gespecificeerde archeologische verwachting 20

3 Conclusie & advies 23

 3.1 Conclusie 23

 3.2 Advies 23

Literatuur  25

Figurenlijst 25

Tabellenlijst 26

Bijlage I Plantekeningen 27





Kameren 3    5

Samenvatting

In juni 2019 heeft Archol BV een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd naar 

een onderzoeksgebied aan de Kameren 3 te Heeswijk Dinther, gemeente Bernheze. 

De opdrachtgever is voornemens om op de locatie van een afgebrande boerderij 

en schuren een nieuwe boerderij, een verlengde schuur en een kas te bouwen. In 

het omliggende terrein zullen oude verkavelingsslootjes opnieuw open gegraven 

worden. Het doel van dit bureauonderzoek is het vaststellen of de werkzaamheden 

kunnen leiden tot aantasting van eventueel aanwezige archeologische waarden. Het 

bureauonderzoek is erop gericht een specifiek verwachtingsmodel voor het terrein op 

te stellen met de bekende en verwachte archeologische waarden. Op basis hiervan 

volgt een advies over de eventuele noodzaak van archeologisch vervolgonderzoek.

Het noordoostelijk deel van het onderzoeksgebied ligt op een terrein met een dub-

belbestemming ‘waarde - archeologie 2’. Het zuidwestelijk en uiterst noordelijke deel 

van het onderzoeksgebied liggen op een terrein met een dubbelbestemming ‘waarde 

– archeologie 3’. Het terrein valt binnen de historische park- en tuinaanleg van kasteel 

Heeswijk, een gebied dat door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is 

aangemerkt als rijksmonument

Het onderzoeksgebied ligt voor een groot deel op een dekzandruggetje dat 

doorloopt naar het oosten. Even ten noorden van het terrein ligt de ‘Leijgraaf’, een 

natuurlijke laagte in het landschap waar later een waterloop doorheen is gegraven. 

Geomorfologisch gezien bestaat de ondergrond uit dekzandwelvingen, een vlakte van 

verspoelde dekzanden en ten noorden daarvan een beekdal met meanderruggen en 

geulen. Op de bodemkaart is te zien dat de ondergrond van het onderzoeksgebied 

bestaat uit beekeerdgronden en laarpodzolgronden. 

Archeologische vondsten uit de directe omgeving bestaan uit metaalvondsten uit de 

Romeinse tijd en de nieuwe tijd. Er is tevens sprake van een urnenveld uit de ijzertijd 

en twee daaraan gekoppelde archeologische monumenten op ca. 170 m ten noorden 

van het onderzoeksgebied. Op historisch kaartmateriaal is te zien dat het perceel 

waarop het onderzoeksgebied ligt vanaf de 18e eeuw min of meer zijn contouren krijgt. 

Bebouwing op het perceel is te zien vanaf de 19e eeuw. 

De gespecificeerde archeologische verwachting voor het onderzoeksgebied laat zien 

dat er een middelhoge verwachting is op het aantreffen van archeologische sporen uit 

het paleolithicum – neolithicum. Voor de periode bronstijd – nieuwe tijd geldt een hoge 

verwachting.

Advies

De geplande werkzaamheden zullen in het gebied met ‘waarde – archeologie 2’  de 

onderzoeksgrens van 250 m2 en diepte van 40 cm overschrijden. Op basis van het 

archeologisch bureauonderzoek wordt geadviseerd om de aanleg van de nieuwe 

funderingen voor de boerderij en de verlengde schuur en het uitgraven van de afval-

waterverwerking archeologisch te begeleiden, conform protocol opgraven. Tevens 

wordt geadviseerd om de perceelsloten binnen het ‘waarde - archeologie 2’ gebied 

niet diep uit te graven maar om de bovenste 20 cm vanaf maaiveld af schuiven, zoals 

voorgesteld door opdrachtgever. Hiermee kan wel het reliëf van de oude sloten 
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teruggebracht worden in het landschap zonder de dieper gelegen bodemlagen met 

mogelijke archeologische waarden te roeren. 

De werkzaamheden in het terrein met ‘waarde – archeologie 3’ vallen binnen de door 

het bevoegd gezag gestelde grens van 2500 m2. Hier hoeft geen archeologisch vervolg-

onderzoek plaats te vinden. Het kan niet worden uitgesloten dat er bij de uitvoering 

van de werkzaamheden alsnog archeologische vondsten worden gedaan. Dergelijke 

9toevals)vondsten moeten op grond van artikel 5.10 van de Erfgoedwet bij de 

bevoegde overheid (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, c.q. gemeente Bernheze) 

worden gemeld. Wij adviseren u om deze meldplicht in de omgevingsvergunning op te 

nemen.

Tot slot kan gesteld worden dat de voorgenomen werkzaamheden passen binnen 

de het cultuurhistorisch landschap van de omgeving. Het opnieuw bouwen van de 

boerderij en het terugbrengen van oude perceleringssloten en begroeiing (al dan 

niet als reliëf) herstelt het terrein zoals dat er in de 19e eeuw, als onderdeel van het 

landgoed van kasteel Heeswijk, mogelijk heeft bijgelegen.
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Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

In mei 2019 heeft Archol BV in opdracht van dhr. S. Reijmers en mevr. J.G. van Raaij 

een bureauonderzoek uitgevoerd naar een locatie aan Kameren 3 te Heeswijk Dinther, 

gemeente Bernheze (Figuur 1.1). Aanleiding voor het onderzoek is de geplande sloop 

van een oude, uitgebrande boerderij en de nieuwbouw van een boerderij op dezelfde 

locatie. Daarnaast zullen binnen het onderzoeksgebied nog een schuur en een kas 

worden gebouwd. Ook zal er een nieuwe vuilwaterafvoer worden geplaatst.

Doel van het bureauonderzoek is het vaststellen of de werkzaamheden kunnen 

leiden tot aantasting van eventueel aanwezige archeologische waarden. Het 

bureauonderzoek is erop gericht een specifiek verwachtingsmodel voor het terrein op 

te stellen met de bekende en verwachte archeologische waarden. Op basis hiervan 

volgt een advies over de eventuele noodzaak van archeologisch vervolgonderzoek.

1.2 Plangebied, huidig en toekomstig gebruik

Het plangebied is gelijk aan het onderzoeksgebied en ligt aan de weg Kameren, 

een weg die de gehuchten Kameren en Fokkershoek met elkaar verbindt. Voor de 

duidelijkheid van het rapport zal van het onderzoeksgebied gesproken worden. Binnen 

het kadastrale terrein bevinden zich een afgebrande boerderij, de restanten van twee Figuur 1.1 
De locatie van het onderzoeksgebied (rood 
kader) op een uitsnede van de topografische 
kaart.

1
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schuren en de restanten van een oude waterput. De rest van het perceel is in gebruik 

als gras- en bouwland. Het terrein valt binnen de historische park- en tuinaanleg van 

kasteel Heeswijk; een gebied dat door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) 

is aangemerkt als rijksmonument (complexnummer 511895).

Het afgebrande gebouw is het restant van een kortgevelboerderij, van de schuren zijn 

na de brand in 2012 de asbest daken verwijderd. De opdrachtgever is voornemens om 

een nieuwe boerderij te bouwen en de schuren te herstellen. De voorgenomen plannen 

houden het volgende in (zie Figuur 1.2):

·	 De restanten van de uitgebrande boerderij worden gesloopt. Er zal een nieuwe 

boerderij op dezelfde locatie als de afgebrande boerderij worden gebouwd. 

