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 INLEIDING 

 AANLEIDING EN DOEL 

Op het perceel Moerstraatseweg 154 in Steenbergen is een agrarisch bedrijf gevestigd. De 

initiatiefnemers hebben deze locatie aangekocht. Dit was hun wens, aangezien het bedrijf al 

gedurende meerdere generaties in het bezit van de familie is. De locatie biedt echter geen 

mogelijkheden voor het opbouwen van een bedrijfseconomisch gezond en duurzaam agrarisch 

bedrijf, mede gezien de ligging in het gebied ‘Beperkingen veehouderij’ (voormalig 

extensiveringsgebied). De bedrijfsgebouwen, met een gezamenlijke oppervlakte van circa 1.000 m², 

zijn technisch en economisch afgeschreven. Bijlage 1 geeft een beeld van het plangebied voor 

sanering van de veehouderij. 

 

De initiatiefnemers zijn voornemens op het perceel een nieuwe woning te realiseren met een inhoud 

van circa 1.200 m³ en een bijgebouw met een oppervlakte van 200 m². Daartoe worden de 

veehouderijactiviteiten ter plaatse gesaneerd en worden alle aanwezige bouwwerken, inclusief 

bedrijfswoning, gesloopt. In samenhang hiermee wordt een melding Activiteitenbesluit gedaan voor 

de beëindiging van het agrarisch bedrijf. 

 

Door de realisatie van de nieuwe woning kan een sanering uit eigen middelen gefinancierd worden 

en ontstaat ter plaatse van het plangebied zowel een ruimtelijke als milieutechnische verbetering. 

De landschappelijke kwaliteit van het gebied wordt verbeterd als gevolg van de bouw van een 

kwalitatief hoogwaardige woning, een goede landschappelijke inpassing en de sloop van verouderde 

gebouwen. 

 

Binnen de vigerende agrarische bestemming is de nieuwbouw van een (burger)woning van de 

gewenste omvang niet toegestaan. Het bestemmingsplan biedt onvoldoende mogelijkheden om de 

beoogde herontwikkeling binnenplans te regelen. Derhalve wordt thans een nieuw bestemmingsplan 

opgesteld voor deze locatie. 

 LIGGING PLANGEBIED 

Het perceel aan de Moerstraatseweg 154 is gelegen ten zuidoosten van Steenbergen, in het westen 

van de provincie Noord-Brabant. De stad bevindt zich in de gelijknamige gemeente en telt ruim 

12.500 inwoners. Steenbergen is, via de Steenbergse Vliet, verbonden met het Volkerak. Daarnaast 

is het gelegen aan de rijksweg N259 en aan de A4. 

 

De locatie betreft een agrarisch bedrijf. Op het bedrijf worden echter al geruime tijd geen dieren meer 

gehouden. De luchtfoto (zie figuur 1.1 op de volgende pagina) toont de ligging van het plangebied – 

aangeduid met de rode pijl – in het buitengebied. Het gebied kenmerkt zich door middelgrote 

percelen weidegrond en akkerbouwland en diverse bospercelen. In de omgeving zijn enkele 

burgerwoningen en (voormalige) agrarische bedrijven gelegen. 

 

Het betreffende perceel is kadastraal bekend als gemeente Steenbergen, sectie AB, nr. 804 en 807 

en heeft een oppervlakte van 1 hectare, 73 are en 45 centiare. Het perceel is in eigendom van de 

initiatiefnemers. 
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Op 28 juni 2018 is het bestemmingsplan “Buitengebied Steenbergen – 1e herziening” vastgesteld. 

Conform dit bestemmingsplan is de locatie voorzien van de gebiedsaanduidingen ‘milieuzone – 

groenblauwe mantel’, ‘milieuzone – attentiegebied natuur netwerk brabant’ en ‘milieuzone – 

beperking veehouderij. Deze aanduidingen betekenen dat het perceel is bestemd voor het behoud, 

herstel of duurzame ontwikkeling van het watersysteem en de ecologische en landschappelijke 

waarden en kenmerken van de Groenblauwe mantel en tevens voor de bescherming en 

instandhouding van de attentiegebieden van het Natuur Netwerk Brabant. Daarnaast zijn de 

ontwikkelingsmogelijkheden van veehouderijen op het perceel beperkt. 

 

De regels van de bestemmingsplannen voorzien niet in de beoogde herontwikkeling. Om dit 

planologisch mogelijk te maken, is een herziening van het vigerende bestemmingsplan 

“Buitengebied Steenbergen” noodzakelijk. 

 LEESWIJZER 

Dit nieuwe bestemmingsplan voor de locatie Moerstraatseweg 154 Steenbergen heeft als doel de 

planologische mogelijkheid te scheppen voor de nieuwbouw van de woning met bijgebouw. In de 

navolgende toelichting op de regels wordt een overzicht gegeven van het beleid waaraan het plan 

moet voldoen (hoofdstuk 2). In hoofdstuk 3 is een beschrijving van de huidige situatie opgenomen. 

Daaropvolgend wordt in hoofdstuk 4 het feitelijke plan beschreven. 

 

Figuur 1.2 Uitsnede verbeelding vigerend bestemmingsplan (bron: www.ruimtelijkeplannen.nl) 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0851.wbBPrvrhoogstr-v001/t_NL.IMRO.0851.wbBPrvrhoogstr-v001_4.html
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Ingevolge artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening wordt in de toelichting van een 

bestemmingsplan een beschrijving opgenomen van het verrichte onderzoek naar relevante feiten en 

af te wegen belangen (artikel 3.2. Algemene wet bestuursrecht). Om tot een gedegen 

planontwikkeling te komen, zijn diverse onderzoeken uitgevoerd. Deze onderzoeken geven inzicht 

in de ontwikkelingsmogelijkheden van het gebied. Hoofdstuk 5 geeft een beschrijving van de 

relevante ruimtelijke en milieuaspecten. 

 

Hoofdstuk 6 licht de juridische vormgeving van het plan toe. De hoofdstukken 7 en 8 verwoorden 

achtereenvolgens de economische uitvoerbaarheid en de resultaten van inspraak en overleg. Ten 

slotte worden er regels opgesteld, zoals die gaan gelden voor de betreffende locatie. 
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 BELEIDSKADER 

 RIJKSBELEID 

2.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

Op 13 maart 2012 is het vaststellingsbesluit, zoals bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) van 

de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR), ondertekend. Daarmee is het nieuwe ruimtelijke 

en mobiliteitsbeleid, zoals uiteengezet in de SVIR, van kracht geworden. Deze structuurvisie geeft 

een totaalbeeld van het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid op rijksniveau. De SVIR vervangt de Nota 

Ruimte, de Structuurvisie Randstad 2040, de Nota Mobiliteit, de MobiliteitsAanpak en de 

Structuurvisie voor de Snelwegomgeving. Het hoofdthema van de SVIR is: ‘Nederland concurrerend, 

bereikbaar, leefbaar en veilig’. De structuurvisie geeft een visie voor Nederland tot het jaar 2040. Er 

zijn in de structuurvisie drie hoofddoelen opgenomen voor de middellange termijn (2028). Deze 

doelen zijn: 

 Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de ruimtelijk 

economische structuur van Nederland; 

 Het verbeteren en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker voorop 

staat; 

 Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en 

cultuurhistorische waarden behouden zijn. 

 

Voor een aanpak die Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig maakt, is een nieuwe 

aanpak in het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid geformuleerd. Het Rijk laat de ruimtelijke ordening meer 

over aan gemeenten en provincies (‘decentraal, tenzij…’) en werkt aan eenvoudigere regelgeving. 

Het Rijk kiest voor een selectievere inzet van rijksbeleid op slechts 13 nationale belangen. Buiten 

deze belangen hebben decentrale overheden beleidsvrijheid. De verantwoordelijkheid voor de 

afstemming tussen verstedelijking en groene ruimte op regionale schaal laat het Rijk over aan de 

provincies. De beoogde herontwikkeling heeft geen betrekking op de geformuleerde nationale 

belangen. Deze decentralisering past binnen de doelstellingen, zoals opgenomen in de 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. 

2.1.2 AMvB Ruimte 

De AMvB Ruimte wordt in juridische termen aangeduid als Besluit algemene regels ruimtelijke 

ordening (Barro). Op 30 juni 2011 zijn alle ontwerpstukken van de AMvB als bijlage bij de SVIR 

gepubliceerd. Met uitzondering van enkele onderdelen is het Barro eind december 2011 in werking 

getreden. In de AMvB zijn de nationale belangen die juridische borging vereisen opgenomen. De 

AMvB Ruimte is gericht op doorwerking van de nationale belangen in gemeentelijke 

bestemmingsplannen. De onderwerpen in het Barro betreffen: project Mainportontwikkeling 

Rotterdam, kustfundamenten, grote rivieren, Waddenzee en waddengebied en defensie (met 

uitzondering van radar). Ook het Barro geeft voor het plangebied geen nationale belangen aan. 
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2.1.3 Ladder duurzame verstedelijking 

Sinds 1 oktober 2012 is het op grond van artikel 3.1.6, tweede lid, Bro verplicht om in het geval dat 

een bestemmingsplan een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, in de toelichting de 

zogenoemde ladder voor duurzame verstedelijking op te nemen. In de “Handreiking Ladder voor 

duurzame verstedelijking” wordt opgemerkt dat ontwikkelingen die geen extra verstedelijking tot 

gevolg hebben, maar bebouwing reduceren of verplaatsen, niet wordt gezien als stedelijke 

ontwikkeling in de zin van de Ladder. 

 

Voor wonen geldt dat voor woningbouwlocaties vanaf twaalf woningen sprake is van een stedelijke 

ontwikkeling die Ladderplichtig is. Daarnaast is in dit kader de jurisprudentie over ‘nieuwe stedelijke 

ontwikkeling’ relevant. Beoordeeld moet worden of sprake is van een nieuw beslag op de ruimte. 

Daarvan is in beginsel sprake als het nieuwe ruimtelijke besluit meer bebouwing mogelijk maakt dan 

er op grond van het voorheen geldende planologische regime aanwezig was of gerealiseerd kon 

worden. Daarnaast volgt uit jurisprudentie dat wanneer sprake is van een functiewijziging moet 

worden beoordeeld of er sprake is van een naar aard en omvang zodanige functiewijziging dat 

desalniettemin sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Dus salderen binnen een 

plangebied of reductie van onbebouwde plancapaciteit is in beginsel Laddervrij.  

 

Gezien bovenstaande is toepassing van de Ladder in onderhavige situatie niet aan de orde. Ten 

behoeve van de nieuwbouw van de woning wordt een agrarisch bedrijf opgeheven en worden alle 

bedrijfsgebouwen, inclusief de huidige bedrijfswoning, gesloopt. Er is dus geen sprake van een 

nieuw beslag op de ruimte. 

 PROVINCIAAL BELEID 

2.2.1 Structuurvisie Ruimtelijke Ordening Noord-Brabant 2014 

Op 19 maart 2014 is de Structuurvisie ruimtelijke ordening 2014 in werking getreden. Deze 

structuurvisie is een actualisatie van de visie die in 2010 werd vastgesteld. Belangrijke 

beleidswijzigingen hebben betrekking op de realisatie van natuur en de transitie naar een 

zorgvuldige veehouderij in Brabant. De structuurvisie ruimtelijke ordening geeft de hoofdlijnen van 

het provinciale ruimtelijke beleid tot 2025 weer, met een doorkijk naar 2040. 

 

De provincie streeft naar een concentratie van verstedelijking, robuuste en aaneengesloten 

natuurgebieden, concentratiegebieden voor glastuinbouw en intensieve veehouderijen en voldoende 

ruimte voor waterberging nu en in de toekomst. De provincie wil duurzaam omgaan met de 

leefomgeving en de ruimte en een goede relatie creëren tussen wonen en werken in de stedelijke 

omgeving en een groene landelijke omgeving daarbuiten. De provincie kiest in haar ruimtelijke beleid 

tot 2025 voor de verdere ontwikkeling van gevarieerde en aantrekkelijke woon-, werk- en leefmilieus 

en een kennis innovatieve economie met als basis een klimaatbestendig en duurzaam Brabant. Het 

principe van behoud en ontwikkeling van het landschap is in deze structuurvisie de ‘rode draad’, die 

de ruimtelijke ontwikkelingen stuurt. 

 

De structuurvisie is opgebouwd uit twee onderdelen. Deel A bevat de hoofdlijnen van het beleid. 

Hierin heeft de provincie haar belangen gedefinieerd en ruimtelijke keuzes gemaakt. Deze belangen 

en keuzes zijn gebaseerd op trends en ontwikkelingen De provincie heeft als sturingsfilosofie 

‘samenwerken aan kwaliteit’.  

https://www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/ontwikkelingen/ladder-duurzame/handreiking-ladder/buttons/kopie-jurisprudentie/#h407f804a-0710-4936-be65-6117cbfc4c38
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De provincie realiseert haar doelen op vier manieren: door regionaal samen te werken, te 

ontwikkelen, te beschermen en te stimuleren. Deel B van de structuurvisie beschrijft de wijze waarop 

de provincie de visie uitwerkt in vier robuuste ruimtelijke structuren: Groenblauwe structuur, Landelijk 

gebied, Stedelijke structuur en Infrastructuur. Voor iedere structuur formuleert de provincie ambities 

en beleid. Per beleidsdoel is aangegeven welke instrumenten de provincie inzet om haar doelen te 

bereiken. De Structuurvisie Ruimtelijke Ordening wordt uitgewerkt in de Verordening ruimte Noord-

Brabant. Het perceel aan de Moerstraatseweg 154 is gelegen binnen de ‘groenblauwe structuur’.  

 
De groenblauwe structuur omvat de samenhangende gebieden in Noord-Brabant, waaronder de 

ecologische hoofdstructuur, waar natuur- en waterfuncties behouden en ontwikkeld worden. De 

structuur bestaat voornamelijk uit beken en andere waterlopen en uit bos- en natuurgebieden. 

Daarnaast liggen ook gebieden met een andere functie (zoals agrarisch of recreatie) binnen de 

groenblauwe structuur, als die gebieden van belang zijn voor de natuur- en waterfuncties. Behoud 

en ontwikkeling van natuurwaarden in én buiten natuurgebieden is hier belangrijk. Daarnaast biedt 

de groenblauwe structuur ruimte aan een natuurlijk en robuust watersysteem. Niet alleen voor een 

goed waterbeheer (waaronder hoogwaterbescherming en waterberging) maar ook voor de 

ontwikkeling van de natuur. De structuur is de groenblauwe ruggengraat van het landschap; deze 

dooradert zowel het landelijk gebied als stedelijk gebied van Noord-Brabant. De groenblauwe 

structuur in het Brabantse landschap is wezenlijk voor de aantrekkelijkheid van zowel het stedelijke 

netwerk als het agrarische cultuurlandschap van Noord-Brabant. De structuur is van belang voor een 

goede, aantrekkelijke en gezonde woon- en werkomgeving in Noord-Brabant.  

 
De provincie onderscheidt in de groenblauwe structuur drie perspectieven: het kerngebied 

groenblauw, de groenblauwe mantel en de gebieden voor waterberging. Zoals uit onderstaande 

figuur 2.1 blijkt, is de locatie aan de Moerstraatseweg 154 gelegen binnen de groenblauwe mantel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 2.1 Structurenkaart Structuurvisie 2010 – partiële herziening 2014 (       = planlocatie)                                                                     

bron: www.ruimtelijkeplannen.nl 
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De groenblauwe mantel bestaat overwegend uit gemengd landelijk gebied met belangrijke 

nevenfuncties voor natuur en water. Het zijn meestal gebieden grenzend aan het kerngebied natuur 

en water die bijdragen aan de bescherming van de waarden in het kerngebied. Ook de groene 

gebieden door én nabij de stedelijke omgeving zijn onderdeel van deze mantel. 

 

De waarden in de groenblauwe mantel zijn vaak gekoppeld aan landschapselementen (zoals 

houtwallen en heggen), het watersysteem (zoals de aanwezigheid van kwel) en de aanwezigheid 

van bijzondere planten en dieren.  

 

De groenblauwe mantel is opgebouwd uit een aantal deelgebieden die: 

 vanuit het bodem- en watersysteem essentieel zijn voor het behoud en ontwikkeling van de 

natuurwaarden van Noord-Brabant en/of; 

 van belang zijn voor het opvangen van omgevings- en klimaatinvloeden op het kerngebied 

groenblauw en/of; 

 hoge actuele of potentiële natuurwaarden hebben en/of;  

 van belang zijn voor de geleding tussen steden, de groenblauwe verbinding en dooradering door 

het stedelijk netwerk en het agrarische cultuurlandschap. 

 

Het behoud en vooral de ontwikkeling van natuur, water (-beheer) en landschap is een belangrijke 

opgave. Nieuwe ontwikkelingen binnen de groenblauwe mantel zijn mogelijk, als deze bestaande 

natuur-, bodem- en waterfuncties respecteren of bijdragen aan een kwaliteitsverbetering van deze 

functies of het (cultuurhistorisch waardevolle) landschap. De versterking van de binnen de 

groenblauwe mantel aanwezige leefgebieden voor plant- en diersoorten vraagt daarbij specifieke 

aandacht. Het beleid is erop gericht dat de belevingswaarde en de recreatieve waarde van het 

landschap toeneemt. Ontwikkelingen passen qua aard en schaal bij het ontwikkelingsperspectief 

voor de groenblauwe mantel en houden rekening met omliggende waarden. Dit wordt betrokken bij 

de zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit. Een (verdere) ontwikkeling van kapitaalintensieve functies, 

zoals stedelijke ontwikkelingen, (bezoekers)intensieve recreatie en concentratiegebieden voor 

intensieve landbouwfuncties zijn strijdig met de doelen die in de groenblauwe mantel worden 

nagestreefd. De ontwikkelingsmogelijkheden voor deze intensievere functies zijn dan ook beperkt.  

 

Onderhavige ontwikkeling is echter kleinschalig en past dan ook binnen het hiervoor omschreven 

beleid voor de groenblauwe mantel. Bovendien is dit project erop gericht de kwaliteit van het 

(cultuurhistorische) landschap te verhogen. In de toelichting van dit plan wordt aangetoond dat 

tijdens de planvorming zorgvuldig rekening is gehouden met de aanwezige waarden in de omgeving 

zoals natuur, bodem en water. De agrarische activiteiten op het perceel worden beëindigd. Dit sluit 

aan bij de wens een verdere intensivering van agrarisch bedrijvigheid in het gebied te voorkomen. 

 

De Verordening ruimte Noord-Brabant is één van de uitvoeringsinstrumenten voor de provincie 

Noord-Brabant om de doelen uit de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening Noord-Brabant 2014 te 

realiseren. In de Verordening ruimte Noord-Brabant worden kaderstellende elementen uit het 

provinciaal beleid vertaald in regels die van toepassing zijn op de gemeentelijke 

bestemmingsplannen. 
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2.2.2 Verordening ruimte Noord-Brabant 

Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben op 8 juli 2017 de “Wijziging Verordening ruimte 2014, 

actualisatie 2017” vastgesteld. Vanwege de ‘Versnelling transitie veehouderij’ zijn er diverse 

wijzigingen doorgevoerd in de Verordening ruimte 2014. De wijzigingen hebben voornamelijk 

betrekking op veehouderijen. Gedeputeerde staten hebben op 11 juli 2017 een “ Aanvullende 

wijziging Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017” vastgesteld. Deze aanvullende wijziging heeft 

betrekking op het herstel van enkele onvolkomenheden en verduidelijkingen. 