·	 Bij de oude boerderij zijn een waterput en een beerput aanwezig. De waterput zal 

cosmetisch hersteld worden, de beerput wordt zo mogelijk verwijderd.

·	 Er wordt een vuilwaterafvoer in de vorm van een helofytenfilter met sceptic en 

pompput ten noorden van de boerderij geplaatst. Hiermee zal ca. 78 m2 grond 

worden geroerd. 

·	 Een schuur zal gedeeltelijk worden overkapt met een kasconstructie. Hiervan 

bestaat de fundering uit schroefpalen. De andere schuur wordt op de oude locatie 

hersteld en verlengd tot 15 meter. 

·	 In het omliggende terrein worden oude ontginningsslootjes weer uitgegraven. 

·	 Er zal een aantal bomen worden geplant: 6 populieren rondom het erf en ca. 100 

wilgen langs de verkavelingsslootjes. De nieuwe aanplant vindt plaats in de vorm 

van (jonge) bomen en zal (inclusief kluit) niet dieper reiken dan 40 cm. Onduidelijk 

is nog hoe diep de bomen zullen wortelen.
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Figuur 1.2 
Ontwerptekening van de toekomstige situatie. 
Rood: boerderij. Grijs: schuren. Blauw: slootjes. 
Donkergroene cirkels: bomen (populieren). 
Lichtgroene cirkels: bomen (wilgen). Het 
onderzoeksgebied is aangegeven met een 
rood kader. Bron: opdrachtgever. 
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·	 Het aanleggen van nieuwe bekabeling (water, elektra). Dit zal zoveel mogelijk in de 

oude kabeltracés geschieden. Er zal echter een aantal nieuwe kabeltracés moeten 

worden gegraven.

1.3 Beleid

Het onderzoeksgebied ligt in een terrein waarin twee verschillende archeologieregimes 

van de gemeente Bernheze van kracht zijn binnen het vigerende bestemmingsplan 

‘Buitengebied Bernheze’ (vastgesteld op 08-10-2014, identificatienummer 

NL.IMRO.1721.BPBuitengebied-oh01, zie Figuur 1.4). 

Het noordoostelijk deel van het onderzoeksgebied ligt op een terrein met een dub-

belbestemming ‘waarde - archeologie 2’. Hierbij geldt dat voor het bouwen van een 

bouwwerk groter dan 250 m2 en waarbij de grond dieper dan 40 cm wordt verstoord 

een archeologisch rapport moet worden overlegd.

Het zuidwestelijk en uiterst noordelijke deel van het onderzoeksgebied valt binnen een 

terrein met een dubbelbestemming ‘waarde – archeologie 3’. Hierbij geldt dat voor het 

bouwen van een bouwwerk groter dan 2500 m2 en waarbij de grond dieper dan 40 cm 

wordt verstoord een archeologisch rapport moet worden overlegd. 

Voor het gebied in het uiterste zuidwesten van het onderzoeksgebied geldt geen 

archeologieregime.

Het onderzoeksgebied heeft een totale oppervlakte van ca. 15.000 m2. Voor de 

realisatie van de plannen zijn diverse (bodem)ingrepen nodig om bijvoorbeeld het 

huis te bouwen en de septic tank te plaatsen. Een overzicht van de grondroerende 

werkzaamheden en de ingeschatte oppervlakte van de verstoring is te zien in Tabel 1.1.

Uit deze tabel blijkt dat de grond binnen het gebied met dubbelbestemming ‘waarde – 

archeologie 2’ meer dan 250 m2  en dieper dan 40 cm zal worden verstoord. Daarnaast 

zullen er nog diverse sloten worden ontgraven en zal de bouw van de kas (fundering op 

schroefpalen), de verlengde schuur en de afvalwaterverwerking ook grondroering met 

zich meebrengen.

De graafwerkzaamheden binnen het terrein met ‘waarde – archeologie 3’ (o.a. het 

graven van de verkavelingsslootjes en de sleuven voor kabels en leidingen) zullen de 

gestelde voorwaarden voor vervolgonderzoek niet overschrijden. Hierdoor kunnen 

deze uitgevoerd worden zonder aanvullend archeologisch onderzoek.

Figuur 1.3 
Detailtekening van de geplande bodem-
ingrepen ter hoogte van de schuren, waar-
onder de aanleg van een pompput en septic, 
een funderingsput voor de uitbreiding van de 
schuur en bijbehorende sleuven voor kabels 
en leidingen. Bron: opdrachtgever.
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werkzaamheden Grootte (m2) 
Archeologie 2

Grootte (m2) 
Archeologie 3

Diepte (-mv)

Woning 200 0,60 m 

Aansluiting water/ elektra 30 30 1,00 m (water)
0,50 m (overig)

Afvalwaterverwerking 76 2,00 m (septic tank)
1,00 m (overig)

Nieuwbouw schuur + uitbreiding 18 0,60

Uitdiepen ontginningsslootjes (optioneel) 250 600

Uitdiepen lange sloot aan westzijde (optioneel) 200 200

totaal 774 830

1.4 Onderzoeksopzet en organisatie

Al sinds 1961 kent Nederland een monumentenwet. In 1988 werd deze wet vervangen 

door de Monumentenwet 1988, die op zijn beurt per 1 juli 2016 is komen te vervallen 

en een deels is overgegaan naar de Erfgoedwet. Deze wet regelt de omgang met het 

archeologisch erfgoed. Iedere initiatiefnemer van projecten waarbij de bodem wordt 

verstoord kan door de overheid verplicht worden een rapport te overleggen waaruit 

de archeologische waarde van het te verstoren terrein (het onderzoeksgebied) blijkt. 

Voor een dergelijk rapport is archeologisch onderzoek vereist: het archeologisch 

vooronderzoek. Dit onderzoek heeft tot doel vast te stellen of in het onderzoeks-

gebied waardevolle vindplaatsen voorkomen. Het vooronderzoek is opgebouwd 

uit twee onderdelen: het bureauonderzoek (BO) en een eventueel inventariserend 

veldonderzoek (IVO), elk met bijbehorende standaardrapportages. 

Dit rapport betreft een bureauonderzoek. Het bureauonderzoek geeft een 

samenvatting van wat er in archeologisch en aardwetenschappelijk opzicht bekend 

is over het onderzoeksgebied. Het doel is om door middel van bestaande bronnen 

Figuur 1.4 
Het onderzoeksgebied (zwarte stippellijn) 
binnen het gebied van het bestemmingsplan 
‘Buitengebied Bernheze’ (kruisjes, vastgesteld 
op 08-10-2014) en de binnen het onder-
zoeksgebied geldende archeologieregimes. 
Rood: waarde – archeologie 2. Blauw: waarde 
– archeologie 3. Bron: www.ruimtelijkeplan-
nen.nl

Tabel 1.1 
Overzicht van de toekomstige werkzaam-
heden waarbij grondroering zal plaatsvinden 
per archeologieregime.
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te komen tot een gespecificeerde archeologische verwachting. De administratieve 

gegevens van het onderzoek zijn weergegeven in Tabel 1.2.

Soort onderzoek: Archeologisch bureauonderzoek 

Projectnaam: Heeswijk Dinther – Kameren 3

Archolprojectcode: HDK1892

Archis-zaaknummer: 4713669100

Opdrachtgever: Dhr. S. Reijmers & mevr. J.G. van Raaij

Bevoegd gezag: Gemeente Bernheze
De Misse 6
5384 ZG Heesch

Adviseur bevoegd gezag: Drs. A. Visser
Monumentenhuis Brabant
Am.visser@monumentenhuisbrabant.nl

Uitvoerder: J.J. Brattinga Ma – Archol bv

Versie 2.0

Status:  Definitief (1-8-2019)

Goedkeuring bevoegd gezag Ja  

Provincie: Noord-Brabant

Gemeente: Bernheze

Plaats: Heeswijk Dinther

Toponiem: Kameren 3

Coördinaten gebied: 159.042/408.133 (centrumcoördinaat)

Oppervlakte onderzoeksgebied: 15.000 m2 

Huidig grondgebruik: Gras-/ landbouwland, ruïnes

Beheer en plaats van documentatie en vondsten: Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Provincie Noord-
Brabant

 

Tabel 1.2 
Administratieve gegevens.
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Bureauonderzoek

2.1 Inleiding en methodiek

Het bureauonderzoek is erop gericht aan de hand van bekende en verwachte 

archeologische waarden een verwachtingsmodel voor het terrein op te stellen 

en eventuele verstoringen in kaart te brengen. Dit verwachtingsmodel resulteert 

in een gespecificeerde archeologische verwachting waarin voor zover mogelijk 

uitspraken worden gedaan over de datering, het complextype, de locatie, de omvang 

en diepteligging, de gaafheid en conservering, uiterlijke kenmerken en mogelijke 

verstoringen van mogelijk in het onderzoeksgebied aanwezige archeologische 

waarden. 

De gemeente Bernheze heeft sinds 2011 een gemeentelijke archeologische beleidskaar 

en een cultuurhistorische beleidskaart. Deze beleidskaarten vormen de basis van het 

hier gepresenteerde bureauonderzoek. Daarnaast is aanvullend onderzoek gedaan 

door middel van het bestuderen van literatuur en van historisch kaartmateriaal. 

Tevens is het archeologisch informatiesysteem (Archis3) geraadpleegd om de bekende 

archeologische waarnemingen binnen en direct rondom het onderzoeksgebied in 

kaart te brengen. Het bureauonderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm 

Nederlandse Archeologie (KNA) 4.1, protocol 4002.

2.2 Landschappelijk kader

Het onderzoeksgebied ligt in het zuidelijk zandgebied binnen een laagte die de 

Roerdalslenk wordt genoemd en een oorsprong heeft in het Mioceen (23-5,3 miljoen 

jaar geleden). 

 Deze laagte raakt vanaf het Tertiair gevuld met rivierafzettingen van de Maas 

(Beegden Formatie). Vanaf het Pleistoceen worden er in het gebied door toedoen 

van harde wind en de afwezigheid van vegetatie dikke pakketten zand afgezet door 

de wind (formatie van Boxtel, laagpakket van Wierden). Die vormen langgerekte 

dekzandruggen. Het onderzoeksgebied ligt voor een deel op een dekzandruggetje. 

Even ten noorden van het terrein ligt de ‘Leijgraaf’, een natuurlijke laagte in het 

landschap waar later een waterloop doorheen is gegraven. De Leijgraaf stroomt van 

Boekel naar Berlicum, waar hij uitmondt in het riviertje de Aa. Het hoogteverschil is 

duidelijk te zien in op het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN, Figuur 2.1)

Op de geomorfologische kaart (Figuur 2.2) is te zien dat de ondergrond van het gebied 

bestaat uit dekzandwelvingen (code: L51) een vlakte van verspoelde dekzanden (code: 

M53) met ten noorden daarvan een beekdal met meanderruggen en geulen (code: 

R46). 

Op de bodemkaart (Figuur 2.3) is te zien dat het noordelijk deel van het onderzoeksge-

bied bestaat uit beekeerdgronden met leemarm en zwak lemig fijn zand (code pZg21). 

In de rest van het onderzoeksgebied liggen laarpodzolgronden met leemarm en zwak 

lemig fijn zand (code cHn21).

2
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Figuur 2.1 
Hoogtekaart van het onderzoeksgebied (rood kader) en omgeving. Duidelijk te zien is dat er ten noorden en zuiden van het onderzoeksgebied 
hogere dekzandruggen (rood-oranje) liggen. Ten oosten en deels binnen het onderzoeksgebied ligt een kleinere dekzandrug (geel). Er omheen ligt 
een lager terrein (blauw-groen) waar de Leijgraaf doorheen stroomt. Bron: Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN).
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2.3 Archeologisch en historisch kader 

2.3.1 Archeologische beleidskaart en cultuurhistorische waardenkaart

De Gemeente Bernheze heeft een archeologische beleidskaart (Figuur 2.4) en een cul-

tuurhistorische waardenkaart laten opstellen in 2011. De kaarten zijn een belangrijke 

bron voor het bureauonderzoek, omdat hiervoor reeds veel gedetailleerde informatie 

bij elkaar gebracht en gecombineerd is.

De archeologische verwachtingskaart laat zien dat binnen het onderzoeksgebied een 

terrein met een hoge en een middelhoge verwachting ligt. Deze verwachtingszones 

komen overeen met de archeologieregimes uit het vigerende bestemmingsplan (zie 

hoofdstuk 1.3). 

Binnen de cultuurhistorische waardenkaart is te zien dat er langs het zuiden (de 

Kameren) en ten oosten (de Kersouwelaan) van het onderzoeksgebied lange rijen met 

monumentale bomen staan. 

 De Kersouwelaan is tevens bestempeld als een oud wegtracé van hoge waarde. De 

Kameren is gemarkeerd als een wegtracé van redelijk hoge waarde. De zones langs de 

wegen worden beschouwd als onderdeel van de parkaanleg van een landgoed (kasteel 

Heeswijk). Figuur 2.2 
 Geomorfologische kaart van het onderzoeks-
gebied (rood kader) en omgeving. Lichtgroen: 
dekzandwelvingen (code: L51), grijs: vlakte 
van verspoelde dekzanden (code: M53), 
groen: beekdal met meanderruggen en geu-
len (code: R46). Bron: Alterra
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Figuur 2.3 
Bodemkaart van het onderzoeksgebied. 
Groen: beekeerdgronden met leemarm en 
zwak lemig fijn zand (code pZg21), rood: laar-
podzolgronden met leemarm en zwak lemig 
fijn zand (code cHn21). Bron: Alterra.
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2.3.2 Archis3 gegevens 

In het landelijke onderzoeksregister Archis3 staat in een straal van 500 m rondom 

het onderzoeksgebied een aantal archeologische vondstlocaties en onderzoeken 

geregistreerd (Figuur 2.5). Het gaat hierbij om drie vondstmeldingen en twee 

archeologische bureauonderzoeken.

De oudste vondstmelding komt uit 1968 (Archisnr. 3088769100). Ten noordwesten van 

het onderzoeksgebied zijn bij Middelrode-Klotven door A. de Lith diverse urnen en cre-

matiemateriaal uit de vroege ijzertijd gevonden. De urnen zouden zijn ondergebracht 

in de school van Middelrode maar waren in 1982 spoorloos verdwenen (Beex 1983, 

40). Het terrein ten oosten van de Dreef, direct naast de locatie van de vondstmelding, 

is vanwege deze vondstmelding aangeschreven als archeologisch monument 

(monumentnummer 4575 en 4589).