 

De Verordening ruimte Noord-Brabant stelt eisen aan door de gemeenten in Noord-Brabant op te 

stellen bestemmingsplannen en andere planologische maatregelen. In de verordening wordt 

onderscheid gemaakt tussen vier zogenaamde structuren (gekoppeld aan de provinciale 

structuurvisie), te weten een stedelijke structuur, Natuur Netwerk Brabant, groenblauwe mantel en 

gemengd landelijk gebied. De structuren zijn aanvullend op elkaar en sluiten elkaar uit. Dit betekent 

dat ieder ruimtelijk oppervlak in de provincie onder één van deze structuren valt, maar niet onder 

meerdere structuren tegelijk kan vallen. In de verordening worden per structuur regels gesteld. De 

locatie Moerstraatseweg 154 valt in de zogenaamde ‘groenblauwe mantel’. In de Structuurvisie 

ruimtelijke ordening 2014 heeft de provincie Noord-Brabant haar visie neergelegd voor de 

groenblauwe mantel (zie paragraaf 2.2.1). 

 

De locatie aan de Moerstraatseweg 154 is gelegen in het gebied ‘Beperkingen veehouderij’ (rood 

omcirkeld in onderstaande figuur 2.2). Volgens artikel 25 van de Verordening ruimte Noord-Brabant 

is het binnen deze gebieden alleen voor grondgebonden veehouderijen mogelijk om de agrarische 

bedrijfsactiviteiten uit te breiden. 

Figuur 2.2 Themakaart agrarische ontwikkeling en windturbines Verordening ruimte Noord-Brabant 

(bron: www.ruimtelijkeplannen.nl) 
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In onderhavige situatie is geen sprake van een grondgebonden bedrijf, aangezien het voer en de 

mest niet gewonnen respectievelijk aangewend kunnen worden op gronden die in de directe 

omgeving van het bedrijf liggen. Dit betekent dat ter plaatse geen zorgvuldige veehouderij kan 

worden gerealiseerd. 

 

Na het beëindigen van de veehouderijactiviteiten bestaat de mogelijkheid om de overbodige bedrijfs-

bebouwing te saneren. Aan de sloop van stallen zijn meerdere voordelen verbonden. De verstening 

van het platteland wordt teruggebracht, ongewenste ontwikkelingen worden voorkomen en de 

ruimtelijke kwaliteit wordt verbeterd. In artikel 6.7 van de Verordening ruimte Noord-Brabant is 

opgenomen dat het gebruik van een voormalige bedrijfswoning als burgerwoning is toegestaan, mits 

het bestemmingsplan de vestiging van een andere functie dan wonen uitsluit. Aan huis gebonden 

beroepen en bedrijven zijn, passend binnen de woonbestemming, wel mogelijk. Er mag verder geen 

splitsing in meerdere woonfuncties plaatsvinden en overtollige bebouwing moet worden gesloopt.  

 

In hetzelfde artikel is ook opgenomen dat de bouw van een woning ter vervanging van een bestaande 

woning binnen het daartoe aangewezen bouwperceel is toegestaan, mits overtollige bebouwing 

wordt gesloopt en feitelijk en juridisch wordt opgeheven. Op de locatie aan de Moerstraatseweg 154 

wordt de huidige bedrijfswoning gesloopt en wordt een nieuwe woning gerealiseerd. Er is geen 

sprake van een (aanzet voor een) stedelijke ontwikkeling. Deze ontwikkelingen passen prima in de 

groenblauwe mantel en voldoen aan het provinciale beleid.  

 

De herontwikkelingslocatie is in de verordening aangeduid als gelegen in een ‘attentiegebied natuur 

netwerk brabant’. De beoogde ontwikkeling in het plangebied heeft een positief effect op 

natuurwaarden in de omgeving. In samenhang met de nieuwbouw van de woning wordt de 

veehouderij aan de Moerstraatseweg 154 gesaneerd. Stromingen in het grondwatersysteem kunnen 

veranderen door verandering van bodemopbouw of het doorboren van lagen (bij grondverzet of 

diepploegen). Onderhavig plan heeft geen negatief effect op de (grond)waterstand in een natte 

natuurparel. Bovendien wordt het waterschap betrokken bij de planvorming.  

 

De locatie heeft verder een aanduiding op de themakaart ‘cultuurhistorie’. In hoofdstuk 5 wordt 

gemotiveerd dat geen cultuurhistorische waarden verloren gaan met de beoogde herontwikkeling en 

dat er sprake is van herstel en een duurzame ontwikkeling van de cultuurhistorie in het gebied. 

 

KWALITEITSVERBETERING VAN HET LANDSCHAP 
In hoofdstuk 2 van de Verordening ruimte Noord-Brabant zijn regels opgenomen ten aanzien van de 

bevordering van de ruimtelijke kwaliteit. Naast bescherming van de ruimtelijke kwaliteit wil de 

provincie Noord-Brabant ontwikkelingsruimte bieden in het buitengebied, mits een ontwikkeling 

bijdraagt aan een versterking van de ruimtelijke kwaliteit. Daarnaast dient bij nieuwe ontwikkelingen 

het principe van zorgvuldig ruimtegebruik te worden toegepast. 

 

Het principe van zorgvuldig ruimtegebruik houdt in dat in geval van vestiging van een ruimtelijke 

ontwikkeling is verzekerd dat gebruik wordt gemaakt van een locatie, waar bouwen is toegestaan op 

grond van de bestaande regeling. In veel gevallen zal op dergelijke locaties al bebouwing staan. De 

beoogde ontwikkeling vindt plaats op een locatie voor een agrarisch bedrijf, waar reeds bebouwing 

aanwezig is. Hiermee wordt toepassing gegeven aan het gebruik van een bestaande locatie in het 

kader van het principe van zorgvuldig ruimtegebruik.  
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Ten slotte is een bepaling opgenomen die er op gericht is dat de bebouwing en voorzieningen ten 

behoeve van een functie buiten bestaand stedelijk gebied geconcentreerd worden binnen het 

bouwperceel. Dit is opgenomen om verspreid liggende bebouwing en/of voorzieningen te 

voorkomen. Uit de situatietekening (zie bijlage 2) blijkt dat de bebouwing is geconcentreerd binnen 

het bouwvlak. 

 

Het principe van kwaliteitsverbetering van het landschap houdt in dat een ruimtelijke ontwikkeling 

buiten bestaand stedelijk gebied gepaard gaat met een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in het 

buitengebied. Onder een kwaliteitsverbetering worden begrepen alle projecten die zijn gericht op 

een aantoonbare en uitvoerbare verbetering van structuren of waarden op het vlak van natuur, water, 

landschap of cultuurhistorie. Ook verbeteringen van de extensieve recreatieve mogelijkheden van 

die omgeving behoren hiertoe. In de Verordening ruimte Noord-Brabant is deze rood-met-groen-

koppeling vertaald in het principe van ‘kwaliteitsverbetering van het landschap’. De “Handreiking 

Kwaliteitsverbetering van het landschap” van de provincie Noord-Brabant biedt informatie om 

invulling te geven aan dit principe. In de handreiking wordt een basisinspanning van 20% van de 

waardevermeerdering van de grond redelijk geacht.  

 

Binnen het plangebied wordt een waardevermeerdering gerealiseerd van € 579.530,--. Bij een 

minimale basisinspanning van 20% dient een tegenprestatie van tenminste € 115.906,-- te worden 

gerealiseerd. Onderstaande figuur 2.3 geeft een beeld van de berekening van de tegenprestatie ten 

behoeve van kwaliteitsverbetering. 

 

 
 
 
  

Figuur 2.3 Berekening tegenprestatie kwaliteitsverbetering 
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Uit de tabel blijkt dat er een tegenprestatie van € 115.906,-- geleverd dient te worden. Deze 

tegenprestatie wordt gerealiseerd door sloop, herbestemming en herinrichting van het plangebied. 

Hiermee wordt ruimschoots aan de benodigde tegenprestatie voldaan. Navolgende tabel geeft weer 

hoe deze tegenprestatie geleverd wordt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor onderhavig plan is de landschappelijke inpassing nader uitgewerkt in hoofdstuk 4. De kosten 

van aanleg en onderhoud gedurende de navolgende 10 jaar bedragen circa € 32.000 (inclusief de 

investering in cultuurhistorisch waardevolle elementen). Op deze wijze wordt invulling gegeven aan 

de kwaliteitsverbetering van het landschap. 

 GEMEENTELIJK BELEID 

2.3.1 Structuurvisie Gemeente Steenbergen  

De “Structuurvisie Gemeente Steenbergen”, vastgesteld op 31 mei 2012, bevat het ruimtelijk beleid 

van de gemeente Steenbergen voor de periode 2011 tot 2025. Zij bundelt de verschillende 

beleidsdocumenten met ruimtelijke consequenties, die in de afgelopen jaren zijn verschenen, tot een 

uitvoeringsgericht beleidsinstrument. De Structuurvisie bevat in grote lijnen het beleid van de 

Gebiedsvisie Steenbergen van 2007, aangevuld met actuele ontwikkelingen en hieraan gekoppelde 

beleidsvelden. 

 

Het gedeelte van de gemeente waar de planlocatie is gelegen, bestaat uit zandgronden met enkele 

bosgebieden. Hier kenmerkt het landschap zich door een kleinschalige afwisseling van groene 

elementen en agrarische gebieden. De landbouw is in de gemeente Steenbergen de belangrijkste 

ruimtegebruiker en de belangrijkste economische activiteit. Het behoud en versterken van het 

besloten en groene karakter van het gebied staat voorop.  

 

In de visie op het thema ‘wonen’ blijkt dat er meer geschikte bouwlocaties zijn dan de verwachte 

vraag naar woningen. Onderhavige ontwikkeling betreft de wijziging van een agrarische 

bedrijfswoning in een burgerwoning. Per saldo is er dus geen toename van bouwlocaties. Tevens 

zal de te bouwen woning een kwalitatieve bijdrage leveren aan de locatie waar ze wordt gerealiseerd.  

Figuur 2.4 Tegenprestatie bestemmingswinst 
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2.3.2 Bestemmingsplannen “Buitengebied Steenbergen” en “Buitengebied Steenbergen – 1e herziening” 

Het vigerende bestemmingsplan ter plaatse betreft het bestemmingsplan “Buitengebied 

Steenbergen”, door de raad van de gemeente Steenbergen vastgesteld op 24 september 2015. Het 

plangebied is in het vigerende bestemmingsplan voorzien van een bouwvlak met de bestemming 

‘Agrarisch’ en de gebiedsaanduiding ‘overig – cultuurhistorisch vlak’. Op 28 juni 2018 is het 

bestemmingsplan “Buitengebied Steenbergen – 1e herziening” vastgesteld. Conform dit 

bestemmingsplan is de locatie voorzien van de gebiedsaanduidingen ‘milieuzone – groenblauwe 

mantel’, ‘milieuzone – attentiegebied natuur netwerk brabant’ en ‘milieuzone – beperking 

veehouderij’. Dit is in paragraaf 1.3 reeds aan de orde geweest.  

 

In beide bestemmingsplannen is het uitgangspunt dat verscheidende vervolgfuncties worden 

toegestaan op een vrijkomend agrarisch bedrijf ter stimulering van een gemengde 

plattelandseconomie. Buiten het buitendijks gelegen gebied rondom de Steenbergsche en 

Roosendaalsche Vliet wordt in dit kader onder voorwaarden ruimte geboden aan burgerwoningen. 

In het bestemmingsplan is daartoe een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor het wijzigen van de 

bestemming ‘Agrarisch’ in de bestemming ‘Wonen’. Daarbij moet aan een aantal voorwaarden 

worden voldaan. Deze worden hieronder punt voor punt besproken en toegelicht met betrekking tot 

het plangebied: 

 

a) De wijziging is niet toegestaan in het buitendijks gebied rondom de Steenbergsche en 

Roosendaalsche Vliet, zoals ter plaatse aangeduid als ‘milieuzone – buitendijks gebied’. 

Het plangebied is niet gelegen in een het buitendijks gebied rondom de Steenbergsche en 

Roosendaalsche Vliet. 

 

b) Er dient sprake te zijn van het hergebruiken van een reeds bestaande bedrijfswoning. 

Aan deze voorwaarde wordt voldaan. De huidige bedrijfswoning is echter gedateerd en voldoet 

niet meer aan de eisen des tijds. Om die reden wordt de woning gesloopt en wordt een nieuwe 

woning met bijgebouw opgericht.  

 

c) Er wordt aangetoond dat agrarisch hergebruik van het agrarisch bedrijf redelijkerwijs niet 

haalbaar is. 

Gezien de ligging in het gebied ‘Beperkingen veehouderij’ heeft het bedrijf onvoldoende 

mogelijkheden voor het opbouwen van een bedrijfseconomisch gezond en duurzaam agrarisch 

bedrijf. Volgens artikel 25 van de Verordening ruimte Noord-Brabant is het binnen deze gebieden 

alleen voor grondgebonden veehouderijen mogelijk om de agrarische bedrijfsactiviteiten uit te 

breiden. In onderhavige situatie is er geen sprake van een grondgebonden bedrijf, aangezien 

het voer en de mest niet gewonnen respectievelijk aangewend kunnen worden op gronden die 

in de directe omgeving van het bedrijf liggen. Dit betekent dat ter plaatse geen zorgvuldige 

veehouderij kan worden gerealiseerd. 

 

Bovendien worden op het bedrijf al geruime tijd geen dieren meer gehouden. De 

bedrijfsgebouwen zijn technisch en economisch afgeschreven. De gebouwen verkeren in een 

slechte staat en zijn daarmee nagenoeg onbruikbaar geworden.  
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d) Het agrarisch bedrijf dient te zijn beëindigd. 

De veehouderijlocatie wordt gesaneerd. Daartoe worden de agrarische bedrijfsgebouwen 

gesloopt. In samenhang hiermee wordt een melding Activiteitenbesluit gedaan voor de 

beëindiging van het agrarisch bedrijf. 

 

e) Er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in het geding zijnde belangen, waaronder 

die van omwonenden en omliggende (agrarische) bedrijven. 

Bij de opstelling van dit plan is rekening gehouden met de geurcontouren van agrarische 

bedrijven in de omgeving van het plangebied. Door het plan worden geen landbouwbedrijven 

beknot in hun ontwikkelingsmogelijkheden. Dit komt in hoofdstuk 5 aan de orde. Bovendien is er 

geen sprake van een negatieve invloed op het woon- en leefklimaat van omwonenden. De meest 

nabijgelegen woning ligt op een afstand van ruim 500 meter. Door te zorgen voor een goede 

landschappelijke inpassing is er geen sprake van een onevenredige aantasting van de belangen 

van omwonenden. 

 

f) Er zijn geen overwegende bezwaren van natuurlijke, landschappelijke, archeologische, 

cultuurhistorische, waterhuishoudkundige, hydrologische, abiotische of milieuhygiënische aard. 

In de volgende hoofdstukken wordt nader toegelicht dat voldaan wordt aan deze voorwaarde en 

dat er op een aantal punten zelfs sprake is van een verbetering van de genoemde waarden. 

 

g) Overtollige bedrijfsbebouwing, met uitzondering van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing, 

dient te worden gesloopt. 

De agrarische bedrijfsgebouwen, inclusief mest- en voeropslagen, en de bedrijfswoning worden 

geheel gesloopt. Eén van de gebouwen, het voormalige woonhuis van De Lantaarn, is een 

cultuurhistorisch waardevol gebouw. Dit bevat nog deels 17e-eeuwse bouwdelen bevat. Het 

gebouw is echter in zo’n ruïneuze staat dat sloop onvermijdelijk is. De Stichting Stadsarcheologie 

Steenbergen heeft een volledige en professionele bouwhistorische opname van de voorgevel 

gemaakt. Het gebouw wordt tijdens de sloop gedocumenteerd, zodat op deze manier enkele van 

de laatste sporen van de landgoederengordel bij Steenbergen voor het nageslacht bewaard 

blijven. In paragraaf 5.8 wordt dit aspect nader toegelicht. 

 

h) De oppervlakte van bijbehorende bijgebouwen bij de woning dient door sloop van overtollige 

bebouwing teruggebracht te worden tot 250 m². 

Alle bebouwing op het perceel wordt verwijderd. Ter plaatse van de nieuwe woning wordt een 

nieuw bijgebouw gerealiseerd met een oppervlakte van 200 m². Aan deze voorwaarde wordt dus 

voldaan. 

 

i) In afwijking van het bepaalde in sub g en h mag, ter stimulering van sloop van overtollige 

bebouwing, bij sloop van voormalige bedrijfsbebouwing de oppervlakte aan bijgebouwen tot een 

maximum van 500 m² worden vergroot, met dien verstande dat per 50 m² vergroting van de 

toegestane oppervlakte bijgebouwen telkens minimaal 100 m² legaal opgerichte 

bedrijfsbebouwing dient te worden gesloopt. 

Alle bebouwing op het perceel wordt verwijderd. In totaal gaat het om een oppervlakte van 1.100 

m². Dat betekent dat er 550 m² aan extra oppervlakte bijgebouw mag worden gerealiseerd, 

waarbij de gestelde 500 m² als maximum geldt. Ter plaatse van de nieuwe woning wordt een 

nieuw bijgebouw opgericht met een oppervlakte van 200 m². Aan deze voorwaarde wordt dus 

ruimschoots voldaan. 
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j) De gesloopte oppervlakte mag slechts éénmaal ten behoeve van nieuwe bebouwing in 

aanmerking worden genomen. 

Aan deze voorwaarde wordt voldaan (zie punt i). Naar aanleiding van de sloop van de 

bedrijfsgebouwen worden geen andere ontwikkelingen mogelijk gemaakt, anders dan 

omschreven in onderhavige toelichting. 

 

k) Wijziging vindt gelijktijdig plaats met de wijziging van de overige gronden naar de bestemming 

‘Wonen’ dan wel de bestemming ‘Agrarisch met waarden – Landschapswaarden’ en/of 

‘Agrarisch met waarden – Natuur- en landschapswaarden’. 

Het gewenste bouwvlak wordt voorzien van de bestemming ‘Wonen’. De overige ruimte binnen 

het perceel krijgt de bestemming ‘Agrarisch met waarden – Natuur- en landschapswaarden’.  

 

l) Het wijzigen is niet toegestaan ter plaatse van het Natuur Netwerk Brabant, zoals aangeduid op 

de verbeelding. 

Het plangebied is niet gelegen in het Natuur Netwerk Brabant. Dit komt in hoofdstuk 5 aan de 

orde. De beoogde ontwikkeling heeft, mede gezien de landschappelijke inpassing, een positief 

effect op natuurwaarden in de omgeving.  

 

m) Het wijzigen binnen de Groenblauwe mantel zoals aangeduid op de verbeelding gaat gepaard 

met een positieve bijdrage aan de bescherming en ontwikkeling van de onderkende ecologische 

en landschappelijke waarden en kenmerken. 