De andere twee vondstmeldingen betreffen metaaldetectorvondsten. De eerste is 

niet ver van de hierboven genoemde vondstmelding aangetroffen op een akker aan 

de oever van de rivier de Aa op Molenhoek (Archisnr. 3244799100). Het gaat om de 

vondst van de versierde greep van een Romeinse sleutel en een Romeinse dupondius 

van Faustina II. 

De tweede metaaldetectorvondst is gedaan ten zuidwesten van het onderzoeksge-

bied (Archisnr. 2993286100). Het betreft de melding van de vondst van een 18de of 

19de-eeuwse, versleten zegelstempel aan de Gouverneursweg.

In 2019 heeft IDDS een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd naar een terrein 

naast het kasteel Heeswijk, even ten zuiden van het onderzoeksgebied (Archisnr. 

Figuur 2.4 
Uitsnede van de archeologische waarden- en 
beleidskaart van de gemeente Bernheze. Het 
onderzoeksgebied is aangegeven met een 
rood kader. Binnen het onderzoeksgebied 
zijn de zones met een hoge archeologische 
verwachting (rood), een middelhoge arche-
ologische verwachting (oranje) en een lage 
archeologische verwachting (geel) aange-
geven (bron:  gemeente Bernheze).
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4674392100). Op basis van dat onderzoek is vastgesteld dat het onderzochte terrein 

van een hoge archeologische waarde is (Moerman 2019, 17).

Tot slot heeft IDDS in 2015 een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd naar een 

aantal onderzoeksgebiedjes langs de EVZ Leijgraaf en de EVZ Groote Wetering in de 

gemeente Bernheze (Archisnr. 3973734100). Hierbij is vastgesteld dat in een van de 

onderzochte terreinen even ten noordoosten van het huidige onderzoeksgebied een 

middelhoge verwachting is op het aantreffen van archeologische sporen uit de periode 

paleolithicum tot en met de nieuwe tijd (Moerman 2015, 20).

2.3.3 Archeologische Monumentenkaart 

Op de Archeologische Monumentenkaart (AMK) ligt het onderzoeksgebied niet in 

een archeologisch monument. Even ten noorden van het onderzoeksgebied zijn 

wel twee archeologische monumenten aanwezig. Dat betreft de locatie van een 

urnenveld uit de vroege ijzertijd en hangt samen met de hierboven (hoofdstuk 2.3.2) 

omschreven vondstmelding van urnen en crematieresten (Archisnr. 3088769100, 

monumentnummers 4575 en 4589).  

Figuur 2.5 
Archis waarnemingen en onderzoeken met 
de locatie van het onderzoeksgebied (rood 
kader). Bron: Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed (RCE).
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2.3.4 Historische bronnen en kaartmateriaal 

Kameren 3 heeft lange tijd deel uitgemaakt van het landgoed van kasteel Heeswijk. Dit 

kasteel is in de late 11e of begin 12e eeuw gebouwd als mottekasteel en weerspiegelt 

1000 jaar bouwgeschiedenis. 

 Later is de motte omgebouwd tot een veelhoekige waterburcht en door 

grootscheepse verbouwingen vanaf de 14e eeuw tot en met de 19e eeuw heeft het zijn 

huidige uiterlijk gekregen. Het landgoed telt 24 monumenten die geregistreerd staan 

bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), waaronder tuinornamenten en 

diverse gebouwen. 

In Nederland komen vanaf de 16e en 17e eeuw relatief veel gedetailleerde kaarten 

beschikbaar, voornamelijk in de vorm van plattegronden van steden. Gedetailleerde 

kaarten van het buitengebied, zoals de locatie van het onderzoeksgebied, ontbreken 

echter. De eerste enigszins gedetailleerde kaart van het terrein stamt uit 1754 

(Figuur 2.6). Op deze kaart zijn de contouren van het onderzoeksgebied duidelijk te 

herkennen. Ook is goed te zien dat er langs de wegen bomen groeien. Op de plek van 

de betreffende boerderij staat echter geen bebouwing getekend. In de omgeving zijn 

wel diverse hoeves en het kasteel ingetekend.

De eerste gedetailleerde kaart van het terrein is de kadastrale minuut uit 1811-1832 

(Figuur 2.7). Hierop staat nog geen bebouwing ingetekend. Wel is de oude perceelsloot 

te zien die van noordwest tot zuidwest door het onderzoeksgebied heen loopt. 

In de loop van de 19e eeuw en met name gedurende de 20e eeuw komen er zeer 

gedetailleerde topografische kaarten in gebruik. Hierop is te zien dat het perceel 

bebouwd wordt (Figuur 2.8). Het gaat daarbij om de in 2012 afgebrande boerderij en 

bijbehorende gebouwen. In het Basisregister Adressen en Gebouwen (BAG) van het 

Figuur 2.6 
Het onderzoeksgebied (schematisch 
weergegeven met rode cirkel) op een kaart 
uit 1754. Ten zuiden van het onderzoeks-
gebied is kasteel Heeswijk en de daar 
omheen liggende voorburcht en tuinen 
ingetekend. Het noorden is boven, kaart niet 
op schaal. Bron: opdrachtgever/ Brabantsch 
Historisch Informatie Centrum (BIHC).
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kadaster staat genoteerd dat de boerderij in 1905 is gebouwd. Mogelijk is dus op de 

topografische kaart uit 1900 een 19e-eeuwse voorloper van deze boerderij te zien.
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Figuur 2.7 
Kadastrale Minuut uit 1811-1832. Hierop is de 
locatie van het onderzoeksgebied aangegeven 
(rood kader). Bron: Beeldbank Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed (RCE).
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2.4 Gespecificeerde archeologische verwachting

Voor dit bureauonderzoek zijn alle bekende archeologische en cultuurhistorische 

elementen van het onderzoeksgebied en omgeving in kaart gebracht. Op basis daarvan 

is de volgende gespecificeerde archeologische verwachting opgesteld (Tabel 2.1).

Periode verwachting Diepte -mv. Sporen/structuren

Paleolithicum – 
Neolithicum

middelhoog Direct onder geroerde 
bovengrond/ bouwvoor

Haardkuilen, voorwerpen van natuur- en vuur-
steen, vuursteenclusters, paalkuilen, waterkuilen, 
aardewerk

Bronstijd – 
Nieuwe tijd

hoog Direct onder maaiveld Paalkuilen, greppels, waterputten en -kuilen, 
funderingsresten, aardewerk, bot, glas, metalen 
voorwerpen, botanische resten, beerputten, 
muurwerk

Landschappelijk gezien ligt het onderzoeksgebied voor een groot deel op de rand 

van een dekzandrug. Ten noorden van het onderzoeksgebied ligt de ‘Leijgraaf’, een 

natuurlijke laagte/ beekdal. De dekzandruggen, met name de flanken ervan, zijn al 

vanaf de prehistorie geschikt voor bewoning. 