Het plangebied is gelegen binnen de Groenblauwe mantel. In de volgende hoofdstukken wordt 

de landschappelijke inpassing verder uitgewerkt. Hieruit zal blijken dat de ontwikkeling gepaard 

gaat met een positieve bijdrage aan de bescherming en ontwikkeling van de ecologische, 

cultuurhistorische en landschappelijke waarden en kenmerken. 

 

n) Wijziging van het bestemmingsplan kan uitsluitend plaatsvinden indien wordt bijgedragen aan 

de kwaliteitsverbetering van het landschap. 

In paragraaf 2.2.2 is reeds aan de orde geweest op welke wijze invulling wordt gegeven aan de 

kwaliteitsverbetering van het landschap. 

 

o) Het bepaalde in de artikelen 5, 6 en 26 is voor zover mogelijk van overeenkomstige toepassing.  

Een gedeelte van het perceel krijgt de bestemming ‘Agrarisch met waarden – Natuur- en 

landschapswaarden’. Voor deze gronden gelden de regels uit het artikel van het 

bestemmingsplan “Buitengebied Steenbergen – 1e herziening”. Het bouwvlak wordt voorzien van 

de bestemming ‘Wonen’. Daarbij gelden de regels uit artikel 26. In de bouwregels van dit artikel 

is opgenomen dat de inhoud van de woning niet meer dan 600 m³ mag bedragen. Aangezien de 

toekomstige woning een inhoud van 1.200 m³ krijgt, wordt aan deze voorwaarde niet voldaan. 

 

Uit het voorgaande blijkt dat aan alle voorwaarden wordt voldaan, behalve punt o. De woning wordt 

namelijk groter dan de gestelde 600 m³ uit de bouwregels van artikel 26. Van de genoemde 

wijzigingsbevoegdheid kan dus geen gebruik worden gemaakt. Buiten het bestemmingsplan om kan 

middels maatwerk medewerking worden verleend aan andere in het buitengebied passende 

vervolgfuncties. Deze moeten een bijdrage leveren aan de vitaliteit van het buitengebied. Middels 

onderhavig bestemmingsplan wordt het vigerende bestemmingsplan ter plaatse herzien om de 

herontwikkeling mogelijk te maken. In de navolgende paragrafen wordt nader uitgewerkt op welke 

wijze een bijdrage wordt geleverd aan de vitaliteit van het buitengebied. 
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 DE HUIDIGE SITUATIE 

 GESCHIEDENIS PLANGEBIED 

Op diverse historische kaarten wordt de locatie aan de Moerstraatseweg 154 aangeduid als ‘De 

Lantaarn’. Het is één van de oudste boerderijen uit het gebied ‘Het Oudland’, ten zuiden van 

Steenbergen. De kenmerkende gracht laat zien, dat hier eertijds sprake was van een ‘burch’ (niet te 

verwarren met ‘burcht’): een vroegmiddeleeuwse boerderij met een beschermende gracht. In de 

directe nabijheid van De Lantaarn lagen de inmiddels verdwenen landgoederen Ekelenberg en 

Padmos (Het Steenen Huis).  

 

De vermoedelijk oudste afbeelding van De 

Lantaarn treffen we aan op een kaart van de 

regio rondom Bergen op Zoom, die in 1565 is 

vervaardigd door de landmeters Jan 

Symonssone en Cornelis Pieterssone (zie 

figuur 3.1). Aan deze kaart ligt een in april 

1565 gesloten akkoord ten grondslag tussen 

de Sint-Bernardusabdij en de markies van 

Bergen op Zoom over hun eigendoms-

verhoudingen in West-Brabant, waarover 

geruime tijd conflicten hadden bestaan. De 

kaart was het sluitstuk van de beslechting 

daarvan. Niet eerder was het genoemde 

gebied van West-Brabant zo gedetailleerd in 

beeld gebracht. 

 

In 1569 bezat jonkheer Merten van der Meere 

een boerderij in het Oudland in Steenbergen. 

Dit betrof waarschijnlijk hofstede De Lantaarn. 

Deze boerderij had toen 112 gemeten en 150 

roeden land. In 1622 wordt de Zierikzeese re-

gent Cornelis Teelinck genoemd als eigenaar 

van De Lantaarn met 179 gemeten grond, 

toen de grootste boerderij in het Oudland. 

 

Hofstede De Lantaarn had de allure van een slot, met een toren en een omringende slotgracht. 

Wanneer de hoeve werd verpacht, werd onderscheid gemaakt tussen ‘het slot’ en het omringende 

land. Zo verpachtte Stephanus Vay, predikant te Steenbergen in de periode 1654 – 1690 en eigenaar 

van De Lantaarn in 1675, op 21 november 1675 de hoeve voor 275 gulden per jaar, onder het beding 

dat het slot met de boomgaard en de moestuin buiten de pachtovereenkomst vielen. De pachter 

diende wel de moestuin te bemesten. Vanaf 1 oktober 1686 werd deze boerderij onder vrijwel 

dezelfde condities verpacht aan Paulus Woutersen voor 269 gulden per jaar. De pachter diende 

tweemaal per jaar de gracht rondom het slot schoon te maken, zonder hiervoor een vergoeding te 

krijgen. Hij diende de eigenaar desgewenst van dienst te zijn met zijn paard en wagen.  

  

Figuur 3.1 De Lantaarn anno 1565, bezien vanuit het zuidoosten 

(bron: De landgoederen Ekelenberg en Padmos in Steenbergen, 

J.M.G. Leune) 
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Zoals hiervoor reeds is aangegeven, was De Lantaarn voorzien van een omringende slotgracht. Dit 

is nog te zien op een kaart van het Oudland uit 1805 (zie figuur 3.2), zij het dat op het perceel 

waaromheen de gracht lag toen geen gebouw meer is afgebeeld. Omdat de slotgracht, in rustiger 

tijden, een belemmering vormde voor de boer met zijn werktuigen en wagens, werd de boerderij 

verplaatst buiten de omringende gracht. 

Figuur 3.3 op de volgende pagina geeft het grondgebied van de hofstede De Lantaarn in 1822 weer, 

zoals door de landmeter Johannes Baptiste Adan is afgebeeld. Na jaren in bezit te zijn geweest van 

de predikantenfamilie Vay, was de hofstede op dat moment in eigendom van Leonardus Etienne te 

Valkenswaard, een hospitaalmeester. In 1832 kwam De Lantaarn in het bezit van Cornelis Ludovicus 

Antonius Cuypers. Vanwege financiële problemen verkocht hij het in 1838 aan zijn vader Petrus 

Josephus Cuypers, burgemeester van Bergen op Zoom in de periode 1818 – 1837, lid van de Staten-

Generaal in de jaren 1813 – 1834 en later staatsraad in buitengewone dienst. Uiteindelijk is de locatie 

in 1938 in bezit gekomen van de familie Loos. Figuur 3.4 op de volgende pagina betreft een impressie 

van de locatie omstreeks 1920. Beide figuren op de volgende pagina zijn afkomstig uit het boek “De 

landgoederen Ekelenberg en Padmos in Steenbergen” van J.M.G. Leune. In het landschappelijk 

inpassingsplan (zie bijlage 3) wordt hier verder op ingegaan. 

 

 

 

 

 

Figuur 3.2 Hofstede De Lantaarn, met slotgracht, anno 1805                              

(bron: De landgoederen Ekelenberg en Padmos in Steenbergen, J.M.G. Leune) 
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Figuur 3.3 Hofstede De Lantaarn anno 14 oktober 1822 

Figuur 3.4 Gebouwen van hoeve De Lantaarn omstreeks 1920 
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 OMGEVING  

3.2.1 Bodemopbouw 

Het Oudland, waar het plangebied is gelegen, ligt op de Naad van Brabant, waar pleistoceen zand 

overgaat in zeekleigebied. De bodemopbouw van de toplaag ter plaatse van de nieuwbouw wordt 

gekenmerkt als laarpodzolgronden, lemig fijn zand. In het Oudland werd sedert de 13e eeuw het 

veen ontgonnen ten behoeve van de moernering. In het laaggelegen, zuidelijk deel, De Krabben 

genaamd, zijn nog veenputjes te vinden. Bij het hoger gelegen noordelijke gebied Eikelenberg is nog 

verkaveling uit de 14e eeuw herkenbaar. Vanaf de 19e eeuw zijn de lagere delen bebost, onder meer 

met populierenaanplant op rabatten. De hogere delen werden gebruikt als weiland. De 

Watersnoodramp van 1953 heeft de lager gelegen bosaanplant vernietigd, waarna nieuw bos is 

aangeplant. Enkel het bos bij Eikelenberg is ouder. 

3.2.2 Ontsluiting 

Het plangebied is gelegen in het buitengebied van de gemeente Steenbergen. De ontsluiting van het 

plangebied vindt plaats via “den Oudlandschen wegh naar Steenbergen”, de huidige Moerstraatse-

weg (de doorgaande weg tussen Steenbergen en Moerstraten). Deze weg is voldoende breed en 

kent een snelheidsregime van 60 km/uur. De bestaande ontsluiting, via een lange laan, blijft 

behouden. Via de rondwegen rondom Steenbergen is de snelweg A4 bereikbaar. De benodigde 

parkeerplaatsen worden op eigen terrein gerealiseerd. 

3.2.3 Ruimtelijke en functionele structuur 

Het plangebied is gelegen in het buitengebied van de gemeente Steenbergen, op een afstand van 

circa 830 meter ten zuiden van de kern Welberg. Dit dorp is ontstaan als een agrarisch lintdorp langs 

de Welbergse dijk. Later ontstond een nieuw lint haaks op de dijk, de Kapelaan Kockstraat. Deze 

straat en de Laurentiusdijk verbinden Welberg met de stad Steenbergen. Alhoewel Welberg sinds 

2007 weer de status van dorp heeft gekregen, wordt het tevens als een van de vier wijken van de 

stad bestuurd. Op circa 1,2 kilometer ten noordwesten begint de kern van Steenbergen.  

 

Steenbergen dankt zijn economische opbloei in de dertiende en veertiende eeuw aan de winning 

van turf en zout alsmede aan landbouw en visserij. Natuur- en bosgebieden en het agrarisch gebruik 

zijn kenmerkend voor het buitengebied van de gemeente Steenbergen. Daarnaast is het 

buitengebied van belang als gebied om in te wonen en als toeristisch recreatief uitloopgebied voor 

de inwoners van de gemeente en voor mensen van daarbuiten. De cafés, restaurants, winkels en 

hotels bevinden zich voornamelijk aan de haven en in het centrum van Steenbergen. Gezien de 

afstand tot het plangebied zijn een groot zelfvoorzienend vermogen en een prettig woon- en 

leefklimaat aanwezig. 

 

Zoals in de vorige paragraaf is aangegeven, is De Lantaarn één van de oudste boerderijen uit het 

gebied ‘Het Oudland’. Een gedeelte van het gebied, ten zuidwesten van het plangebied, is 

natuurgebied. Het heeft een oppervlakte van 70 hectare en is eigendom van de stichting Brabants 

Landschap.  
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De aanvankelijke bebouwing in het gebied is agrarisch van karakter. Hoewel er weinig boerderijen 

nog daadwerkelijk als zodanig functioneren, is er her en der nog agrarische bebouwing bewaard 

gebleven. Veelal is er sprake van een vrijstaand woonhuis en een stal van relatief bescheiden 

omvang. De overige bebouwing langs de Moerstraatseweg bestaat hoofdzakelijk uit vrijstaande 

woonhuizen van één laag met kap. Voor alle bebouwing geldt dat de hoofdvormen van de 

bebouwing, de kappen als het materiaalgebruik zeer eenvoudig en bescheiden zijn.  

 

De omgeving van het plangebied is een typisch kleinschalig landschap met veel houtwallen en 

greppels. Doordat het landschap afwisselend open en dicht is, ontstaat een spel van groene kamers 

en verbindende zichtlijnen die het gebied een aangename eigenheid geven. Met name de houtwallen 

zijn bepalend in de sequentie van ruimtes die men ervaart als men zich door het gebied verplaatst. 

In de tweede helft van de vorige eeuw ontstaat geleidelijk een schaalvergroting van het landschap 

waardoor het typische kleinschalige karakter dreigt te verdwijnen. Woonerven zijn divers van 

inrichting, maar worden doorgaans in het landschap verankerd door een groene omzoming. 

 GEBRUIK EN BEBOUWING PLANGEBIED 

Thans is de locatie bestemd als veehouderijbedrijf, hoewel er al jaren geen dieren meer gehouden 

worden. De omringende gronden kennen een agrarisch gebruik als weidegrond en met wisselende 

teelt van gewassen, waaronder maïs. In het centrum van het plangebied is de bedrijfswoning 

gelegen, met aangrenzend een aantal bergruimtes. De woning is waarschijnlijk gerealiseerd in de 

periode vlak na de Tweede Wereldoorlog, maar voldoet niet meer aan de eisen des tijds. 

 

De oorspronkelijke woning was ter hoogte van de, ten zuidoosten van de huidige woning gelegen, 

stal gesitueerd. De gevel van deze stal toont namelijk met invullingen met rode baksteen het 

oorspronkelijke gevelbeeld. De bovenkant van de oorspronkelijke ramen is relatief hoog en duidt op 

een forse plafondhoogte. Dit is te beschouwen als het bewust uiten van ‘welstand’. De 

asymmetrische plaats van de verhoudingsgewijs kleine voordeur sluit minder goed aan bij de ramen 

en is waarschijnlijk een in stand gehouden overblijfsel van een oudere fase van de oorspronkelijke 

hoeve. 

 

Rondom de woning zijn diverse stallen 

gelegen, die op dit moment hoofdzakelijk in 

gebruik zijn als berging. Er is geen sprake 

van monumentale bebouwing binnen het 

plangebied. Alle gebouwen zijn technisch 

en economisch afgeschreven. Figuur 3.4 

betreft een foto van één van de bestaande 

stallen. De grotere stal is aan één zijde 

gerenoveerd met damwandplaten en 

verkeert in redelijke conditie. De overige 

bebouwing verkeerd in slechte conditie en 

is daarmee nagenoeg onbruikbaar gewor-

den. Zonder ingrijpen zullen de bouwwerken op het perceel verder vervallen. Bovendien zijn alle 

daken voorzien van asbest, waarop in 2024 een verbod komt. Het is niet meer rendabel deze 

bebouwing aan te passen aan de huidige eisen en wetgeving. Het vloerpeil van de bebouwing sluit 

aan bij het maaiveld van de omliggende akkers.  

Figuur 3.4 Bebouwing is technisch en economisch afgeschreven 
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De ruimtelijke status of identiteit van het plangebied is te kenschetsen als ‘een via een dijk ontsloten 

eiland in een zee van open ruimte’. Het beeld wordt bepaald door de bomengroepen langs de 

oprijlaan vanaf de Moerstraatseweg en de zuilvormige populieren ter hoogte van het plangebied zelf. 

Ter plaatse van de woning staan een aantal notenbomen en fruitbomen. Aan de zuidoostzijde van 

het perceel is een vroegere boomgaard gelegen, die overwegend bestaat uit appelbomen. Deze 

boomgaard is echter zwaar verwaarloosd. 

 

Aan de oostzijde van het perceel is een weide gelegen, welke omringd is door een U-vormige sloot 

(zie figuur 3.5). Dit is de voormalige gracht. Binnen deze gracht is in latere tijden de moestuin 

geweest. Het maaiveld hiervan ligt 70-80 cm lager dan het omringende terrein. Hoewel de sloot 

inmiddels is begroeid met riet, is deze wel van cultuurhistorisch belang.  

 

 

Figuur 3.5 Huidige situatie voormalige gracht 
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 TOEKOMSTIGE SITUATIE PLANGEBIED 

 BEOOGDE ONTWIKKELING 

De locatie biedt geen mogelijkheden voor het opbouwen van een bedrijfseconomisch gezond en 

duurzaam agrarisch bedrijf, mede gezien de ligging in het gebied ‘Beperkingen veehouderij’ 

(voormalig extensiveringsgebied). De bedrijfsgebouwen, met een gezamenlijke oppervlakte van 

circa 1.000 m², zijn technisch en economisch afgeschreven. Dit is in de voorgaande hoofdstukken 

uitgebreid toegelicht. De initiatiefnemers zijn voornemens alle aanwezige bebouwing te slopen en 

de veehouderijactiviteiten ter plaatse te saneren. Naast het slopen van alle gebouwen worden ook 

de voer- en mestopslagen verwijderd.  

 

Kern van de opgave is het realiseren van een nieuwe woning met een inhoud van maximaal 1.200 

m³ en een bijgebouw binnen het plangebied. Bijgevoegde situatietekening (zie bijlage 2) geeft een 

impressie van de locatie Moerstraatseweg 154 na herontwikkeling. Het gewenste sfeerbeeld is 

landelijk wonen. Door de realisatie van een nieuwe woning kan een sanering uit eigen middelen 

gefinancierd worden en ontstaat ter plaatse van het plangebied zowel een ruimtelijke als een 

milieutechnische verbetering. De landschappelijke kwaliteit van het gebied wordt verbeterd als 

gevolg van de bouw van een kwalitatief hoogwaardige woning en de sloop van verouderde 

gebouwen. 

 BEELDKWALITEIT 

4.2.1 Inleiding 

De beeldkwaliteit richt zich, binnen het brede begrip ruimtelijke kwaliteit, vooral op de (steden)-

bouwkundige kwaliteit van de bebouwing, mede in relatie tot de erfinrichting en –beplanting dan wel 

de inrichting van de openbare ruimte. Hierbij gaat het dan om: 

 de bebouwingsstructuur: de stedenbouwkundige invulling (onder andere situering van de 

bebouwing, clustering / concentratie van bebouwing binnen bouwvlakken); 

 de bebouwing zelf: de bouwkundige invulling en architectonische uitwerking (massa, hoogte, 

vorm, geleding, gevelindeling, kleur, materiaalgebruik, detaillering); 

 de landschapsstructuur: waterlopen, wegen, wegbeplantingen, kavelindeling, kavelinrichting en 

overige beplantingen; 

 de landschapsaankleding zelf: landschappelijke inpassing, erfinrichting en erfbeplanting. 

 

De behoefte aan een beeldkwaliteitsplan komt voort uit de wens te komen tot een harmonisch, 

stedenbouwkundig geheel. Om het gewenste ambitieniveau daadwerkelijk te kunnen realiseren, is 

het van belang dat niet alleen van de gemeente maar ook van de ontwikkelingspartij en daarmee de 

uiteindelijke eigenaren van de kavels, extra inspanning wordt gevraagd om de beeldkwaliteit te 

waarborgen. In deze paragraaf worden verschillende criteria benoemd en beschreven die bepalend 

zijn voor de uitstraling van de uiteindelijke inrichting en bebouwing. Het betreft criteria gericht op de 

kwaliteit en samenhang van de (openbare) ruimte en op de uitstraling en architectonische kwaliteit 

van de gebouwen.  
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4.2.2 Bebouwingsstructuur 

De ruimtelijke structuur is nader uitgewerkt op onderstaande inrichtingsschets (zie figuur 4.1). 

Aanhakend bij de lange historie van het gebied wordt voorgesteld om de nieuwe woning ter hoogte 

van de oorspronkelijke hoeve te realiseren. Het bijgebouw zal ten noorden van de woning worden 

gerealiseerd.  

4.2.3 Bebouwing 

De woning wordt gerealiseerd in een vrijstaand volume. Gekozen wordt voor een eenvoudige 

bouwmassa van één laag met een zadeldak. Ook het bijgebouw is eenvoudig van opzet en is een 

zelfstandig en ondergeschikt element op het perceel, visueel gescheiden van de woning. De 

goothoogte is maximaal 5,5 meter en de nokhoogte is maximaal 10,0 meter. De bebouwing voegt 

zich, op eigentijdse wijze, binnen de karakteristiek van het gebied. Dit biedt veel vrijheid in 

architectuur, maar geeft ook enkele beperkingen in hoofdlijnen. Voor de woning is gekozen voor een 

traditionele architectuur (zie bijlage 4). Dit wordt met name vertaald in een vormgeving die aansluit 

op de omgeving. Deze is te kenschetsen als een hofstede. De architect is daarbij geïnspireerd door 

het verleden van De Lantaarn. De gepresenteerde beelden geven uitsluitend een sfeerimpressie. Er 

wordt ingezet op een ambachtelijke uitstraling van de nieuwbouw. Dit kan bijvoorbeeld bereikt 

worden door het afwolven van de einden van het zadeldak. Dakkapellen zijn toegestaan, zolang ze 

ondergeschikt zijn aan het totale dakvlak.  

 

Figuur 4.1 Voorlopig ontwerp terreininrichting Moerstraatseweg 154 
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Het ambachtelijke karakter dient ook tot uiting te komen in het kleur- en materiaalgebruik. Voor de 

gevelafwerking zal worden gekozen voor natuurlijk ogende, materiaaleigen kleuren. Er is geen 

aanleiding om op deze locatie de bebouwing te verbijzonderen. Daarom dienen felle kleuren 

vermeden te worden. Ook opvallende materialen dienen vermeden te worden. Enige aansluiting op 

het terughoudende materiaalgebruik van de omgeving (voornamelijk baksteen) is wenselijk. De kap 

wordt hoogstwaarschijnlijk gedekt met riet. Mochten het pannen worden, dan zal het gaan om een 

ongeglazuurde en gebakken pan. Betonnen dakpannen zijn uitgesloten. Donkere kleuren zijn het 

meest voorkomend, een rode pan wordt ook incidenteel toegepast. Glanzende materialen passen 

niet in de context en zijn derhalve uitgesloten. De voorkeur gaat uit naar natuurlijke aardtinten. Bij 

voldoende architectonische kwaliteit van het eindbeeld is het eveneens toegestaan – delen van – de 

gevel in stucwerk uit te voeren. Ook hierbij worden aardtinten toegepast. Het is daarnaast ook 

mogelijk – delen van – de gevel in hout of houtgelijkende materialen uit te voeren. De materialisering 

van de geveldelen aan de achterzijde is vrij. Uitgangspunt is dat het materiaalgebruik en de 

kleurstelling passend zijn bij de omgeving. 

 

Hoewel het uitgangspunt voor de woning het ambachtelijke karakter is, zijn moderne ingrepen niet 

bij voorbaat uitgesloten. Het toepassen van moderne elementen en materialen is aan de achterzijde 

zonder meer toegestaan. Indien de kwaliteit van het totaal er niet onder lijdt, is toepassing van 

moderne lijnen en vormgevingselementen in de voor- en zijgevels eveneens mogelijk. Het is 

belangrijk een eigentijdse woning te bouwen die aansluit op de hedendaagse woonwensen. 

Ondersteunende technische installaties (zonneboiler, zonnepanelen, etc.) en op duurzaamheid 

gerichte bouwkundige ingrepen dienen niet te worden vermeden omwille van een landelijke 

uitstraling van de woning. Wel moeten dergelijke voorzieningen goed worden ingepast en integraal 

deel uitmaken van het totale bouwkundige concept.  

4.2.4 Landschapsstructuur en landschappelijke inpassing 

Van groot belang voor een geslaagde aansluiting van de kavel op de omgeving is de wijze waarop 

de terreininrichting aansluit bij de landschapskarakteristiek. In het kader van het voorliggende plan 

zal nieuwe erfbeplanting worden gerealiseerd. De grondslag voor de opzet van de beplanting vormen 

de elementen die van oudsher in het gebied worden aangetroffen: fruitbomen, solitaire noten en 

tamme kastanjes, geriefhout leverende eiken, essen en paardenkastanjes. De overige 

terreininrichting is zo veel mogelijk groen en open van aard. Verharding wordt tot een minimum 

beperkt. De relatief grote tuin biedt veel groen. Voor de woning wordt er in een opstelplaats voor 

vuilcontainers voorzien. Deze opstelplaats maakt bij voorkeur deel uit van het architectonisch 

ontwerp en waarborgt een goede ruimtelijke inpassing van de vuilcontainers. Bijlage 3 geeft de 

landschappelijke inpassing van het plangebied weer.  

 
Voor het stedenbouwkundige beeld van een locatie is de beleving van(af) de straat inclusief het zicht 

op de individuele percelen en panden bepalend. De aan te planten bomen zijn dusdanig te 

positioneren dat een doorkijk op ‘De Nieuwe Lantaarn’, vanaf de Moerstraatseweg, steeds wordt 

begeleid door boomkronen (zie tevens figuur 4.1). Vanaf De Lantaarn zelf zullen hierdoor boeiende 

uitzichten op het omringende landschap ontstaan. Bovendien herstelt deze inpassing de 

kleinschaligheid van het landschap ter plaatse. 
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In het kader van het voorliggende plan zal de ringvormige sloot rond de voormalige moestuin worden 

uitgediept en verbreed. De taluds zullen aan de binnenzijde zacht glooiend worden uitgevoerd. Aan 

de buitenkant zal een rietoever worden gerealiseerd en in stand gehouden. Het herstel van de gracht 

is in cultuurhistorisch opzicht en in ecologisch opzicht te waarderen en te rangschikken als een 

passende en omvangrijke kwaliteitsbijdrage. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het herstel 

van de cultuurhistorische waarden en kenmerken van het gebied.  

 DUURZAAM BOUWEN 

De initiatiefnemers willen komen tot een duurzame planontwikkeling. Een integrale benadering van 

het begrip duurzaamheid, door alle lagen van het planproces, is daarbij essentieel. Ook dit 

bestemmingsplan kan daarin bijdragen. Derhalve is in het ontwerp rekening gehouden met onder 

andere de volgende aspecten: 

 Het is aannemelijk dat een plan dat zich goed voegt in zijn context, breed gedragen zal worden. 

Dit bevordert de levensduur van het gerealiseerde. In dit plan wordt de relatie met de 

(cultuur)historie gelegd middels het inspelen op het karakteristieke landschapstype rond de 

planlocatie, het herstellen van de gracht en de vormgeving van de woning – geïnspireerd door 

de voormalige hofstede. 

 Een gunstige zonoriëntatie van de woning, ter bevordering van een efficiënt energiegebruik. 

 Goed waterbeheer. 

 Het minimaliseren van verhard oppervlak. 

 

Bovendien wordt de woning uitgevoerd als een levensloopbestendige woning. Dit betekent dat de 

woning zo wordt ontworpen en gebouwd dat de bewoners erin kunnen blijven wonen als hun 

levensomstandigheden veranderen, bijvoorbeeld door ouderdom, ziekte of een handicap. In de 

woning worden voorzieningen aangebracht die het mogelijk maken de woning zo lang mogelijk te 

gebruiken, ook als de bewoners in de toekomst minder goed ter been zijn of als om een andere 

reden de veiligheid of toegankelijkheid een belangrijkere rol gaat spelen.  

 ONTSLUITING EN PARKEREN 

De woning wordt, aan de zuidoostzijde van het perceel, middels de bestaande lange oprijlaan 

ontsloten aan de Moerstraatseweg. Het parkeren vindt volledig plaats op eigen terrein. Het 

gebouwde deel van het parkeren vindt plaats in het bijgebouw. Er is bovendien voldoende ruimte op 

het perceel om te voorzien in de parkeerbehoefte.  
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 UITVOERINGSASPECTEN 

 BODEMKWALITEIT 

De bodem ter plaatse van het bedrijf is opgebouwd uit zandgrond. Ten behoeve van de nieuwbouw 

en het herstellen van de gracht zullen graafwerkzaamheden plaatsvinden. De grond die hierbij 

vrijkomt, wordt elders op het perceel gebruikt om hoogteverschillen te vereffenen. Aangezien sprake 

is van zandgrond, is het uitvoeren van sonderingen waarschijnlijk niet nodig. Voor de 

omgevingsvergunning wordt het plan nader constructief onderbouwd.  

 

Op grond van artikel 8 van de Woningwet bevat de bouwverordening voorschriften omtrent het 

tegengaan van bouwen op verontreinigde bodem. Een bodemonderzoek uitgevoerd conform de NEN 

5740 is benodigd ten behoeve van het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het oprichten 

van de woning. Bij de aanvraag omgevingsvergunning zal een dergelijk bodemonderzoek worden 

uitgevoerd en aan de gemeente worden overlegd. Bovendien zijn dan ook de agrarische 

bedrijfsgebouwen gesloopt, waardoor het onderzoek optimaal kan plaatsvinden. 

 EXTERNE VEILIGHEID 

Het externe veiligheidsbeleid in Nederland is gericht op het verminderen en beheersen van risico’s 

en effecten van calamiteiten, alsmede het bevorderen van de veiligheid van personen in de 

omgeving van activiteiten (bedrijven en transport) met gevaarlijke stoffen. Dat gebeurt door te 

voorkomen dat te dicht bij gevoelige bestemmingen activiteiten met gevaarlijke stoffen plaatsvinden, 

door de zelfredzaamheid te bevorderen en door de calamiteitenbestrijding te optimaliseren.  

 

Ten aanzien van externe veiligheid wordt onderscheid gemaakt in: 

1. Plaatsgebonden risico (PR): 

Dit is een maat voor de kans dat iemand dodelijk getroffen kan worden door een calamiteit 

met een gevaarlijke stof. De gestelde norm is een ten minste in acht te nemen grenswaarde 

(PR 10-6/jr) die niet mag worden overschreden ten aanzien van kwetsbare objecten, 

alsmede een zoveel mogelijk te bereiken richtwaarde (PR 10-6/jr) ten aanzien van beperkt 

kwetsbare objecten. 

2. Groepsrisico (GR): 

Dit is een maat voor de kans dat een grotere groep tegelijkertijd dodelijk getroffen kan 

worden door een calamiteit met gevaarlijke stoffen. De gestelde norm is een oriënterende 

waarde waarvan gemotiveerd mag worden afgeweken. Het groepsrisico moet verantwoord 

worden voor het gebied waarbinnen zich de gevolgen van een incident met gevaarlijke 

stoffen voordoen. 

5.2.1 Risicobronnen 

De aanwezige risico’s zijn zeer afhankelijk van het brontype. De relevante typen zijn: 

 Bedrijven; 

 Vervoer van gevaarlijke stoffen (per spoor, over de weg, het water); 

 Hoogspanningslijnen; 

 Ondergrondse (gas)leidingen (c.q. buisleidingen). 
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Het plangebied is op de risicokaart van de provincie Noord-Brabant niet aangewezen als gelegen in 

(de nabijheid van) een risicogebied van een bedrijf met betrekking tot de externe veiligheid. Figuur 

5.1 geeft een uitsnede van de risicokaart van de provincie Noord-Brabant weer. De planlocatie is 

rood omcirkeld. 

Het transport van gevaarlijke stoffen moet primair via het hoofdwegennet plaatsvinden. Woonkernen 

moeten hierbij vermeden worden. De grotere doorgaande wegen in de gemeente, waarover 

dergelijke transporten zullen plaatsvinden, zijn de rijksweg A4 en de provinciale wegen N257 en 

N259. Het plan ligt op een zodanige afstand van deze wegen dat beïnvloeding normaliter niet plaats 

zal vinden. De binnen de gemeente gelegen vaarwegen liggen eveneens op grote afstand van de 

planlocatie. Op het grondgebied van de gemeente Steenbergen bevindt zich geen spoortracé.  

 

In de nabijheid van het plangebied bevinden zich geen hoogspanningslijnen en kan dus ook geen 

interactie met de lijnen plaatsvinden. Er bevinden zich in de gemeente Steenbergen buisleidingen 

die externe veiligheidsrisico’s met zich meebrengen. Langs de provinciale weg N259 loopt een 

buisleiding. Het plan ligt op zodanige afstand van deze buisleiding dat beïnvloeding niet plaats zal 

vinden. 

5.2.2 Verantwoording groepsrisico 

In het kader van de verantwoording wordt aandacht besteed aan de mogelijk te treffen maatregelen 

ter verbetering van de veiligheid, mogelijkheden voor de rampenbestrijding en de mate van 

zelfredzaamheid van de aanwezigen.  

Figuur 5.1 Risicokaart externe veiligheid (bron: www.risicokaart.nl) 
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De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant heeft voor iedere gemeente binnen haar gebied een 

standaard verantwoording groepsrisico ontwikkeld, waarin het standaard advies van de 

Veiligheidsregio is geïntegreerd (zie bijlage 5). Deze standaard verantwoording groepsrisico geldt 

voor ruimtelijke ontwikkelingen buiten de 750 meter van een niet categoriale Bevi-inrichting (of indien 

een kleiner invloedsgebied is vastgesteld en vastgelegd, dan geldt deze kleinere afstand) én buiten 

de 200 meter van een categoriale Bevi-inrichting, autoweg, spoorweg of buisleiding (of indien de 

wettelijk vastgelegde afstand kleiner is dan 200 meter deze kleinere afstand).  

 

Het groepsrisico als gevolg van aanwezige risicovolle inrichtingen ligt in alle gevallen onder de 

oriëntatiewaarde (LPG-tankstations niet in beschouwing nemende). De belangrijkste transportroute 

voor gevaarlijke stoffen is de A4. Voor het traject van de A4 blijkt uit recente berekeningen dat ter 

hoogte van de gemeente Steenbergen sprake is van een groepsrisico, waarvan de waarde lager is 

dan 0,1 maal de oriëntatiewaarde. De binnen de gemeente Steenbergen gelegen buisleidingen, die 

relevant zijn voor externe veiligheid, betreffen uitsluitend aardgasleidingen. De leidingen zijn gelegen 

in het buitengebied of aan de rand van de bebouwde kom, waardoor vaststaat dat de waarde van 

het groepsrisico de oriëntatiewaarde niet zal overschrijden.  

 

Het plangebied is gelegen binnen het invloedsgebied van risicobronnen op dusdanige afstand dat 

de ruimtelijke ontwikkeling, ook indien sprake is van toename van het aantal aanwezigen, niet leidt 

tot een relevante toename van het groepsrisico. 

5.2.3 Bestrijding calamiteit en zelfredzaamheid 

SCENARIO’S EN MOGELIJKE MAATREGELEN TER VERBETERING VAN DE ZELFREDZAAMHEID 
 

De scenario’s waardoor het plangebied getroffen kan worden, is afhankelijk van de aanwezige 

risicobronnen. De locatie aan de Moerstraatseweg 154 is gelegen binnen het invloedsgebied van 

SABIC Innovative Plastics BV in Bergen op Zoom, waar chemische producten worden geproduceerd. 

In dit geval is sprake van een toxisch scenario: er komt een wolk met giftige stoffen vrij die zich 

verspreid in de omgeving. Deze kan ontstaan als gevolg van een brand bij een inrichting met 

gevaarlijke stoffen (giftige verbrandingsproducten, rookwolk) of als gevolg van het lek raken van een 

container / tankwagen / et cetera met gevaarlijke stoffen (door uitdamping verspreiding in de 

omgeving). Aanwezigen in het plangebied die worden blootgesteld aan de toxische wolk kunnen 

ernstige gezondheidsschade oplopen en kwetsbare groepen (longpatiënten) kunnen in het 

‘worstcase scenario’ overlijden. Overige gevolgen zijn irritatie van de luchtwegen en branderige 

ogen.  

 

De Veiligheidsregio adviseert om die reden in de nieuwe bouwwerken een afsluitbare mechanische 

ventilatie toe te passen. Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor de detaillering van gevels, ramen 

en kozijnen, zodat deze goed luchtdicht zijn uitgevoerd. De detaillering van gevels, ramen en 

kozijnen volgt uit het Bouwbesluit 2012. Belangrijk is het controleren van een juiste uitvoering hiervan 

tijdens de bouw.  

 

Tevens kan er sprake zijn van een incident met brandbare gassen, waardoor een explosie kan 

ontstaan. Door het instantaan falen, bijvoorbeeld als gevolg van een ongeluk, komt de inhoud 

spontaan en explosief vrij. De stof zal waarschijnlijk ontbranden wat eveneens voor schade zorgt.  
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Het ‘worst-case scenario’ is dat een tank door een externe brand wordt opgewarmd, waardoor deze 

door oplopende interne druk faalt. Hierdoor komt de inhoud onder zeer grote druk explosief vrij en 

ontbrandt direct. De warmtestraling en overdruk in de omgeving is direct dodelijk zowel binnen als 

buiten gebouwen. Op grotere afstand zullen aanwezigen (brand)wonden oplopen. Daarnaast 

ontstaat schade aan gebouwen zijn als gevolg van de druk.  

 

De gemeente Steenbergen organiseert jaarlijks, tijdens de maand van de brandveiligheid in oktober, 

in samenwerking met de Veiligheidsregio een brandpreventieweek, waarbij met name particulieren 

(ouderen), instellingen en scholen de doelgroepen zijn. Daarnaast wordt aangesloten bij het 

fenomeen ‘Broodje Brandweer’, waarbij ouderen op een ludieke manier worden geïnformeerd over 

de risico’s van brand en wat zij zelf al kunnen doen om het te voorkomen. 

 

Omdat de brandweer de laatste jaren van een repressieve aanpak (brandbestrijding) naar een 

preventieve aanpak (brand voorkomen) gaat, is het belangrijk dat de burgers zelf bewust worden 

van het gevaar van brand, en waar nodig ook de kennis hebben om in te grijpen. De laatste stap in 

dit proces is het bevorderen van de samenwerking tussen de burgers in geval van allerlei soorten 

nood. Dit project is met name gericht op de samenwerking met senioren en minder zelfredzame 

mensen met betrekking tot brandveiligheid. 

 

MOGELIJKHEDEN VOOR DE RAMPENBESTRIJDING 
 

In het geval van een incident in het plangebied is de brandweer binnen de bestuurlijke vastgestelde 

tijden aanwezig Het doel van het project ‘Brandveilig Leven’ is om middels een tal van acties en 

activiteiten een basis te leggen voor een duurzame brandveilige woonomgeving van de burgers van 

de betrokken gemeenten. Het algemene nut van de toolbox is het bieden van tools om 

brandgevaarlijke situaties te voorkomen en, ingeval van een brand, ook tijdig gealarmeerd te worden 

en te kunnen vluchten. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen maatregelen op de korte termijn 

en maatregelen op de lange termijn. Het is ten eerste belangrijk dat de burgers zich meer bewust 

worden van de oorzaken en gevaren van brand. Bewustwording in de eerste stap in het proces om 

de brandveiligheid te verbeteren. Hierna is het van belang dat burgers de zelfredzaamheid 

bevorderen mocht er toch een brand ontstaan. 