Voor de periode paleolithicum – neolithicum geldt een middelhoge verwachting op de 

Figuur 2.8 
Uitsneden van topografische kaarten 
(1:25:000) van het onderzoeksgebied (blauwe 
cirkel, schematisch weergegeven) en omgev-
ing uit 1900 (linksboven), 1956 (rechtsboven), 
1967 (linksonder) en 1978 (rechtsonder). Bron: 
www. topotijdreis.nl

Tabel 2.1  
Gespecificeerde archeologische verwachting
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aanwezigheid van archeologische sporen. Landschappelijk gezien is de dekzandrug 

waarop het onderzoeksgebied ligt al vanaf die periode beschikbaar voor  bewoning en 

vanaf het neolithicum voor de aanleg van akkers. Er zijn echter nog geen aanwijzingen 

voor menselijke activiteiten binnen het onderzoeksgebied of de directe omgeving in 

die perioden. Eventuele archeologische sporen uit deze periodes kunnen zich direct 

onder de geroerde bovengrond, in de top van het dekzand bevinden.

Voor de periode bronstijd – nieuwe tijd geldt een hoge verwachting voor het aantreffen 

van archeologische sporen. Archeologische waarnemingen in de directe omgeving van 

het onderzoeksgebied tonen aan dat er in deze periode menselijke aanwezigheid in 

het gebied is geweest. Het gaat hierbij om sporen van een urnenveld uit de ijzertijd. Er 

zijn ca. 170 m noordelijk van het onderzoeksgebied twee archeologische monumenten 

aanwezig die hiermee verband houden. Ook zijn er binnen 500 m afstand diverse 

metalen voorwerpen uit de Romeinse tijd en de nieuwe tijd gevonden. De afgebrande 

boerderij is gebouwd in 1904 en heeft een mogelijke voorloper uit de 19e eeuw. Resten 

hiervan, en eventueel oudere voorlopers kunnen zich nog binnen het onderzoeks-

gebied bevinden. Er is in ieder geval nog een oude beerput op het terrein aanwezig. 

Andere sporen uit deze perioden kunnen zich eveneens direct onder het huidige 

maaiveld bevinden. 

De aanwezigheid van kasteel Heeswijk, even ten zuiden van het onderzoeksgebied, 

en het feit dat de voormalige hoeve onderdeel is geweest van het bijbehorende 

landgoedcomplex zorgt er tevens voor de dat de onderzoekslocatie ook cultuurhisto-

risch gezien waardevol is.
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Conclusie & advies

3.1 Conclusie

Binnen het onderzoeksgebied bevinden zich een afgebrande boerderij, twee 

schuurruïnes waarvan de asbestdaken zijn verwijderd en een oude waterput. De 

rest van het perceel is momenteel in gebruik als gras- en bouwland. Het terrein valt 

binnen de historische park- en tuinaanleg van kasteel Heeswijk; een gebied dat door 

de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is aangemerkt als rijksmonument. De 

opdrachtgever is voornemens om op de locatie van de afgebrande boerderij en schuren 

een nieuwe boerderij te bouwen en de restanten van de schuren te hergebruiken. In 

het omliggende terrein zullen oude verkavelingsslootjes op het terrein opnieuw open 

gegraven worden.

Het noordoostelijk deel van het onderzoeksgebied ligt op een terrein met een dubbel-

bestemming ‘waarde - archeologie 2’. Hier geldt dat archeologisch onderzoek verplicht 

is bij grondroering met een oppervlak boven de 250 m2 en dieper dan 40 cm wordt 

verstoord. Bij de voorgenomen plannen zullen deze waarden worden overschreden. 

Het zuidwestelijk en uiterst noordelijke deel van het onderzoeksgebied valt binnen 

een terrein met een dubbelbestemming ‘waarde – archeologie 3’. Hierbij geldt dat 

voor grondroering met een oppervlak boven de 2500 m2 en waarbij de grond dieper 

dan 40 cm wordt verstoord een archeologisch rapport moet worden overlegd. De 

voorgenomen plannen zullen deze waarden niet overschrijden.

In het bureauonderzoek is gebleken dat het onderzoeksgebied voor een deel op 

een dekzandruggetje ligt. Even ten noorden van het terrein ligt de ‘Leijgraaf’, een 

natuurlijke laagte in het landschap waar later een waterloop doorheen is gegraven. 

Geomorfologisch gezien bestaat de ondergrond uit dekzandwelvingen, een vlakte van 

verspoelde dekzanden en ten noorden daarvan een beekdal met meanderruggen en 

geulen. Op de bodemkaart is te zien dat het noordelijk deel van het onderzoeksgebied 

bestaat uit beekeerdgronden en laarpodzolgronden. 

Archeologische vondsten uit de directe omgeving bestaan uit metaalvondsten uit de 

Romeinse tijd en de nieuwe tijd. Er is tevens sprake van een urnenveld uit de ijzertijd en 

twee daaraan gekoppelde archeologische monumenten op ca. 170 meter ten noorden 

van het onderzoeksgebied. Op historisch kaartmateriaal is te zien dat het perceel 

waarop het onderzoeksgebied ligt vanaf de 18e eeuw min of meer zijn contouren krijgt. 

De gespecificeerde archeologische verwachting voor het onderzoeksgebied laat zien 

dat er een middelhoge verwachting is op het aantreffen van archeologische sporen uit 

het paleolithicum – neolithicum. Deze kunnen zich direct onder de geroerde grond, in 

de top van het dekzandpakket bevinden. Voor de periode bronstijd – nieuwe tijd geldt 

een hoge verwachting. Deze kunnen zich eveneens direct onder de geroerde grond, in 

de top van het dekzandpakket bevinden.

3.2 Advies

Op basis van het archeologisch bureauonderzoek wordt geadviseerd om de sloop van 

de ondergrondse funderingen en de aanleg van de nieuwe fundering voor de boerderij, 

de bouw van de fundering van de verlengde schuur en het uitgraven van de afvalwater-

verwerking archeologisch te begeleiden: opgraven, variant archeologische begeleiding. 

Deze vorm van vervolgonderzoek wordt geadviseerd, omdat de bestaande boerderij 

3
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het onmogelijk maakt om hier d.m.v. regulier vooronderzoek (inventariserende 

boringen of proefsleuven) de aanwezigheid en de waarde van eventuele onderliggende 

archeologisch resten te bepalen. Daarnaast zijn de bodemingrepen in de rest van het 

onderzoeksgebied kleinschalig.

Wanneer bij de aanleg van de perceelsloten in het ‘waarde - archeologie 2’ gebied 

slechts de bovenste 20 cm vanaf maaiveld wordt uitgegraven, zoals voorgesteld 

door opdrachtgever, valt dat binnen de verstoringsgrens en hoeft daarvoor geen 

archeologisch vervolgonderzoek te worden uitgevoerd. Indien de sloten echter alsnog 

dieper dan 40 cm worden uitgegraven, dan adviseert Archol deze bodemingreep ook 

onder archeologische begeleiding plaats te laten vinden. 

De werkzaamheden binnen het terrein met ‘waarde – archeologie 3’ vallen binnen de 

door het bevoegd gezag gestelde grens van 2500 m2. Hier hoeft geen archeologisch 

vervolgonderzoek plaats te vinden. Het kan niet worden uitgesloten dat er bij de 

uitvoering van de werkzaamheden alsnog archeologische vondsten worden gedaan. 

Dergelijke (toevals)vondsten moeten op grond van artikel 5.10 van de Erfgoedwet 

bij de bevoegde overheid (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, c.q. gemeente 

Bernheze) worden gemeld. Wij adviseren u om deze meldplicht in de omgevingsver-

gunning op te nemen.

In Figuur 3.1 is overzichtelijk gemaakt in welke archeologieregimes de diverse 

voorgenomen plannen zich bevinden.
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Legenda

Figuur 3.1 
Advieskaart. Hierop valt duidelijk te zien 
welke voorgenomen werkzaamheden binnen 
de verschillende archeologische regimes val-
len. De werkzaamheden in het blauwe deel 
kunnen uitgevoerd worden zonder archeolo-
gisch vervolgonderzoek. De werkzaamheden 
in het rode deel zullen moeten worden uitge-
voerd in combinatie met archeologisch ver-
volgonderzoek of door middel van planaan-
passing, zoals het ondiep (20 cm) ontgraven 
van de sloten.
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Tot slot kan gesteld worden dat de voorgenomen werkzaamheden passen binnen 

de het cultuurhistorisch landschap van de omgeving. Het opnieuw bouwen van de 

boerderij en het terugbrengen van oude perceleringssloten en begroeiing (al dan 

niet als reliëf) hersteld het terrein zoals dat er in de 19e eeuw, als onderdeel van het 

landgoed van kasteel Heeswijk, mogelijk heeft bijgelegen.  
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Figurenlijst

Figuur 1.1 De locatie van het onderzoeksgebied (rood kader) op een uitsnede van de 

topografische kaart (1:25.000).

Figuur 1.2 Ontwerptekening van de toekomstige situatie. Rood: boerderij. Grijs: 

schuren. Blauw: slootjes. Donkergroene cirkels: bomen (populieren). Lichtgroene 

cirkels: bomen (wilgen). Het onderzoeksgebied is aangegeven met een rood kader. 

Bron: opdrachtgever.

Figuur 1.3 Detailtekening van de geplande bodemingrepen ter hoogte van de 

schuren, waaronder de aanleg van een pompput en septic, een funderingsput voor 

de uitbreiding van de schuur en bijbehorende sleuven voor kabels en leidingen. Bron: 

opdrachtgever.

Figuur 1.4 Het onderzoeksgebied (zwarte stippellijn) binnen het gebied van het 

bestemmingsplan ‘Buitengebied Bernheze’ (kruisjes, vastgesteld op 08-10-2014) 

en de binnen het onderzoeksgebied geldende archeologieregimes. Rood: waarde – 

archeologie 2. Blauw: waarde – archeologie 3. Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl

Figuur 2.1 Hoogtekaart van het onderzoeksgebied (rood kader) en omgeving. 

Duidelijk te zien is dat er ten noorden en zuiden van het onderzoeksgebied hogere 

dekzandruggen (rood-oranje) liggen. Ten oosten en deels binnen het onderzoeksge-
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bied ligt een kleinere dekzandrug (geel). Er omheen ligt een lager terrein (blauw-groen) 

waar de Leijgraaf doorheen stroomt. Bron: Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN).

Figuur 2.2  Geomorfologische kaart van het onderzoeksgebied (rood kader) en 

omgeving. Lichtgroen: dekzandwelvingen (code: L51), grijs: vlakte van verspoelde 

dekzanden (code: M53), groen: beekdal met meanderruggen en geulen (code: R46). 

Bron: Alterra

Figuur 2.3 Bodemkaart van het onderzoeksgebied. Groen: beekeerdgronden met 

leemarm en zwak lemig fijn zand (code pZg21), rood: laarpodzolgronden met leemarm 

en zwak lemig fijn zand (code cHn21). Bron: Alterra.

Figuur 2.4 Uitsnede van de archeologische waarden- en beleidskaart van de gemeente 

Bernheze. Het onderzoeksgebied is aangegeven met een rood kader. Binnen het 

onderzoeksgebied zijn de zones met een hoge archeologische verwachting (rood), 

een middelhoge archeologische verwachting (oranje) en een lage archeologische 

verwachting (geel) aangegeven (bron:  gemeente Bernheze).

Figuur 2.5 Archis waarnemingen en onderzoeken met de locatie van het onderzoeksge-

bied (rood kader). Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

Figuur 2.6 Het onderzoeksgebied (schematisch weergegeven met rode cirkel) op een 

kaart uit 1754. Ten zuiden van het onderzoeksgebied is kasteel Heeswijk en de daar 

omheen liggende voorburcht en tuinen ingetekend. Het noorden is boven, kaart niet 

op schaal. Bron: opdrachtgever/ Brabantsch Historisch Informatie Centrum (BIHC).

Figuur 2.7 Kadastrale Minuut uit 1811-1832. Hierop is de locatie van het onderzoeksge-

bied aangegeven (rood kader). Bron: Beeldbank Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

(RCE).

Figuur 2.8 Uitsneden van topografische kaarten (1:25:000) van het onderzoeksgebied 

(blauwe cirkel, schematisch weergegeven) en omgeving uit 1900 (linksboven), 1956 

(rechtsboven), 1967 (linksonder) en 1978 (rechtsonder). Bron: www. topotijdreis.nl

Figuur 3.1 Advieskaart. Hierop valt duidelijk te zien welke voorgenomen 

werkzaamheden binnen de verschillende archeologische regimes vallen. De 

werkzaamheden in het blauwe deel kunnen uitgevoerd worden zonder archeologisch 

vervolgonderzoek. De werkzaamheden in het rode deel zullen moeten worden 

uitgevoerd in combinatie met archeologisch vervolgonderzoek of door middel van 

planaanpassing, zoals het ondiep (20 cm) ontgraven van de sloten.

Tabellenlijst

Tabel 1.1: Overzicht van de toekomstige werkzaamheden waarbij grondroering zal 

plaatsvinden per archeologieregime.

Tabel 1.2: Administratieve gegevens.

Tabel 2.1: gespecificeerde archeologische verwachting
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- Vuilwaterriolering, van gerecyled PVC, en aan te sluiten op het gemeentelijk
  vuiwaterriool.
- Ontstoppingstukken h.o.h. max. 10 m.
- De gehele riolering volgens de voorschriften van de gemeente Heeswijk-Dinther

Installaties conform S&W consultancy, zie rapport: 218519 d.d...-..-2019
- type opwekkingstoestel: ....;
- type verwarming: vloerverwarming (i.c.m. radiatoren)
- product/materiaal cv-leidingen:
- type warmtapwaterinstallatie opwerkingsrendement: 85%
- inwendige leidingdiameter warmtapwater:  <10 mm

INSTALLATIES
- Alle elektrotechnische en werktuigbouwkundige werkzaamheden uitvoeren
  volgens de eigen gesteld in het vigerende Bouwbesluit,
  de van toepassing zijnde NEN-normen en de eisen van de plaatselijke
  nutsbedrijven.
- De indeling van de kanalen en leidingen in de leidingkoker(s) volgens
  berekening en tekening van de installateur(s).
- Afmetingen meterkast i.o.m. met plaatselijk nutsbedrijf. Ventilatie (100 cm2
  boven en onder) en uitvoering volgens vigerende Bouwbesluit en NEN 2768.
- Alle installaties volgens de in het vigerende Bouwbesluit en NEN 1010.
- PV panelen dienen te voldoen aan CE certificatie

VENTILATIE
- Alle ventilatie technische en verwarmingstechnische voorzieningen volgens
  berekening en tekening adviseur installatie-techniek, zie rapport:
  S&W consultancy, zie rapport: 218519 d.d. ..-..-2019
- Ventilatie volgens vigerende Bouwbesluit, NEN 1087 en NPR 1088.
- Type ventilatie:  Natuurlijke luchtoe- en mechanische afvoer, winddrukgestuurd.
CO2 sturing in woonkamer/keuken. Luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen LUKA C

KOZIJNEN/DEUREN
- Alle kozijnen en draaiende delen voorzien van binnenbeglazing.
- Alle kozijnen dienen te voldoen aan weerstandsklasse 2 volgens NEN 5096
- Alle binnendeuren die toegang bieden aan een verblijfsruimte cq. -gebied
  moeten een minimale doorgang bieden van 2300 mm.
- Minimale doorgang naar een verblijfsruimte cq. -gebied is 850 mm
  (op tekening weergegeven middels de dagmaat ofwel dgm).
- Kozijnen dienen voorzien te zijn van goede naad- en kierdichting, SBR 2000.
- Toepassen veiligheidsbeglazing (sterkte) en/of conform NEN 3569 (letselschade)
- Geen enkele opening in de uitwendige scheidingsconstructie is breder dan 10 mm.
- Alle binnendeuren dienen aan de onderzijde te voorzien in de ventilatiebehoefte.
- Ter plaatse van een toegangsdeur maximale opstap 20 mm.