 

Binnen de bebouwde kom van de gemeente is de WAS-dekking veelal voldoende. Daarnaast is NL-

alert voor het gehele grondgebied operationeel via mobiele telefonienetwerk. Binnen de gemeente 

is een overzicht beschikbaar van de bluswatervoorziening. De Veiligheidsregio heeft deze (grote) 

bronnen geïnventariseerd. Op grond van het Bouwbesluit worden eisen gesteld aan benodigde 

bluswatervoorziening. De gemeente heeft een hoofdwegenstructuur voor de brandweer vastgesteld. 

Deze hoofdwegenstructuur voldoet aan de eisen die de brandweer hieraan stelt. 

 

MATE VAN ZELFREDZAAMHEID VAN DE AANWEZIGEN 
 

De zelfredzaamheid van aanwezigen in het plangebied is over het algemeen goed. Eerder 

genoemde maatregelen en voorzieningen verbeteren de vlucht- en schuilmogelijkheden en daarmee 

ook de zelfredzaamheid van personen in het plangebied. 
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CONCLUSIE 
Op basis van het voorgaande wordt geconcludeerd dat er personen in het plangebied worden 

blootgesteld aan externe veiligheidsrisico’s, ook na het treffen van maatregelen. De besproken 

maatregelen dragen wel bij aan het verminderen van de gevolgen die zich voordoen bij één van de 

besproken scenario’s. 

 

De Veiligheidsregio is voldoende ingericht om tijdig de noodzakelijke hulpverleningscapaciteit van 

de beschreven scenario’s te leveren. Op basis van de beschouwde scenario’s en het gelijkblijvende 

groepsrisico worden de gewenste ontwikkeling verantwoord geacht. 

 GEURHINDER VEEHOUDERIJEN 

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt vanaf 1 januari 2007 het toetsingskader voor 

vergunningverlening als het gaat om geurhinder vanwege dierverblijven van veehouderijen. De wet 

geeft onder andere normen voor de voor- en achtergrondbelasting die een veehouderij mag 

veroorzaken op een geurgevoelig object (bijvoorbeeld een woning). Bij besluitvorming omtrent de 

ontwikkeling van een nieuwe woning dient in het kader van het aspect ‘geur’ antwoord gegeven te 

worden op de vragen: 

 

 Is ter plaatse een goed woon- en leefklimaat gegarandeerd? (belang geurgevoelig object). 

 Wordt niet iemand onevenredig in zijn belangen geschaad? (belangen veehouderij en derden). 

 

De Wgv biedt middels artikel 6 de mogelijkheid aan gemeenten om bij verordening, binnen gestelde 

marges, afwijkende normen vast te stellen. Op 29 mei 2008 heeft de gemeenteraad de “Verordening 

geurhinder en veehouderij gemeente Steenbergen 2008” vastgesteld voor het ‘Invloedsgebied 

woonkern De Heen’. De waarde voor de geurbelasting van een veehouderij mag maximaal 0,61 

OUE/m³ bedragen, voor zover de voor geurgevoelige objecten in het gebied zich bevinden binnen 

de bebouwde kom.  

 

De locatie aan de Moerstraatseweg 154 te Steenbergen is niet gelegen binnen het genoemde 

invloedsgebied. Bovendien ligt het in het buitengebied van de gemeente Steenbergen en niet binnen 

de bebouwde kom. Dit betekent dat de geurverordening d.d. 29 mei 2008 niet van toepassing is op 

onderhavig plangebied.  

 

VOORGRONDBELASTING 
Met de voorgrondbelasting wordt de geurbelasting van een individuele veehouderij bedoeld en wel 

van die veehouderij (de dominante veehouderij) welke de meeste geur op het geurgevoelige object 

veroorzaakt, hetzij omdat het een grote veehouderij betreft, hetzij omdat de veehouderij dicht bij het 

geurgevoelige object is gelegen. In de Wgv is bepaald dat in een concentratiegebied een maximale 

voorgrondbelasting van 3 odour units per kubieke meter lucht (ouE/m³) geldt binnen de bebouwde 

kom en een norm van 14 ouE/m³ buiten de bebouwde kom. Ten opzichte van dieren van een 

diercategorie waarvoor niet bij ministeriële regeling een geuremissiefactor is vastgesteld (rundvee 

en paarden) dienen vaste afstanden aangehouden te worden. De afstand tussen een geurgevoelig 

object en een dergelijke veehouderij dient, indien de woning buiten de bebouwde kom gelegen is, 

50 meter te bedragen. 
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De normen, die voortvloeien uit wetgeving op het gebied van geurhinder van veehouderijen, dienen 

in de eerste plaats voor de vaststelling van de vraag of voor een veehouderij een 

omgevingsvergunning kan worden verleend. Deze eisen ten aanzien van de maximale geurbelasting 

of minimaal aan te houden afstanden zijn ook van belang bij de beoordeling van de vraag of een 

bepaalde geurgevoelige bestemming kan worden gerealiseerd nabij een veehouderij. Deze 

zogenaamde ‘omgekeerde werking’ heeft dus betrekking op ruimtelijke ordeningsbesluiten, zoals 

bestemmingsplannen.  

 

In de omgeving van het plangebied zijn een zestal agrarische bedrijven gelegen, waarvan één een 

reparatiebedrijf betreft. De ligging van De Lantaarn ten opzichte van deze agrarische bedrijven is in 

figuur 5.2 inzichtelijk gemaakt. De beoogde woning mag geen belemmerende werking hebben op de 

toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden van de omliggende bedrijven.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Web-BVB (Bestand Veehouderij Bedrijven) is een database waarin per gemeente de agrarische 

vergunninggegevens of meldingen van veehouderijbedrijven staan. De provincie Noord-Brabant 

heeft deze database opgezet om de milieubelasting van ammoniak en fijnstof en de 

ontwikkelingsruimte van agrarische bedrijven in Noord-Brabant in kaart te brengen. Volgens Web-

BVB zijn de twee bedrijven aan de Moerstraatseweg rundveebedrijven. Dit betekent dat, volgens de 

Wet geurhinder en veehouderij (Wgv), de afstandsnorm van 50 meter gehanteerd moet worden.  

 

  

1 

2 

3 

5 

4 

6 

1: Moerstraatseweg 149 
2: Moerstraatseweg 151 

3: Hoogstraat 25 
4: Boomdijk 12 
5: Boomdijk 8 (= reparatiebedrijf) 

6: Krabbenweg 2 

 
Figuur 5.2  Ligging omliggende agrarische bedrijven (www.ruimtelijkeplannen.nl) 
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De afstand tussen de bouwvlakken van de Moerstraatseweg 154 en de Moerstraatseweg 149 

bedraagt 563 meter. De afstand tussen de bouwvlakken van de Moerstraatseweg 154 en de 

Moerstraatseweg 151 bedraagt 740 meter. Deze afstanden zijn ruim voldoende om aan de 

afstandseis uit de Wgv te voldoen. Bovendien is de nieuwe woning niet de belemmerende woning 

voor beide bedrijven, aangezien er in de huidige situatie reeds burgerwoningen dichter bij de 

bedrijven zijn gelegen (zie gele bouwvlakken in figuur 5.2). 

 

De bedrijven aan de Hoogstraat 25 en de Boomdijk 12 zijn, volgens Web-BVB, beide gemengde 

bedrijven. Voor beide bedrijven zijn echter in 2005 respectievelijk 2004 de dieraantallen 

teruggebracht naar nul. Dit betekent dat er voor de huidige situatie geen geurberekening kan worden 

gemaakt. Bovendien zijn tussen beide veehouderijen en het plangebied diverse burgerwoningen 

gelegen. Deze woningen vormen reeds een belemmering voor de ontwikkelingsmogelijkheden van 

de beide veehouderijen. Het nieuwe geurgevoelige object in het plangebied komt niet dichter bij de 

veehouderijen te staan.  

 
Op beide bedrijven wordt ook rundvee gehouden, wat betekent dat tevens de afstandsnorm van 50 

meter van toepassing is. De afstand tussen de bouwvlakken van de Moerstraatseweg 154 en de 

Hoogstraat 25 bedraagt 573 meter. De afstand tussen de bouwvlakken van de Moerstraatseweg 154 

en de Boomdijk 12 bedraagt 868 meter. Beide afstanden zijn ruim voldoende om aan de eis uit de 

Wgv te voldoen.  

 

Het bedrijf aan de Krabbenweg 2 is, volgens Web-BVB, eveneens een gemengd bedrijf. Voor deze 

locatie is een geurberekening gemaakt, waarbij het emissiepunt op de grens van het bouwvlak is 

gelegd. Daarbij is de grens genomen die het dichtst bij het plangebied is gelegen. Bovendien is met 

natuurlijke horizontale ventilatie gerekend. Op deze manier is de geurbelasting vanuit dit bedrijf op 

het plangebied niet onderschat. Uit de berekening (zie bijlage 6) blijkt dat de geurbelasting op de 

woning aan de Krabbenweg 4 veel 

hoger is dan op de toetspunten binnen 

het plangebied. Deze woning vormt dus 

de belemmerende factor voor het 

bedrijf aan de Krabbenweg 2. De 

toetspunten binnen het plangebied zijn 

in figuur 5.3 weergegeven. Naast de 

grenswaarde voor de geurnorm geldt 

voor dit bedrijf ook de afstandsnorm 

van 50 meter, omdat er rundvee wordt 

gehouden. De afstand tussen de 

bouwvlakken van de Moerstraatseweg 

154 en de Krabbendijk 2 bedraagt 882 

meter. Deze afstand is ruim voldoende 

om aan de eis uit de Wgv te voldoen. Bovendien wordt deze veehouderij reeds belemmerd in haar 

ontwikkelingsmogelijkheden door burgerwoningen, die dichter bij het bedrijf zijn gelegen. 

 

De veehouderijen in de omgeving van het plangebied vormen in het kader van de voorgrondbelasting 

dus geen belemmering voor de nieuw te bouwen woning. Bovendien worden deze veehouderijen 

niet belemmerd in hun ontwikkelingsmogelijkheden.  

 

Figuur 5.3 Ligging toetspunten Moerstraatseweg 154 
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ACHTERGRONDBELASTING 
De geurbelasting ten gevolge van meerdere intensieve veehouderijen in de omgeving vormt de 

achtergrondbelasting. De achtergrondbelasting bepaalt het woon- en leefklimaat op een locatie. Als 

vuistregel geldt dat de voorgrondbelasting bepalend is voor de hinder als de voorgrondbelasting 

meer dan de helft van de achtergrondbelasting bedraagt.  

 

Ten behoeve van de beoogde herontwikkeling is met behulp van het programma V-Stacks Gebied 

de achtergrondbelasting van de agrarische bedrijven in een straal van 2.000 meter rondom het 

plangebied op de beoogde woning berekend. De achtergrondbelasting ter plaatse van het 

plangebied bedraagt na de sanering van de veehouderij 0,036 ouE/m³ op de toetspunten 1 en 2 en 

0,035 ouE/m³ op de overige toetspunten (zie bijlage 7). Het woon- en leefklimaat in gebieden met 

deze achtergrondbelasting wordt beoordeeld als ‘zeer goed’. Het realiseren van een nieuw 

geurgevoelig object is toegestaan, aangezien geen sprake is van het ontstaan van een nieuwe 

overbelaste situatie. Voor wat betreft de achtergrondbelasting bevindt de woning zich in een meer 

dan aanvaardbare geursituatie.  

 

Overigens is in onderhavige situatie de voorgrondbelasting maatgevend. De voorgrondbelasting op 

de geurgevoelige objecten bedraagt namelijk meer dan de helft van de achtergrondbelasting. Er 

bestaat in het kader van het aspect geur dan ook geen belemmering voor de oprichting van de 

woning.  

 DRIFTZONERING 

Kenmerkend voor de land- en tuinbouw zijn de intensieve teeltsystemen met een relatief hoog 

gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Bij het spuiten van gewasbeschermingsmiddelen komt 

drift vrij. Drift is een term die gebruikt wordt voor de spuitvloeistof die tijdens de bespuiting buiten het 

te behandelen gebied terecht komt als gevolg van wind- en luchtstromen. Drift is hoger bij toepassing 

in fruitteelt dan bij de akkerbouw en lage bomenteelt, waarbij voornamelijk neerwaarts wordt 

gespoten. Derhalve dient in het kader van een goede ruimtelijke ordening afstand te worden 

gehouden tussen gevoelige objecten en boomgaarden.  

 
Er zijn geen wettelijke bepalingen over de aan te houden afstand. Door de Raad van State wordt bij 

beoordeling van nieuwe ruimtelijke situaties vanwege drift een afstand van 50 meter aangehouden. 

Binnen een straal van 50 meter rondom de nieuwe woning vindt geen boomteelt plaats. Ook zijn er 

geen spuitzones opgenomen in het vigerende bestemmingsplan. Dit aspect vormt dus geen 

belemmering voor de beoogde ontwikkeling.  

 MILIEUZONERING 

Zowel de ruimtelijke ordening als het milieubeleid stellen zich ten doel een goede kwaliteit van het 

leefmilieu te handhaven en te bevorderen. Om te komen tot een verantwoorde, ruimtelijk relevante 

toetsing van nieuwe ontwikkelingen, in milieuhygiënisch opzicht, wordt gebruik gemaakt van de 

zogenaamde milieuzonering. Hieronder wordt verstaan het aanbrengen / handhaven van een 

voldoende ruimtelijke scheiding tussen enerzijds milieubelastende bedrijven of inrichtingen en 

anderzijds milieugevoelige functies als wonen en verblijfsrecreatieve voorzieningen. 
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De (indicatieve) lijst “Bedrijven en Milieuzonering” uitgegeven door de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten (VNG) geeft de richtafstanden weer voor milieubelastende activiteiten. In de lijst 

“Bedrijven en Milieuzonering” worden richtafstanden gegeven voor de aspecten geur, stof, geluid en 

gevaar. De richtafstanden gelden tussen de grens van de bestemming en de uiterste grens van de 

gevel van een milieugevoelige functie die volgens het bestemmingsplan of via vergunningvrij bouwen 

mogelijk is. De richtafstanden zijn afgestemd op twee omgevingstypen: ‘rustige woonwijk’ of een 

vergelijkbaar omgevingstype (zoals een rustig buitengebied, een stiltegebied of een natuurgebied) 

en ‘gemengd gebied’. De omgeving van het plangebied wordt getypeerd als een ‘rustige woonwijk’. 

 

In de directe omgeving van het plangebied zijn geen niet-agrarische bedrijven gelegen. Het 

dichtstbijzijnde bedrijf ligt binnen de kern Welberg, op een afstand van een kilometer. Dit bedrijf 

betreft een aannemersbedrijf. Volgens de VNG-lijst gelden in dat geval de volgende richtafstanden: 

 voor de aspecten ‘geurhinder’ en ‘gevaar’ => 10 meter, 

 voor het aspect ‘stofhinder’ => 30 meter, 

 voor het aspect ‘geluidhinder’ => 50 meter. 

 

Aan alle normafstanden wordt ruimschoots voldaan. De beoogde herontwikkeling wordt derhalve 

niet belemmerd door niet-agrarische bedrijvigheid in de omgeving van het plangebied. 

 GELUIDHINDER 

De Wet geluidhinder beoogt de burger te beschermen tegen een te hoge geluidsbelasting. In deze 

wet zijn normen voor geluid van weg- en railverkeer en industrie vastgelegd. De Wet geluidhinder 

hanteert voorkeursgrenswaarden voor geluidsbelasting, waarvan ruimtelijke plannen onder 

bepaalde voorwaarden mogen afwijken. Het vaststellen van een hogere waarde dan de 

voorkeursgrenswaarde is mogelijk na bestuurlijke afweging. In de Wet geluidhinder is slechts een 

algemeen criterium voor het vaststellen van een hogere waarde opgenomen. De locatie is niet 

gelegen binnen de geluidzone van de Moerstraatseweg. De nieuw te bouwen woning ligt namelijk op een 

afstand van circa 500 meter van de as van deze weg. Het is dan ook niet noodzakelijk om de 

geluidsbelasting ter plaatse vast te stellen. Een akoestisch onderzoek wordt derhalve niet nodig geacht.  

 ECOLOGIE 

Bij ruimtelijke ingrepen, zoals nieuwbouw, dient rekening te worden gehouden met de natuurwaarden 

ter plaatse. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen soorten- en gebiedsbescherming. De 

gebiedsbescherming komt voort uit de Vogel- en Habitatrichtlijn. De Flora- en faunawet is bepalend 

voor soortenbescherming. 

5.7.1 Vogel- en Habitatrichtlijn 

Nederland kreeg in 1967 voor het eerst een Natuurbeschermingswet. Deze wet maakte het mogelijk 

om natuurgebieden en soorten te beschermen. Op den duur voldeed de wet niet meer aan de eisen 

die internationale verdragen en Europese verordeningen stellen aan natuurbescherming. Daarom 

werd in 1998 een nieuwe Natuurbeschermingswet gemaakt die alleen gericht was op 

gebiedsbescherming. De bescherming van soorten werd geregeld in de Flora- en faunawet. 
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De Natuurbeschermingswet 1998 is op 1 oktober 2005 gewijzigd. Sindsdien zijn de bepalingen vanuit 

de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn in de Natuurbeschermingswet verwerkt. Per 1 januari 

2017 zijn de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en Faunawet en de Boswet vervangen door 

de Wet natuurbescherming. De Wet natuurbescherming beschermt Nederlandse natuurgebieden en 

planten- en diersoorten.  

 

Natura 2000 is het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden in de Europese Unie. Dit 

netwerk verbindt bestaande natuurgebieden die vallen onder de Europese Vogelrichtlijn- of de 

Habitatrichtlijngebieden. De Vogel- en Habitatrichtlijn is bedoeld ter bescherming van bedreigde 

levensgemeenschappen van planten en dieren en bedreigde soorten van planten en dieren en hun 

leefgebieden. Ten aanzien van de gebiedsbescherming is het de bedoeling dat plannen en projecten 

eenduidig en integraal worden getoetst op hun invloed op de te beschermen natuurwaarden in deze 

Vogel- en Habitatrichtlijngebieden. In de nabijheid van het plangebied zijn geen Natura 2000-

gebieden gelegen. Het dichtstbijzijnde gebied betreft de ‘Brabantse Wal’ op een afstand van circa 

6,9 kilometer ten zuiden van de locatie. 

 

Door de sanering van het veehouderijbedrijf verdwijnt de ammoniakuitstoot en neemt de depositie 

op het hiervoor genoemde natuurgebied af. Dit heeft een positieve invloed op de biodiversiteit van 

natuurlijke ecosystemen en natuurwaarden in de omgeving van het plangebied.  

5.7.2 Soortenbescherming 

Soortenbescherming werd gewaarborgd door de Flora- en Faunawet. Deze wet is op 1 april 2002 in 

werking getreden en beschermt inheemse dier- en plantensoorten waarbij onderscheid wordt 

gemaakt in verschillende beschermingscategorieën. Inmiddels, per 1 januari 2017, zijn de 

Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en Faunawet en de Boswet vervangen door de Wet 

natuurbescherming. De Wet natuurbescherming beschermt Nederlandse natuurgebieden en 

planten- en diersoorten. Voor alle activiteiten met een mogelijk effect op beschermde dier- en 

plantensoorten is toetsing aan deze wet noodzakelijk.  