 TRAPPEN/BALUSTRADES
- Conform vigerende bouwbesluit
- Aantrede minimaal 220 mm   & Optrede maximaal188 mm
- Ballustrades: 1000 mm + b.k. vloer, tussenafstand spijlen <100mm

EPN
- Verwarming en warmtapwater:
  zie rapportage: S&W consultancy, zie rapport: 218519 d.d. ..-..-2019
- Alle glasopeningen voorzien van isolerende triple beglazing.
- Detaillering van de woning uitvoeren volgens de minimale eisen van het
  vigerende Bouwbesluit en de betreffende NEN, normbladen en minsteriele
  regelgeving.
- Goede naad- en kierdichting ter plaatste van draaiende delen.
- Kozijnaansluiting voorzien van goede naad- en kierdichting.
- Alle dakdoorvoeren goed luchtdicht afdichten.

GELUID
- Karakteristieke geluidswering van de uitwendige scheidingconstructie conform het
  vigerende bouwbesluit Afd. 3.1 Art. 3.2 met min. waarde van 20 dB volgens
  NEN5077
- Bescherming tegen geluid van installaties conform het vigerende bouwbesluit Afd.
  3.3 Art. 3.9 met een bepaald karakteristiek installatie-geluidsniveau van te hoogste
  30 dB volgens NEN5077
- De geluid-absorptie van gemeenschappelijke verkeersruimten conform het
  vigerende bouwbesluit Afd. 3.3 Art 3.13
- De geluidwering tussen niet gemeenschappelijke verblijfsruimten conform het
  vigerende bouwbesluit Afd. 3.4 Art. 3.17a
- De geluidwering tussen ruimten van verschillende gebruiksfunctie conform het
  vigerende bouwbesluit Afd. 3.4 Art 3.17

WATEROPNAME VAN MATERIALEN
- Een scheidingsconstructie van een toiletruimte / badruimte heeft tot een hoogte
  van 1,2 m boven de vloer een bepaalde wateropname, die gemiddeld niet groter is
  dan de waardes conform het vigerende bouwbesluit en bepaald aan de hand van
  NEN 2778

Wonhuis:

Nummer Ruimte Benaming Oppervlakte

0.1 	 	 entree	 verkeersruimte	 11,5 m2

0.2	 	 meterkast	 	 meterkast	 	 0,6 m2

0.3	 	 toilet	 	 toiletruimte	 1,4 m2

0.4	 	 slaapkamer		 verblijfsruimte	 19,2 m2

0.5	 	 woonkamer	 verblijfsruimte	 95 m2

0.6	 	 technische ruimte	 tech. ruimte	 1,2 m2

1.1	 	 overloop	 	 verkeersruimte	  10,9  m2

1.2	 	 slaapkamer		 verblijfsruimte	  17,4 m2

1.3	 	 toilet	 	 toiletruimte	  1,6 m2

1.4	 	 badkamer	 	 badruimte	 	  12,3 m2

Totaal gebruiksoppervlakte woonfunctie = 171 m2

Eis verblijfsgebied 55% van 171 m2 = 94 m2

Totaal verblijfsgebied = 131,5 m2 > 94 m2

(geen eis i.v.m. particuliere woningbouw)

VISUALISATIE of WAND/DAK OPBOUW

: ontspanningsleiding, diameter 110 mm tot buitendaks

: inspectieput

: leiding mechanische ventilatie

: onstoppings stukos

is

: muisdicht ventilatierooster

: leiding (riool) hemelwaterafvoer

: leiding (riool) vuilwater

ca-40

gst-50

ft-50

wc-110

dp-50

wst-50

wm-50

: gootsteen; diameter 50 mm

: toilet; diameter 110 mm

: fontein; diameter 50 mm

: douchput; diameter 50 mm

: wastafel; diameter 50 mm

: wasmachine; diameter 50 mm

: condensafvoer; diameter 40mm

hwa-100 : hemelwaterafvoer; diameter 100 mm

ug-50 : uitstort gootsteen; diameter 50 mm

bp-50 : bad; diameter 50 mm

stl-110 : standleiding; diameter 110 mm

vw-50 : vaatwasmachine; diameter 50 mm

wd-50 : wasdroogmachine; diameter 50 mm

bi-75 : bidet; diameter 75 mm

stl-110 : ontspanningsleiding (naar beneden); diameter 110 mm

stl-110 : ontspanningsleiding (naar boven); diameter 110 mm

l.l.-50 : loze leiding; diameter 50 mm

aanduiding "vluchtrichting naar links/rechts"
volgens NEN-EN-ISO 7010

tegelwerk: badkamer tot aan plafond
tegelwerk: keuken 1500 mm + b.k. afgewerkte vloer
tegelwerk: toilet  1200 mm + b.k. afgewerkte vloer

BOUWKUNDIG ALGEMEEN

noodverlichting

brandslanghaspel 20m

poederblusser

hwa

NO

zelfsluitende deur
zelfsluitende en 30min. brandwerende deur
zelfsluitende en 60min. brandwerende deur
30min. brandwerende scheidingsconstructie
60min. brandwerende scheidingsconstructie

hemelwaterafvoer

noodoverloop (in plattegrond)

deur in vluchtroute te openen zonder sleutel$

gekoppelde rookmelder (aangesloten op lichtnet)
conform NEN 2555

aanduiding "vluchtrichting naar onder"
volgens NEN-EN-ISO 7010

aanduiding "vluchtrichting naar boven" ook boven deuren
volgens NEN-EN-ISO 7010

aanduiding "vluchtrichting trap af / op en links / rechts"
volgens NEN-EN-ISO 7010

30 minuten weerstand
tegen branddoorslag en brandoverslag

30 minuten weerstand
tegen branddoorslag en brandoverslag

nieuwe deur

THERMISCHE ISOLATIE

rc; begane grondvloer : Rc = 6,0 m2.K/W
rc; buitengevels : Rc = 7,9 m2.K/W
rc; dak

: Rc = 0,9 m2.K/Wu-waarde; beglazing
u-waarde; kozijn : Rc = 1,4 W/m2.K
lineaire koudebruggen volgens uitgebreide methode
infiltratie : 0,600 dm3/s per m2

: onderkant latei t.o.v. afgewerkte vloer
: onderkant vloer (onderliggend)