 

Beschermde soorten kunnen overal voorkomen. Bij de totstandkoming van een nieuw 

bestemmingsplan waarbij functies gewijzigd worden, moet worden voorkomen dat conflicten met de 

soortenbescherming ontstaan en dient dus vooraf een beoordeling in het kader van de Wet 

natuurbescherming plaats te vinden.  

 

Op 26 april 2017 is door Fopma NatuurAdvies een natuurtoets uitgevoerd (zie bijlage 8). Uit dit 

onderzoek komen de volgende bevindingen naar voren. 

 

Er zijn mogelijk effecten op jaarrond beschermde vogelsoorten te verwachten. Zo gaan er door de 

sloop 1-2 broedplaatsen verloren van de Huismus in gebouw 1 en gaat er een ‘vaste’ rust- of 

verblijfplaats verloren van de Kerkuil in gebouw 4.  

 

MITIGATIE HUISMUS  
Als richtlijn/handreiking voor het mitigatieplan is de Soortenstandaard Huismus (2011 en 2015) van 

Dienst Regelingen gebruikt. Het mitigatieplan beperkt zich tot de sloop van gebouw 1 en de 

nieuwbouw.  
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Er heeft 1 veldbezoek plaatsgevonden op 26 april 2017, waarop speciaal naar nestlocaties van 

Huismussen is gekeken. Gezien de geïsoleerde ligging van dit bedrijf is het aantal Huismussen dat 

hier broedt goed vast te stellen met 1 bezoek. Er ligt binnen 200 meter geen ander bedrijf. Tijdens 

het veldbezoek werd 2x waargenomen dat er een Huismus vrouwtje onder de dakpannen van 

gebouw 1 verdween. Dit was op hetzelfde deel van het dak, maar we gaan ervan uit dat het 2 paar 

kunnen zijn. Meer dan twee paar is uitgesloten. In totaal werd 1 maal een mannetje gezien. Zeker is 

dat de soort broedt onder de pannen van gebouw 1. We stellen het aantal broedparen vast op 

maximaal 2 paar.  

 

Door de sloop van de gebouwen gaan de bestaande nestplaatsen verloren. Het verdere leefgebied 

blijft intact. Alleen zijn er na de sloop geen geschikte broedlocaties meer aanwezig. Door de ingreep 

zal de soort verdwijnen als er geen vervangende nestplaatsen worden gecreëerd. Vervangende 

nestplaatsen zijn noodzakelijk. Door te werken buiten het broedseizoen wordt voorkomen dat jonge 

Huismussen gedood worden en/of eieren verloren gaan. De aantasting betreft alleen het verlies van 

2 broedlocaties. Er gaat geen dekking, foerageergebied of slaapplaats verloren. In de betreffende 

situatie zal door de ingreep de lokale populatie Huismussen niet instorten. De lokale gunstige staat 

van instandhouding van de soort is niet in het geding.  

 

De mussen broeden in gebouw 1. Omdat de Huismussen vanaf circa 15 maart beginnen met 

nestelen, moet de sloop voor die tijd aanvangen. Omdat het kan voorkomen dat er meerdere 

broedsels achtereen plaatsvinden, geeft de soortenstandaard aan dat de kwetsbare periode loopt 

tot 1 oktober.  

 

Huismussen hebben de tijd nodig om aan nieuwe verblijfplaatsen te wennen. Gedurende deze 

gewenningsperiode moeten zowel de oorspronkelijke situatie als de nieuw aangebrachte 

vervangende voorzieningen aanwezig zijn. Dit betekent dat voordat de oude woning wordt gesloopt 

de alternatieve nestgelegenheden geplaatst moeten worden. In geval voedsel geen beperking geeft, 

is de huismus zeer flexibel in het innemen van allerlei typen vervangende verblijfplaatsen. Ook zal 

onder die omstandigheden, waarbij tevens sprake is van een al grote aanwezige populatie, een 

mussenhotel (een kast met meerdere verblijfplaatsen bijeen) eerder door meerdere paartjes worden 

ingenomen, terwijl dat onder andere omstandigheden niet snel het geval zal zijn. 

  

Omdat er nestgelegenheid voor 2 paar verloren gaat, dient er voor 4 tot 6 paar alternatieve 

nestgelegenheid geboden te worden. Hiervoor zijn de volgende oplossingen:  

 Tijdelijk: plaatsing van minimaal 4 mussennestkasten in de Italiaanse populieren. Deze 

dienen minimaal 3 maanden voor de sloop al aanwezig te zijn (gewenningsperiode).  

 Permanent: plaatsing mussenvide in één van de nieuwe gebouwen met ruimte voor 6 paar 

Huismussen bij de bouw.  

 

Voor de vervangende verblijfplaatsen geldt dat:  

 er meerdere nestplekken bij elkaar aangeboden moeten worden;  

 ze zo dicht mogelijk bij de locatie van de oorspronkelijke verblijfplaats worden geplaatst en 

als dat niet mogelijk is, dan in de directe omgeving (in de regel binnen 200 meter, bij 

uitzondering 500 meter) van de oorspronkelijke verblijfplaats en buiten de invloedsfeer van 

de werkzaamheden liggen (ofwel binnen het plangebied!);  

 ze op minimaal 3 meter hoogte geplaatst moeten worden en een minimale broedruimte van 

15 x 8 centimeter hebben;  
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 ze op een voor de Huismus geschikte wijze en plek worden aangebracht. Zo mogen ze niet 

te heet worden in de middagzon, maar zich ook niet op een te koude locatie bevinden. 

Voorkeur heeft een noord of oost expositie of een ligging in de schaduw van een dakgoot of 

iets dergelijks; 

 ze van voldoende duurzaam materiaal moeten zijn en op een voldoende duurzame wijze 

worden bevestigd; 

 er voldoende veiligheid is tegen predatoren;  

 het materiaal waarvan ze zijn gemaakt niet behandeld is met chemische middelen; 

 ze minimaal drie maanden voor de start van de werkzaamheden (sloop) aanwezig zijn, om 

de vogels te laten wennen aan de nieuwe voorzieningen.  

 

Conclusie: de effecten kunnen volledig gemitigeerd worden. 

 

MITIGATIE KERKUIL  
Als richtlijn/handreiking voor het mitigatieplan is de Soortenstandaard Kerkuil (2015) van Dienst 

Regelingen gebruikt. Het mitigatieplan beperkt zich tot de sloop van gebouw 4.  

 

Er heeft 1 veldbezoek plaatsgevonden op 26 april 2017, waarbij speciaal naar vaste rust- en 

verblijfplaatsen en nestlocaties van Kerkuilen is gekeken. Tijdens het veldbezoek werden in gebouw 

4 oude braakballen van Kerkuilen gevonden. Dit duidt erop dat de Kerkuil de locatie in ieder geval 

gebruikt heeft om er te rusten. Nadere inspectie van gebouw 4 leverde geen vondsten van broedsels 

of Kerkuilen op. Zeker is dat de soort hier in het verleden heeft geslapen.  

 

Door de sloop gaat er een ‘vaste’ rust of verblijfplaats verloren. Het verdere leefgebied blijft intact. 

De broedlocatie blijft behouden. Deze ligt buiten het plangebied. Door de ingreep zal de soort 

verdwijnen als er geen vervangende rustplaatsen worden gecreëerd. Omdat er geen broedsel 

verloren gaat, komt de gunstige staat van instandhouding niet in het geding. Het tijdstip van slopen 

is niet van belang, aangezien het niet gaat om een broedlocatie. 

 

Om de verloren gegane vaste rust- en verblijfplaats te mitigeren, wordt geadviseerd om in overleg 

met de Regio-coördinator van de Uilenwerkgroep Noord-Brabant een nestkast te plaatsen in één 

van de nieuwe gebouwen. De kast kan eventueel ook aan de buitenkant van een gebouw geplaatst 

worden. Lukt het niet om de kast in de nieuwbouw mee te nemen, dan moet men binnen een straal 

van circa 500 meter een kast ophangen op een plek, waar nog geen kast hangt.  

 

MITIGATIE ALLE OVERIGE BROEDVOGELS  
Omdat geen ontheffingen worden verleend voor het verstoren van vogels en/of het vernielen van 

nesten wordt geadviseerd om het slopen voor het broedseizoen (globale richtlijn 15 maart – 15 juli) 

uit te voeren of te beginnen na 15 juli (bij voorkeur na 15 augustus).  

 

Als de werkzaamheden conform de gestelde voorwaarden worden uitgevoerd, dan kunnen effecten 

op broedvogels voorkomen worden en is er voor vogels geen ontheffing op grond van de Wet 

natuurbescherming noodzakelijk. Voor de overige soorten flora en fauna geldt ook dat er geen 

ontheffing noodzakelijk is. Tijdens de werkzaamheden moet rekening gehouden worden met deze 

soorten, zodat deze zo min mogelijk verstoord worden (voorzorgsbeginsel). Er is ook voor de overige 

natuurwaarden geen ontheffing noodzakelijk. 
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 CULTUURHISTORIE EN ARCHEOLOGIE 

Per  1 januari 2012 is in het kader van de modernisering van de monumentenzorg (MoMo) in het 

Besluit ruimtelijke ordening van het rijk opgenomen, dat gemeenten bij het maken van ruimtelijke 

plannen rekening moeten houden met cultuurhistorische waarden. Per 1 juli 2016 is de Erfgoedwet 

van kracht geworden, Deze wet bundelt bestaande wet- en regelgeving voor behoud en beheer van 

het cultureel erfgoed en archeologie in Nederland. In een ruimtelijke onderbouwing dient een 

beschrijving te worden opgenomen hoe met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden 

en in de grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden. Het is daarmee dus 

verplicht om de facetten historische (steden)bouwkunde en historische geografie mee te nemen in 

de belangenafweging. Hierbij gaat het om zowel beschermde als niet formeel beschermde objecten 

en structuren. 

 

Met de inwerkingtreding van de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz 2007) en de 

Wet ruimtelijke ordening (Wro 2008) hebben gemeenten de rol gekregen van bevoegd gezag. 

Hiermee is de zorg voor archeologische belangen een verantwoordelijkheid van de gemeente 

geworden. De gemeente Steenbergen heeft ervoor gekozen, in het kader van voornoemde 

wetgeving, een eigen archeologiebeleid te formuleren. Dit archeologiebeleid is vastgelegd in de 

Erfgoednota “Steenbergen en haar kansrijke verleden” 2010-2020. Een actualisering van de 

Erfgoednota is vastgesteld d.d. 21 december 2017: “Van gemeentelijk erfgoedbeleid naar 

gemeenschappelijk erfgoed”. Dit beleid maakt het mogelijk een juiste balans te vinden tussen de 

omgang met het archeologisch erfgoed en andere maatschappelijke belangen die bij 

planontwikkelingen moeten worden afgewogen.  

5.8.1 Cultuurhistorie 

De locatie Moerstraatseweg bevindt zich in het uiterste noorden van het Westbrabantse 

zandlandschap. Dit gaat noordwaarts over in een kleilandschap. Het gebied op deze overgang was 

vanouds met veen bedekt. Dit veen werd vanaf de 13de eeuw door intensieve veenwinning (voor de 

turf) afgegraven. Het sterk verlaagde landschap was kwetsbaar voor inbraken vanuit de brede 

rivierarmen in het noorden. Tussen 1331 en 1338 werd het bedijkt. De polder die ontstond, heette 

sindsdien de Oudlandse Polder. De polder wordt gekenmerkt door een mozaïek van graslanden, 

akkers, bospercelen en relicten van landgoederen. De kleinschaligheid wordt versterkt door lanen 

en houtwallen. Ook is het gebied rijk aan relicten van de turfwinning in de vorm van sloten en vaarten, 

waarvan de Boomvaart de belangrijkste is. Hierlangs werd de turf naar de Steenbergse haven 

vervoerd. Ook de Moerstraatseweg zelf is een relict van een oude turfvaart. Tussen de 

Moerstraatseweg en de Boomdijk zijn enkele buitenplaatsen of landgoederen ontstaan: Eikelenberg, 

Padmos, De Lantaarn en Steenenkamer. Bij deze plaatsen horen bospercelen, houtwallen en lanen. 

Wel is het agrarische gebied in het Oudland door samenvoeging van percelen geleidelijk aan 

grootschaliger geworden. 

 

De geschiedenis van De Lantaarn is in hoofdstuk 3 uitvoerig beschreven. Kenmerkend voor de 

locatie is het vierkante omgrachte terrein, waar mogelijk een woontoren heeft gestaan.  

De genoemde landgoederen en hun omgeving in het Oudland vertegenwoordigen een hoge 

landschappelijke en cultuurhistorische waarde, hetgeen in het gemeentelijke Erfgoedbeleid is 

vastgelegd. 
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De huidige opstallen hebben geen beschermde status. Zij zijn door het Bureau voor Bouwhistorie en 

Architectuurgeschiedenis uit Utrecht (ir. A. Viersen) bouwhistorisch onderzocht, mede naar 

aanleiding van een ingediende zienswijze van de Stichting Stadsarcheologie Steenbergen. Van de 

huidige bebouwing bleek één gebouw restanten van voor 1800 te bevatten, namelijk het bouwwerk 

met de sluitsteen waarop het jaartal 1669 staat. Dit gebouw is oorspronkelijk een woonhuis geweest 

dat bij de bevrijding in 1945 zwaar werd beschadigd. Men besloot toen een nieuwe woning te bouwen 

en de bestaande woning tot schuur om te vormen. Van het oorspronkelijke gebouw zijn delen van 

de voorgevel (zuidgevel) en binnenwanden bewaard gebleven. Het opgaande werk bevat relevante 

informatie om meer inzicht te krijgen in het functioneren en gebruik van het woonhuis, alsmede van 

de ontwikkeling van het gehele terrein. De resterende bebouwing is 19de-eeuws of jonger en 

algemeen voorkomend. Onderzoek naar deze bebouwing zal weinig of niets bijdragen aan de kennis 

van het complex voor 1800. 

 

Het advies luidde om de restanten van het voormalige woonhuis voor afbraak vrij te geven maar 

deze eerst bouwhistorisch vast te leggen (inmeten/scannen). Tevens om vrijkomende 

bouwhistorische elementen, zoals de sluitsteen en andere natuursteen, te bewaren. Dit advies is 

door de gemeente Steenbergen overgenomen. De resultaten van het bouwhistorische onderzoek 

zullen gecombineerd worden met het nog uit te voeren archeologische onderzoek ter plaatse.  

 

Bij de landschappelijke inpassing van de bouwlocatie zijn de cultuurhistorische waarden 

richtinggevend. Zo wordt de gracht hersteld en wordt de vroegere kleinschaligheid van het landschap 

hersteld. Bovendien is de architect bij het ontwerp van de woning geïnspireerd door het verleden van 

De Lantaarn. 

5.8.2 Archeologie 

Figuur 5.4 op de volgende pagina betreft een uitsnede van de gemeentelijke archeologische 

waardenkaart. Landgoed De Lantaarn (groen omcirkeld) ligt in een zone die op de gemeentelijke 

archeologische waardenkaart een hoge archeologische verwachting heeft. Dat betekent dat er grote 

kans is om ter plaatse resten van archeologische sporen te vinden. Deze waarde-aanduiding is 

gebaseerd op geomorfologische en historisch-landschappelijke gegevens. De locatie ligt op een lage 

dekzandrug, één van de meest noordelijke ruggen in West-Brabant. De ondergrond bestaat uit lemig 

fijn zand, waarop zich na de turfwinning door bemesting een akkerlaag heeft gevormd. Plaatselijk is 

deze dikker dan 50 centimeter en hoort daarmee tot de hoge zwarte enkeerdgronden. De dunnere 

dekken horen bij de laarpodzolgronden. Dergelijke landbouwgronden zorgen over het algemeen voor 

een zekere afdekking en daardoor goede conservering van archeologische resten. 

 

Op het terrein heeft tenminste vanaf 1565 een landgoed gestaan. Mogelijk gaat deze (net als de 

andere landgoederen in het Oudland) tot de 14de eeuw terug. Het ontveende landschap is hier 

namelijk dankzij de onderliggende dekzanden en de nabijheid van moervaarten al snel, dus kort na 

de 13de eeuw, interessant geweest voor landbouw.  
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Op het terrein bestaat dus een grote kans op het aantreffen van sporen van het oude landgoed in 

de vorm van funderingen (hout en steen), sloten, putten en grachten. Zij dateren van de 14de tot en 

met de 18de eeuw. Dankzij de diverse tekeningen van de oude situatie is vrij nauwkeurig te 

voorspellen waar de meeste kans is om deze resten te vinden. Van groot belang zijn de plaats van 

het vroegere woonhuis en het omgrachte terrein. Ook daaromheen is kans op het vinden van sporen, 

zoals schuren en bijgebouwen. Omgrachte terreinen waren meestal bebouwd en er is zelfs kans om 

hier de oudste bebouwing van het landgoed aan te treffen. 

 

Voor het plan is een “Archeologisch en bouwhistorisch bureauonderzoek en verkennend 

veldonderzoek” uitgevoerd door RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V. uit Weesp. Het rapport d.d. 

04-07-2018 is als bijlage 9 bij dit rapport gevoegd. De hiervoor genoemde waardestelling is door 

RAAP mede bevestigd. 

Figuur 5.4 Uitsnede van de gemeentelijke archeologische waardenkaart 2010, bron: gemeente Steenbergen 
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Concreet betekent dit dat ingrepen in de bodem groter dan 50 m² vergunningplichtig zijn. De 

aanvrager heeft de plicht om archeologisch onderzoek te laten verrichten op die oppervlakken, waar 

de ondergrond geroerd zal worden. Eerst wanneer het archeologische rapport is opgesteld (of het 

evaluatierapport) en door het bevoegd gezag is goedgekeurd, is voldaan aan de eisen in de 

omgevingsvergunning. 

 

In het onderhavige plan is archeologisch onderzoek aan de orde in het volume van de af te breken 

schuur (voormalige woning) waar de oude funderingen verwijderd zullen worden, in de volumes van 

de nieuw te bouwen woning met de schuur, en binnen het volume van de uit te baggeren sloten van 

het omgracht perceel. Vooral bij dit laatste onderdeel is het van belang om de mogelijke 

aanwezigheid van oude bebouwing te onderkennen. Voor het uitbaggeren en uitdiepen van deze 

gracht is reeds een Programma van Eisen opgesteld (zie bijlage 10).  

 WATERPARAGRAAF 

Het waterbeleid van Rijk en provincie is gericht op een veilig en goed bewoonbaar land met gezonde, 

duurzame watersystemen. Om de problemen van wateroverlast en verdroging het hoofd te bieden 

is een ingrijpende herinrichting van het watersysteem nodig. De Commissie Waterbeheer voor de 

21e eeuw pleit voor de toepassing van een drietrapsstrategie voor het waterbeheer: 

 eerst vasthouden van het regenwater in het gebied waar het valt; 

 vervolgens het bergen van wateroverschotten in speciaal daarvoor aangelegde 

voorzieningen of aangewezen gebieden; 

 pas dan het water afvoeren via waterlopen en gemalen. 

 

Sinds 1 november 2003 is voor alle ruimtelijke plannen de watertoets verplicht. De watertoets moet 

ervoor zorgen dat bij ruimtelijke plannen rekening wordt gehouden met ruimte voor water en 

watervoorzieningen. Dit verkleint de kans op problemen zoals overstroming door onvoldoende veilige 

dijken, wateroverlast door onvoldoende bergingsmogelijkheden voor hemelwater of een slechte 

waterkwaliteit. Het resultaat is een ruimtelijk plan dat waterbestendig is. Maar het gaat niet alleen 

om het voorkomen van problemen. Ruimte voor water kan ook de ruimtelijke kwaliteit en de 

leefomgeving van mens en dier verbeteren. Het plangebied is gelegen binnen het beheersgebied 

van het waterschap Brabantse Delta.  

5.9.1 Beleid 

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is vanaf 22 december 2000 van kracht. De KRW heeft als 

doel om te komen tot schone, ecologisch gezonde stroomgebieden, waarin water op een duurzame 

manier wordt gebruikt. Om dit doel te bereiken, is een systematiek opgesteld die alle Europese 

lidstaten in de nationale wetgeving moeten implementeren en uitvoeren. De Nederlandse regering 

heeft invulling aan de KRW gegeven middels de Waterwet, die in werking is getreden op 22 

december 2009. De Waterwet regelt het beheer van het oppervlakte- en grondwater en verbetert 

ook de samenhang tussen het waterbeleid en ruimtelijke ordening. De visies met betrekking tot het 

waterbeleid worden door de verschillende bestuurslagen in diverse plannen beschreven.  
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Het beleid van de provincie Noord-Brabant richt zich op het bereiken en in stand houden van 

watersystemen die ruimte bieden aan een gezond leefmilieu voor mens, dier en plant. Daarbij zijn 

economische en ecologische ontwikkelingen met elkaar in evenwicht en is het hebben en houden 

van een veilige en bewoonbare provincie een randvoorwaarde. Dit beleid is vertaald in de 

Verordening ruimte Noord-Brabant. Onderhavige locatie is niet nader aangeduid op de themakaart 

‘water’ van de verordening, waardoor geen nadere regels van toepassing zijn. Het plangebied is niet 

gelegen binnen een grondwaterbeschermingsgebied of waterwingebied. 

 

Het waterschap Brabantse Delta heeft de grondslag van haar beleid opgenomen in het 

“Waterbeheerplan 2016-2021, Grenzeloos verbindend”, wat is afgestemd op Europees, nationaal en 

provinciaal beleid. Speerpunten uit het waterbeheerplan zijn veiligheid, droge voeten, voldoende 

water, gezonde natuur, schoon water, en bevaarbare rivieren. Ook heeft waterschap Brabantse Delta 

de watertoets voorgeschreven, welke ervoor zorgt dat bij alle ruimtelijke plannen aandacht is voor 

de kwaliteit én kwantiteit van water. De watertoets is verplicht bij alle plannen voor landelijk en 

stedelijk gebied. De gemeente doorloopt met het waterschap het watertoetsproces, dat bestaat uit 

advisering, toetsing en goedkeuring door het waterschap.  

Om voorgaand te waarborgen heeft waterschap Brabantse Delta, in samenwerking met de overige 

Brabantse waterschappen Aa en Maas en De Dommel, regels vastgelegd met betrekking tot de 

kwantiteit en kwaliteit van het water. Deze zijn opgenomen in de Keur 2015, welke op 1 maart 2015 

in werking is getreden.  

 

Het voorontwerpbestemmingsplan is voorgelegd aan het waterschap Brabantse Delta. Aangezien 

de belangrijkste uitgangspunten voor het waterschap naar wens zijn opgenomen, wordt een positief 

wateradvies gegeven (zie bijlage 11). 

5.9.2 Bodemsamenstelling en geohydrologische situatie 

Ter plaatse van het plangebied is sprake van een geschatte Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand 

(GHG) van 25 – 40 cm beneden maaiveld en een Gemiddeld Laagste Grondwaterstand (GLG) van 

> 120 cm beneden maaiveld. De bodem ter plaatse van het plangebied bestaat uit lemig fijn zand 

(laarpodzolgronden en hoge zwarte enkeerdgronden). 

5.9.3 Hydrologisch neutraal bouwen 

De drie Brabantse waterschappen Aa en Maas, De Dommel en Brabantse Delta hanteren sinds 1 

maart 2015 dezelfde (beleids)uitgangspunten voor het beoordelen van plannen waarbij het verhard 

oppervlak toeneemt. Deze (beleids)uitgangspunten zijn geformuleerd in de “Beleidsregel 

Hydrologische uitgangspunten bij de Keurregels voor afvoeren van hemelwater, Brabantse 

waterschappen”. 

 

Bij een toename en afkoppelen van het verhard oppervlak geldt het uitgangspunt dat plannen zoveel 

mogelijk hydrologisch neutraal worden uitgevoerd. De waterschappen maken bij het beoordelen van 

plannen met een toegenomen verhard oppervlak onderscheid tussen grote en kleine plannen. 

Hoewel er relatief veel kleine plannen zijn, veroorzaken deze op deelstroomgebiedsniveau 

nauwelijks een toename van de maatgevende afvoer. Het waterschap maakt grofweg onderscheid 

in projecten met een toename van verhard oppervlak van maximaal 2.000 m², 2.000 m² tot 10.000 

m² en meer dan 10.000 m². 
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Het plangebied omvat in de huidige situatie een verhard oppervlak van circa 3.000 m², bestaande 

uit diverse opstallen en erfverharding. Het hemelwater dat op de daken van de bebouwing neervalt, 

wordt via leidingen afgevoerd naar het lokale slotennetwerk. Het hemelwater dat op de 

erfverhardingen neervalt, wordt via het vrije verval van de erfverharding naar de omliggende 

cultuurgronden afgevoerd. Als gevolg van de beoogde herontwikkeling wordt een groot deel van de 

bestaande bebouwing en de bijbehorende erfverharding gesaneerd. Het betreft circa 1.700 m² 

verhard oppervlak. De nieuwe woning, met bijgebouwen en erfverharding, heeft een verhard 

oppervlak van circa 800 m².  

 

Op basis van artikel 15 van de “Algemene regels Keur waterschap Brabantse Delta 2015” geldt voor 

een dergelijke ontwikkeling met een toename van verhard oppervlakte < 2.000 m² een vrijstelling 

van het verbod, zoals bedoeld in artikel 3.6 van de Keur, voor het afvoeren van hemelwater via 

toename verhard oppervlak of door afkoppelen van verhard oppervlak, naar een 

oppervlaktewaterlichaam.  

 
Op basis van de Keur en de “Beleidsregel Hydrologische uitgangspunten bij de Keurregels voor 

afvoeren van hemelwater, Brabantse waterschappen” wordt geen compensatie vereist voor plannen 

met een toename van verhard oppervlak van minder dan 2.000 m². Het hemelwater afkomstig van 

het toegenomen verhard oppervlak mag naar bestaand oppervlaktewater worden afgevoerd. Op 

vrijwillige basis is de aanleg van een infiltratievoorziening toegestaan, mits daarbij in voldoende mate 

met de omgeving rekening gehouden wordt en geen wateroverlast op eigen terrein of bij derden 

ontstaat.  

 

Om een extra hydrologische meerwaarde te creëren is ervoor gekozen om de afvoer van het 

hemelwater ter plaatse van de nieuwe woning niet via het lokale slotennetwerk plaats te laten vinden. 

Ter plaatse van het plangebied wordt de voormalige gracht hersteld. Deze kan tevens als 

retentievoorziening dienstdoen. De afname van het totale verharde oppervlakte bedraagt circa 900 

m². Op basis van deze afname en het herstel van de voormalige gracht als retentievoorziening kan 

worden geconcludeerd dat door de beoogde herontwikkeling een positief effect ontstaat ten aanzien 

van de hydrologische situatie ter plaatse.  

 

De gracht is in de Legger van het waterschap opgenomen als een B-water, zoals blijkt uit figuur 5.5 

op de volgende pagina. De Keur bevat gebods- en verbodsbepalingen met betrekking tot ingrepen 

die consequenties hebben voor de waterhuishouding en het waterbeheer. De Legger geeft aan waar 

de waterstaatswerken plus bijbehorende beschermingszones liggen, aan welke afmetingen en vorm 

die moeten voldoen en wie onderhoudsplichtig is. Voor het wijzigen van B-wateren is een 

watervergunning op basis van de Keur noodzakelijk. Deze zal aangevraagd worden voor het 

vergraven van de gracht. 
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5.9.4 Kwaliteit van te lozen en infiltreren hemelwater 

In de nieuwe situatie wordt alleen het huishoudelijk afvalwater geloosd op de bestaande riolering. 

Het hemelwater wordt afgekoppeld van het riool en wordt overwegend geïnfiltreerd in de bodem. 

Enkel schoon regenwater mag worden geïnfiltreerd. Om de kwaliteit van het hemelwater te 

garanderen, dienen onderdelen welke met regenwater in aanraking kunnen komen, te worden 

vervaardigd of te bestaan uit niet-uitloogbare bouwmaterialen, zoals kunststoffen, gecoat staal, 

gecoat zink of aluminium (in plaats van lood, asfalt, et cetera). Door het gebruik van niet-uitlogende 

materialen komen geen verhoogde concentraties verontreinigende stoffen (DuBo-maatregelen) voor 

in het te infiltreren water. Infiltratie van afgekoppelde verhardingen, zoals opritten, parkeerplaatsen 

en terrassen, mag niet verontreinigd zijn met chemische bestrijdingsmiddelen, olie, agressieve 

reinigingsmiddelen of andere verontreinigende stoffen. 

  

(voormalige) gracht 

Figuur 5.5 Leggerkaart Waterlopen (bron: www.brabantsedelta.nl) 
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 JURIDISCHE ASPECTEN 

 INLEIDING 

In dit hoofdstuk worden de regels van het voorliggende bestemmingsplan nader toegelicht. De regels 

zijn afgestemd op de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) die op 

1 juli 2008 in werking zijn getreden. Tevens is het plan afgestemd op de Standaard Vergelijkbare 

BestemmingsPlannen 2012 (SVBP2012), d.d. 18 april 2012. Dit betekent onder meer dat niet meer 

wordt gesproken van (plan)voorschriften, maar van (plan)regels. Tevens zijn in de SVBP2012 

verplichtingen opgenomen ten aanzien van de naamgeving van bestemmingen en aanduidingen, 

met het oog op de vergelijkbaarheid van bestemmingsplannen. Deze zijn in het voorliggende 

bestemmingsplan toegepast. 

 

De SVBP2012 en het Bro bevatten een aantal onderdelen die verplicht moeten worden 

overgenomen in de regels van een bestemmingsplan. Dit betreft:  

 begrippen: (SVBP2012); 

 de wijze van meten (SVBP2012);  

 anti-dubbeltelbepaling (Bro); 

 overgangsrecht (Bro). 

 

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bevat een verbod om zonder 

omgevingsvergunning de gronden en bebouwing in strijd met het bestemmingsplan te gebruiken of 

te laten gebruiken (art. 2.1 lid 1 Wabo) Dit hoeft dus niet in de regels te worden opgenomen. 

Hetzelfde geldt voor de strafbepaling. 

 NADERE TOELICHTING OP DE REGELS 

De SVBP2012 geeft een verplichte indeling van de hoofdstukken van de regels uit oogpunt van 

leesbaarheid en raadpleegbaarheid: 

 Hoofdstuk 1 Inleidende regels (begrippen en wijze van meten).  

 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels (bestemmingen). 

 Hoofdstuk 3 Algemene regels (anti-dubbeltelregel en algemene afwijkingsregels). 

 Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels (overgangsrecht en slotregel). 

6.2.1 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 

ARTIKEL 1: BEGRIPPEN 
Het opnemen van begripsbepalingen is beperkt tot die begrippen, waarbij sprake is van een 

(mogelijke) afwijkende betekenis in het algemeen spraakgebruik en/of technische begrippen, waarbij 

een vereenvoudigde omschrijving de leesbaarheid bevordert. Begrippen die zijn voorgeschreven in 

de SVBP2012 zijn conform overgenomen. 

 

ARTIKEL 2: WIJZE VAN METEN 
Ter adstructie van de in de regels aangegeven afmetingen is aangegeven waar en hoe deze worden 

gemeten. 
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6.2.2 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 

De regels van een bestemming zijn als volgt opgebouwd en benoemd, waarbij een 

bestemmingsregel niet alle elementen hoeft te bevatten.  

 bestemmingsomschrijving; 

 bouwregels; 

 nadere eisen; 

 afwijken van de bouwregels; 

 specifieke gebruiksregels; 

 afwijken van de gebruiksregels; 

 omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden; 

 wijzigingsbevoegdheid. 

 

BESTEMMINGSOMSCHRIJVING 
De bestemmingsomschrijving omvat een opsomming van de functies / gebruiksmogelijkheden 

binnen de gegeven bestemming. Deze opsomming is van wezenlijk belang, aangezien zij de basis 

vormt voor de overige op de bestemming betrekking hebbende regels. 

 

BOUWREGELS 
In de bouwregels zijn objectieve regels gesteld met betrekking tot de plaats en de afmetingen van 

de gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

 

NADERE EISEN 
Hierin zijn onderdelen opgenomen waarin het college van burgemeester en wethouders nadere 

eisen kan stellen. 

 

AFWIJKEN VAN DE BOUWREGELS 
Hierin zijn mogelijkheden opgenomen om in beperkte mate af te wijken van de opgenomen 

bouwregels indien aan de opgenomen voorwaarden wordt voldaan. 

 

OMGEVINGSVERGUNNING VOOR HET UITVOEREN VAN WERKEN, GEEN BOUWWERKEN 
ZIJNDE EN WERKZAAMHEDEN 
Om de kwaliteiten van een bestemming te beschermen, is een aantal werken en werkzaamheden 

niet zonder meer toegestaan, maar alleen nadat een omgevingsvergunning is verkregen. De 

desbetreffende werken en werkzaamheden en de toetsingscriteria voor de beoordeling van een 

aanvraag voor een omgevingsvergunning zijn hier opgenomen. 

 

WIJZIGINGSBEVOEGDHEID 
Naast afwijkingen van de regels kan een bestemmingsplan wijzigingsbevoegdheden bevatten om 

flexibiliteit te bieden. Het wijzigen van een plan is een bevoegdheid die aan burgemeester en 

wethouders toekomt. 
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6.2.3 Hoofdstuk 3 Algemene regels 

Deze bepaling is opgenomen om te voorkomen dat bij opeenvolgende aanvragen om 

omgevingsvergunning waarbij een bepaalde oppervlakte aan grond als voorwaarde is geformuleerd, 

dezelfde grond opnieuw bij de afweging omtrent vergunningverlening wordt betrokken. De anti-

dubbeltelregel wordt conform art. 3.2.4 Bro overgenomen in het bestemmingsplan. Daarnaast zijn 

ook algemene gebruiks- en afwijkingsregels opgesteld. Er is in de regels geen aparte 

gebruiksbepaling met gebruiksverbod opgenomen. De Wet algemene bepaling omgevingsrecht 

voorziet daarin (art. 2.1 lid 1 Wabo). 

6.2.4 Hoofdstuk 4 Overgangsrecht en slotregel 

In het bestemmingsplan is het overgangsrecht conform de artikelen 3.2.1 en 3.2.2 Besluit ruimtelijke 

ordening opgenomen. In de slotregel is aangegeven onder welke benaming het bestemmingsplan 

wordt aangehaald. 

 BESTEMMINGEN 

De bestemmingsregels in dit plan sluiten zoveel mogelijk aan bij de wijze van bestemmen in het 

bestemmingsplan “Buitengebied Steenbergen – 1e herziening” van de gemeente Steenbergen. In 

het plangebied komen twee bestemmingen voor, namelijk ‘Agrarisch met waarden – Natuur- en 

landschapswaarden’ en ‘Wonen’. In artikel 4 is de bestemming ‘Wonen’ opgenomen, met de 

bijbehorende bouw- en gebruiksregels. Op de verbeelding is een concreet bouwvlak getekend, 

waarbinnen één woning met bijbehorende gebouwen is toegestaan.  

 

Het resterende gedeelte van het oorspronkelijke bouwvlak krijgt de bestemming ‘Agrarisch met 

waarden – Natuur- en landschapswaarden’. Deze gronden zijn bestemd voor agrarische doeleinden, 

in de vorm van agrarische bodemexploitatie met bijbehorende voorzieningen, extensief dagrecreatief 

medegebruik, een (sier)tuin, kwaliteitsverbetering van het landschap, het behoud, herstel, 

bescherming en/of ontwikkeling van landschapswaarden, natuurwaarden, het watersysteem en de 

ecologische hoofdstructuur. Op de gronden binnen deze bestemming mogen geen gebouwen en/of 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd. Het gebied van de landschappelijke 

inpassing is voorzien van de aanduidingen ‘specifieke vorm van agrarisch met waarden – 

landschappelijke inpassing’ en ‘specifieke vorm van wonen – landschappelijke inpassing’. Ter 

plaatse van deze aanduidingen dient de landschappelijke inpassing als bedoeld voor de 

kwaliteitsverbetering van het landschap, zoals vermeld in bijlage 2 bij de regels, als zodanig 

opgericht en in stand gehouden te worden. De bestemming ‘Agrarisch met waarden – Natuur- en 

landschapswaarden’ is opgenomen in artikel 3 van de bestemmingsregels. 

 

Verder is het plangebied voorzien van de gebiedsaanduidingen ‘milieuzone – beperking veehouderij’,  

‘milieuzone – groenblauwe mantel’, ‘overige zone – archeologische verwachtingswaarde’, ‘overige 

zone – cultuurhistorisch vlak’ en ‘milieuzone – attentiegebied Natuur Netwerk Brabant’.  
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 UITVOERBAARHEID 

Conform artikel 3.1.6. van het Besluit ruimtelijke ordening dient de toelichting van een 

bestemmingsplan inzicht te geven over de uitvoerbaarheid van het plan. 

 ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID 

Conform artikel 3.1.6 van het Bro dient bij het opstellen van een bestemmingsplan onderzoek te 

worden ingesteld naar de uitvoerbaarheid van het plan. Onderdeel daarvan is een onderzoek naar 

de financiële haalbaar van het plan. Een tweede bepaling omtrent het financiële aspect is het 

eventueel verhalen van plankosten. In principe dient bij vaststelling van het ruimtelijke besluit tevens 

een exploitatieplan vastgesteld te worden om verhaal van plankosten zeker te stellen. Op basis van 

afdeling ‘6.4 grondexploitatie’, artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) kan besloten 

worden geen exploitatieplan vast te stellen indien: 

1) het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan of besluit begrepen 

gronden anderszins verzekerd is;  

2) het bepalen van een tijdvak of fasering als bedoeld in artikel 6.13, eerste lid, onder c, 4°, 

onderscheidenlijk 5°, niet noodzakelijk is, en het stellen van eisen, regels, of een uitwerking 

van regels als bedoeld in artikel 6.13, tweede lid, onderscheidenlijk b, c of d, niet noodzakelijk 

is. 