: borstweringshoogte t.o.v. afgewerkte vloer
OL
OV

BH

: dagmaatdgm
VH : vrije hoogte
m.k. : meterkast
gard. : garderobe

brandwerende beglazing**
veiligheid beglazing
volgens NEN 3569oo

: Rc = 6,0 m2.K/W

xx dm3/s
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8.485

+6.500 b.k. dak

+3.170 b.k. goot+2.500 b.k. goot

peil = 0

1.300 1.940 1.650 1.080 2.515

totaalmaat
stramienmaat

1 3 5 62 4

+6.500 b.k. dak

+4.130 b.k. goot

+2.600 b.k. goot

peil = 0

8.485

2.515 1.080 1.650 1.940 1.300

totaalmaat
stramienmaat

B ACF DFG E C'
17.680

+6.500 b.k. dakrand

+2.500 b.k. goot

-200 terrein

+500 b.k. plint 

+4.300 b.k. opening

peil = 0

3.440 1.800 2.900 1.450 1.450 2.900 3.740

totaalmaat
stramienmaat

merk C

Pui D

merk E
dgm = 1300

merk Cmerk C

merk G merk G

merk Gmerk G

plint metselwerk, kruisverband

triple beglazing

zinken goten en hwa

keramische dakpannen ovh gemeleerd

stalen dakvensters

traskalk gevel, grijs gestuct

bakstenen raamdorpels

gezoet hardstenen dorpels, op peil geplaatst

schoorsteen brandmuur, metselwerk

ontluchting riool +
afvoer mech. instl. door schoorsteen

grond 20 cm ophogen

A B C D FFE GC'
17.680

+6.500 b.k. dakrand

+4.130 b.k. gevel

+4.950 b.k. opening gevel

+2.500 b.k. goot

peil = 0

2.486 1.255 2.900 1.450 1.450 2.900 1.800 3.440
totaalmaat

stramienmaat

plint metselwerk, kruisverband

zinken goten en hwa

keramische dakpannen ovh gemeleerd

stalen dakvensters

traskalk gevel, grijs gestuct

bakstenen raamdorpels

gezoet hardstenen dorpels, op peil geplaatst

schoorsteen brandmuur, metselwerk

ontluchting riool + afvoer mech. instl. door schoorsteen

grond 20 cm ophogen

triple beglazing
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0
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0
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20 peil=0

1040025

-900 o.k. strookfundering

-480 o.k. betonvloer

-300 b.k. betonvloer

+400 b.k. metselwerk

+2.435 b.k. goot

+2.550 b.k. ligger

+2.900 b.k. verdiepingsvloer

+5.630 o.k. spant constructie

5.870 o.k. dak elementen

+6.500 nok

260 572 434

832

BEG. VLOEROPBOUW (Bi-Bu)
(Rc = 6,0 m² K/W)

- vloerafwerking volgens opdrachtgever 20 mm
- cementdekvloer dikte = 60 mm
- krimpnet
- leidingen vloerverwarming ∅ 14 mm
- EPS 100 isobouw; drukvaste isolatieplaat dikte 200 mm Rd=5,43
- gewapende betonvloer dikte = 150 mm (vlgs.ber.constr.)

m.v.

STRO
λd=0,06

houten plint, Inlands Eiken

2-componenten bitumendichtingslaag
merk; Plastikol UDM2s o.g.

waterdichte laag

drainagebuis 100 mm

onderste halve meter buitengevel hergebruikte bakstenen

in de ruwbouw "vuren"

67x139

WANDOPBOUW (Bu-Bi)
(Rc = 8,3 m².K/W)

- traskalk, 35 mm naturel v.z.v. jute wapening

- Prefab strobalen elementen
												        - traskalk, 20 mm naturel

        - I-ligger DUDEK, 360mm, h.o.h. 800 mm, waartussen

           - geperste 2 strengsstrobaal winterrogge 800 x 480 x 360 mm
              (lxbxh), max  maatafwijking 3%, dichtheid 90-110 kg/m3, volledig vrij van ongedierte,
               max. vochtopname 15% en met inbouw-vochtigheid kleiner dan 15%.
								           - leemplaten, 20 mm

- leemstuc, 10 mm basisleem naturel v.z.v. jute wapening/glasvezel

funderingstrook  800- m.v.
conform opgave constr.

Verankering kolom
IPE 220 - lg 370mm
onderflens 400x400x10mm
vlgs. ber. constr.

cellenbeton blokken 150mm dik, 250mm hoog

23456

Extra onderwapening
vlgs. ber. constr.

onderplaat 400x400
tbv verankering aan fundering
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0.5 Woonkamer
Opp: 94,99 m2

0.4 Slaapkamer
Opp: 19,17 m2

0.3 Toilet
Opp: 1,50 m2

0.1 Entree
Opp: 11,51 m2

0.2 M.K.
Opp: 0,64 m2

0.6 Tech.R.
Opp: 1,21 m2
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wc-110

stl-110
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balustrade 1000+ bk vloer
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1.2 Slaapkamer
Opp: 15,63 m2

1.1 Overloop
Opp: 10,87 m2

1.3 Toilet
Opp: 1,54 m2

1.4 Badkamer
Opp: 12,33 m2

7 dm3/s

14 dm3/s

N

9.051
15.205

5.051
8.624
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39.683

opstelplaatsbrandweer
pv panelenmin 10.500Wp,

positie t.o.v. zon
(oriëntatie enhelling)geoptimaliseerd

door plaatsing op
grond)

Ke
rs
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an

Kameren

bouwvlak

Gem.code - HWK02
Sectie - E
Nummer - 41

schuur 90m 2

kas 60m 2

wo
on

hu
is

oude bedding slootjes opgraven
i.v.m. ontwateren land knotwilgen

noot

populieren (6x)

bosje (bestaand)

helofieten
filter

ABCDG FF E C'
17.680

3.440 1.800 2.900 1.450 1.450 2.900 3.740

totaalmaat
stramienmaat

plint metselwerk, kruisverband

triple beglazing

zinken goten en hwa

keramische dakpannen ovh gemeleerd

stalen dakvensters

traskalk gevel, grijs gestuct

bakstenen raamdorpels

schoorsteen brandmuur, geel metselwerk

ontluchting riool + afvoer mech.
instl. door schoorsteen

grond 20 cm ophogen

135 4 26

+6.500 b.k. dak

+2.900 b.k. ver. vloer
+2.550 o.k. ligger

peil = 0

8.485

1.300 1.940 1.650 1.080 2.515

totaalmaat
stramienmaat

DET

6 5 4 3 2 1
8.485

1.300 1.940 1.650 1.080 2.515
totaalmaat

stramienmaat

6 5 4 3 2 1
8.485

1.300 1.940 1.650 1.080 2.515
totaalmaat

stramienmaat

(1:1000)

PLATTEGROND VERDIEPINGPLATTEGROND BEGANE GROND

OOST GEVEL [aanzicht vanaf Kersouwelaan] ZUID GEVEL [aanzicht vanaf Kameren] WEST GEVEL NOORD GEVEL

DOORSNEDE A-A DOORSNEDE B-B

PLATTEGROND FUNDERING

DOORSNEDE B1-B1 DOORSNEDE B2-B2

1:1000, 1:100, 1:10

DO-02

gewijzigd 20-05-2019

- situatie tekening verduidelijkt

- pv panelen in veld geplaatst (niet

zichtbaar vanaf straat)
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