 

Met anderszins verzekerd wordt bedoeld dat het verhaal van de te maken kosten van 

grondexploitatie, op het moment van het vaststellen van het ruimtelijke besluit, op een andere wijze 

dan via het mogelijk tegelijkertijd vast te stellen exploitatieplan, is verzekerd. Zo kan het 

kostenverhaal verzekerd worden door bepalingen over grondexploitatie in een anterieure 

overeenkomst (ex artikel 6.24, lid 1 Wro).  

 

De betreffende grond voor de nieuwbouw is in eigendom van de aanvrager. Omdat de oprichting van 

de woning een particuliere ontwikkeling betreft, zijn hier voor de gemeente geen financiële 

consequenties aan verbonden. De ontwikkelingskosten worden geheel door de initiatiefnemer 

gedragen. De kosten welke door de gemeente gemaakt worden voor het voeren van de herziening 

van het bestemmingsplan worden verrekend in de leges. De initiatiefnemer zal derhalve met de 

gemeente Steenbergen een anterieure overeenkomst sluiten. Ook de kwaliteitsverbetering zal 

worden opgenomen in deze overeenkomst. Tevens wordt door de initiatiefnemer een 

planschadeverhaalsovereenkomst gesloten met de gemeente. Overigens is het niet de verwachting 

dat planschade optreedt. De oprichting van de woning met bijgebouwen zorgt namelijk niet voor een 

beperking van de activiteiten uitgevoerd door (agrarische) bedrijven in de omgeving. Bovendien is 

het aantal omwonenden beperkt. Op basis van bovenstaande kan geconcludeerd worden dat het 

plan economisch uitvoerbaar is. 

 MAATSCHAPPELIJKE UITVOERBAARHEID 

Het voorontwerpbestemmingsplan wordt in het kader van artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening 

(Bro) voor overleg toegezonden aan het betrokken waterschap en die diensten van provincie en rijk 

die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van 

belangen welke in het plan in het geding zijn. De directe omgeving wordt door de initiatiefnemer 

geïnformeerd.  
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Vervolgens zal het plan als ontwerp ter inzage gaan. Een ieder heeft dan de mogelijkheid tot het 

indienen van een zienswijze. De reacties zullen worden samengevat en beantwoord. Tegen het 

uiteindelijke besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen. De voornoemde procedure toont de 

maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan aan. 
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 OVERLEG EN ZIENSWIJZEN 

 OVERLEG EX ARTIKEL 3.1.1 BRO 

De procedures voor vaststelling van een bestemmingsplan zijn door de wetgever geregeld in de Wet 

ruimtelijke ordening (Wro). In deze wet is bepaald dat tussen de gemeente en verschillende 

instanties, waar nodig, overleg over het plan moet worden gevoerd, alvorens een ontwerpbestem-

mingsplan ter visie gelegd kan worden.  

 

Artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geeft aan dat bij de voorbereiding van een 

bestemmingsplan burgemeester en wethouders overleggen met de besturen van de bij het plan 

betrokken waterschappen. Waar nodig plegen zij tevens overleg met besturen van andere 

gemeenten, met de provincie, de inspecteur voor de ruimtelijke ordening en met eventuele andere 

diensten van Rijk en provincie die belast zijn met de behartiging van belangen die in het plan in het 

geding zijn.  

 

Op onderhavig bestemmingsplan zijn twee reacties ontvangen, namelijk van de provincie Noord-

Brabant en het Waterschap Brabantse Delta. Beide reacties zijn als bijlage 11 bij deze toelichting 

gevoegd.   

8.1.1 Waterschap Brabantse Delta 

Het waterschap heeft per brief d.d. 24 oktober 2017 met kenmerk 17UT010481 een positief 

wateradvies gegeven. Wel zijn, naar aanleiding van op- en aanmerkingen van het Waterschap, in de 

waterparagraaf (paragraaf 5.9) van onderhavige toelichting nog enkele aanvullingen opgenomen. 

8.1.2 Provincie Noord-Brabant  

De provincie heeft per brief d.d. 9 november 2017 met kenmerk C2215167/4272325 aangegeven 

dat de ontwikkeling passend is binnen het provinciale beleid. Daarbij wordt echter wel onderstaande 

opgemerkt met betrekking tot de kwaliteitsverbetering. 

 

Het plangebied is gelegen in de structuur Groenblauwe Mantel, attentiegebied NNB. De 

Groenblauwe Mantel bestaat overwegend uit gemengd landelijk gebied met belangrijke 

nevenfuncties voor natuur en water.  

 

In artikel 6.7 lid 5 Vr staat beschreven onder welke voorwaarden een voormalige bedrijfswoning naar 

burgerwoning kan worden omgezet. In de voorwaarden staat beschreven dat in het 

bestemmingsplan de vestiging van een andere functie dan wonen dient te worden uitgesloten, er 

geen splitsing in meerdere woonfuncties mag plaatsvinden en overtollige bebouwing dient te worden 

gesloopt. Aan al deze voorwaarden is in het plan voldaan. 

 

Daarnaast dienen aan de principes zorgvuldig ruimtegebruik en kwaliteitsverbetering van het 

landschap te worden voldaan. Aan het principe van zorgvuldig ruimtegebruik wordt voldaan nu de 

nieuw te bouwen woning wordt gebouwd op een reeds bestaande locatie. 
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Aan het principe van kwaliteitsverbetering van het landschap wordt echter deels voldaan. Dit principe 

houdt in dat een ruimtelijke ontwikkeling buiten bestaand stedelijk gebied gepaard gaat met een 

verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied.  

 

In de “Handreiking Kwaliteitsverbetering van het landschap” van de provincie Noord-Brabant wordt 

informatie verschaft hoe hieraan, middels een berekening, invulling kan worden gegeven. 

 

In de in dit plan toegepaste berekening wordt eerst de huidige waarde van het bouwvlak 

weergegeven en daarna de toekomstige waarde. Over dit verschil (waardevermeerdering minus 

waardevermindering) wordt 20% berekend. Dit is juist. Wat echter ontbreekt in het overzicht van de 

‘toekomstige waarde’, is de waardering van de nog overgebleven m² van het agrarisch bouwvlak 

naar agrarische cultuurgrond (5.120 m² - 2.220 m² = 2.900 m²). De toekomstige waarde van de 

agrarische cultuurgrond dient nog te worden meegenomen. Over het verschil wat er dan ontstaat, 

zal de 20% moeten worden berekend.  

 

In paragraaf 2.2.2 van onderhavige toelichting is de berekening van de kwaliteitsverbetering 

aangepast en verder doorvertaald naar de kwaliteitsverbeterende maatregelen. De ontstane 

waardevermeerdering als gevolg van de planologische bestemmingswijziging wordt ruimschoots 

geïnvesteerd in landschappelijke inpassing.   

 ZIENSWIJZEN 

Op basis van de vooroverlegreacties en ambtshalve wijzigingen is het ontwerpbestemmingsplan 

opgesteld. Op de voorbereiding van een bestemmingsplan is afdeling 3.4 van de Algemene wet 

bestuursrecht van toepassing, met dien verstande dat door een ieder gedurende een termijn van zes 

weken zienswijzen omtrent het ontwerp bij de gemeenteraad naar voren kunnen worden gebracht. 

 

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 14 februari 2018 tot en met 26 maart 2018 ter inzage 

gelegen. De Stichting Stadsarcheologie Steenbergen heeft een zienswijze ingediend op het ontwerp. 

Deze is samengevat weergegeven en beantwoord in een nota van zienswijzen die als bijlage 12 aan 

dit bestemmingsplan is toegevoegd. Naar aanleiding van  de zienswijze is een ‘Archeologisch en 

bouwhistorisch bureauonderzoek en verkennend veldonderzoek’ uitgevoerd. In paragraaf 5.8 is dit 

reeds aan de orde geweest. Op de verbeelding is de gebiedsaanduiding ‘Overige zone – 

archeologische verwachtingswaarde’ verruimd over het gehele plangebied. Deze aanduiding is 

gekoppeld aan artikel 7 en artikel 11 van de regels. Op deze wijze wordt geborgd dat op een correcte 

wijze wordt omgegaan met de aanwezige archeologische waarden ter plaatse van deze locatie.
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LIGGING  
 
Het plangebied is gelegen in 'het Oudland’ aan 
de Moerstraatseweg ten zuidoosten van de kern 
Steenbergen. Zie de markeringen in de uitsnede 
van de topografische kaart hieronder en de 
luchtfoto rechts.  
 

 
plangebied 

 
      plangebied            
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HISTORIE: GEBIED EN CONTEXT  
 
Zoals de naam 'het Oude land' terecht doet 
vermoeden is de landschappelijke context van 
het plangebied reeds lange tijd in cultuur.  
 
1650 
In een in 2014 door JMG Leune verricht 
onderzoek betreffende de historie van de ten 
noorden en oosten gesitueerde landgoederen 
Ekelenberg en Padmos is in een in de zeventiger 
jaren door H. Vlamings getekende overzichts-
kaart 'Steenbergen en omgeving omstreeks 
1650' reeds een hofstede met de naam de 
Lantaarn ter hoogte van het huidige plangebied 
aangeduid. Dit overzicht is ondermeer 
gebaseerd op de Roman-Visscher wandkaart 
van het gewest Zeeland.  
 
18e en 19e eeuw 
Ook op uit 18e eeuw daterende kaarten wordt 
een hofstede met de naam de Lantaarn ter 
hoogte van het huidige plangebied gekarteerd. 
Zie de uitsnede van deze kaart linksonder aan 
de rechtkant van de pagina. Tijdens een in de 
19e eeuw (1822), in opdracht van de het 
gemeentebestuur van Steenbergen en het 
Polderbestuur door de landmeter Johannes 
Baptiste Adan uitgevoerde kartering, werden ter 
hoogte van het plangebied twee gebouwen en 
een door water omgeven gebied gekarteerd. Zie 
de uit het rapport van JMG Leune over de 
landgoederen Ekelenburg en Padmos 
overgenomen kaartuitsnedes rechts.  
 
moestuin 
De regelmatige verdeling van het door water 
omgeven gebied en het feit dat nergens over 
enige andere betekenis van dit gebied als 
vluchtplek wordt genoemd, maakt het 
aannemelijk dat zich in dit gebied een moestuin 
bevond. Destijds was de teelt van voedsel van 
levensbelang om slechte jaren of turbulente 
tijden te overleven; een omzoming van water 
was een goede bescherming tegen wildvraat en 
diefstal en een garantie dat ook in jaren met 
droge zomers voldoende voedsel kon worden 
geteeld. 

 

    
1650            1822  

   
18e eeuw           twee gebouwen en  door water omgeven moestuin
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HISTORIE PLANGEBIED  
 
In 1856 werden meerdere kleinere gebouwen in 
het plangebied gekarteerd. De eerder 
gekarteerde moestuin en een perceel ten 
noorden van de bebouwing werden met een 
lichtgroene tint als moestuin en huisweide 
aangeduid.  
 

 
uitsnede topografische kaart 1856

 
          boomgaard en moestuin 

 
in 1856 werden meerdere gebouwen gekarteerd, de rondom gelegen percelen waren als bouwland in gebruik   
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ONTWIKKELING GEBIED EN CONTEXT  
 
De in 1856 gekarteerde bebouwing in het 
plangebied werd in de 20ste eeuw slechts in 
beperkte mate uitgebreid; het plangebied 
onderging relatief weinig veranderingen. De 
omgeving toont in deze periode een sterkere 
dynamiek.  
In de eerste helft van de 20ste eeuw werden de 
kleine percelen voor een deel samengevoegd en 
werden bomenrijen en houtwallen op de rand 
van de percelen verwijderd. De in 1895 nog ten 
zuidoosten van het plangebied gekarteerde 
bebouwing, ‘Het Steenen Huis’, werd in 1937 
niet meer gekarteerd; zie de topkaarten uit 
1895 en 1937 rechtsboven. 
- In de periode na de 2e wereldoorlog 
werden opvallend veel steilranden in de 
omgeving gekarteerd; blijkbaar is de omgeving 
van het plangebied in die tijd tamelijk nogal 
vergraven voor de winning van zand of klei. In 
de de navolgende jaren werd de ter hoogte van 
het plangebied in zuidoostelijke richting naar 
het voormalig Steenen Huis afbuigende veldweg 
geruimd; zie de topografische kaarten uit 1961 
en 1980 rechtsonder.   
 
Cultuurhistorische waarde  
Het plangebied wordt zoals beschreven 
gekenmerkt door een lange historie en is in 
deze zin te rangschikken als een in 
cultuurhistorisch opzicht boeiend en waardevol 
gebied. Bij toekomstige ontwikkeling is rekening 
te houden met dit gegeven.   
 

 
             

  
1895  kleine percelen met bomenrijen      1937 grotere percelen en een tamelijk open landschap   

  
1961  veel steilranden en minder bomenrijen    1980 veldweg geruimd 
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RUIMTELIJK KADER 2016  
 
Het ruimtelijk kader wordt anno 2016 gevormd 
door; 
- de ten noordwesten, noordoosten en 

zuidoosten gesitueerde opgaande 
beplanting en bos, 

- de bebouwing en beplanting van de ten 
zuidoosten gelegen erven langs de ten 
Moerstraatseweg,  

- de bomen langs de veldweg die het 
plangebied verbindt met de 
Moerstraatseweg.  

 
eiland  
De ruimtelijke status of identiteit van het 
plangebied is te kenschetsen als “een via een 
dijk ontsloten eiland in een zee van open 
ruimte”. Zie de markeringen in de luchtfoto 
rechts.  
 
 
 
 

 
     opgaande beplanting en bos   de bomen langs de veldweg weg  

 
bebouwing en beplanting op erven langs de Moerstraatseweg 
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D-BELEVING  
 
Het plangebied wordt in essentie beleefd vanaf 
de Moerstraatseweg. Komend uit het 
noordwesten en uit het zuidoosten wordt het 
plangebied lange tijd afgeschermd door 
opgaande beplanting ten noordwesten en 
zuidoosten van  het plangebied. Daarna vormt 
deze ring van opgaand groen een fraai decor 
voor de bebouwing in het plangebied en wordt 
het beeld bepaald door de bomengroepen langs 
de veldweg die het plangebied met de 
Moerstraatseweg verbindt en de zuilvormige 
Populieren ter hoogte van het plangebied zelf. 
Zie de foto’s rechts en de markeringen in de 
luchtfoto hieronder.    
 

 
standplaats fotograaf 

  
 

 
Komend uit het noordwesten; de zuilvormige Populieren en de bomengroepen bepalen het beeld  

 
Zicht ter hoogte van de aantakking van de Veldweg op de Moerstraatseweg 

 
Komend uit het zuidoosten; bomengroepen en de zuilvormige Populieren bepalen het beeld 
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KADASTRALE SITUATIE 1:1000 
 
Het plangebied omvat een deel van perceel 804 
gelegen in de sectie AB van de kadastrale 
gemeente Steenbergen. Zie de markering in de 
luchtfoto rechts.  
 

 
kadastraal overzicht 

 
 

 
plangebied kadastraal  
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SITUATIE -  BEBOUWING 
 
De aangetroffen bebouwing is als volgt te 
rangschikken; 
- een woning met aangrenzend gelegen 

bergingen in het centrum van het 
plangebied, 

- kleinere stalletjes en een berging ten 
noordwesten, noordoosten en zuidoosten 
van de woning,  

- een grotere stal annex berging en twee 
kleinere bergingen ten zuidwesten van de 
woning. 

 
verhardingen 
De gebouwen worden ontsloten via een langs de  
grotere stal gelegen pad en een naar de woning  
voerend pad. De ruimte tussen de grote stal en  
de ten zuidoosten gelegen kleinere stallen is  
verhard met betonplaten. Zie de markeringen in  
de luchtfoto rechts en de foto’s op de volgende  
pagina.  
 
 

 
     Woning in het centrum van het plangebied   kleinere stallen/bergingen  

  een grotere stal/berging en twee  kleinere stallen/bergingen    
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BEBOUWING – BEELD EN CONDITIE 
 
De aangetroffen bebouwing in het plangebied is 
niet monumentaal en niet van bijzondere 
architectonische of cultuurhistorische betekenis 
en waarde. De grotere stal/berging is eenzijdig 
gerenoveerd met damwandplaten en verkeert in 
redelijke conditie; zie de foto hieronder. De 
overige bebouwing is te rangschikken als in 
matige tot slechte conditie verkerend.  
 

 
 

 

 
 

  
de woning met aanbouw bergingen   

  
de kleinere stalletjes en bergingen nabij de woning 

   
de grotere stal/schuur en de kleinere bergingen ten zuidwesten van de woning 
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BEBOUWING – HISTORIE EN POSITIE  
 
Aan de hand van bouwkundige details, 
voegwerk en de kleur van de bakstenen is te 
concluderen dat de huidige woning 
waarschijnlijk gerealiseerd is in de periode vlak 
na de tweede oorlog. 
  
oorspronkelijk 
De oorspronkelijke woning was ter hoogte van 
de ten zuidoosten van de huidige woning 
gelegen stal gesitueerd; de zuidoostgevel 
hiervan toont invullingen met rode baksteen van 
het oorspronkelijke gevelbeeld. De bovenkant 
van de oorspronkelijke ramen is relatief hoog en 
duid op een forse plafondhoogte. Dit is te 
beschouwen als het bewust uiten van 
“welstand”. De asymmetrische plaats van de 
verhoudingsgewijs kleine voordeur sluit minder 
goed aan bij de ramen en is waarschijnlijk een 
in stand gehouden overblijfsel van een oudere 
fase van de oorspronkelijke hoeve.  
 
 

 
 

 
     een forse raamhoogte en een relatief lage kleine deuropening 
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SITUATIE – BEPLANTING  
 
De aangetroffen beplanting in het plangebied 
bestaat uit navolgende elementen;  
a) zuilvormige Populieren aan de 

noordwestkant en nabij de inrit, 
b) twee Notenbomen en een groep 

fruitbomen (Peren en een Kers) en wat 
opslag van Hazelaar ten noordoosten van 
de huidige woning, 

c)  een overwegend uit appelbomen 
bestaande boomgaard ten zuidoosten van 
de woning. 

Zie de markeringen in de luchtfoto rechts. 
 

 
   zuilvormige Populieren     Notenbomen en fruitbomen 

  Populieren langs de inrit  in slechte conditie verkerende boomgaard ten zuidoosten van de woning 



Landschappelijke inpassing en kwaliteitsbijdrage “De Lantaarn”  
Moerstraatseweg 154, 4651 VB Steenbergen  -  PNR 4651VB154-270517/230817    (print op A3) 

Ir Guido W.F.M. Paumen,  Tuin- & landschapsarchitect  Bnt -  Haarenerstrasse 38, 52525 Waldfeucht  Duitsland 
St Annadijk 2, 6107 RA Stevensweert  T +31-475-430684 M +31-6-51852937 +49-2455-398401  www.guidopaumen.com  guido@guidopaumen.com            

 

12 

 
BEPLANTING  - CONDITIE   
 
De zuilvormige Populieren zijn fors en tonen 
aanzetten van takbreuk. De bomen zijn nog 
enige tijd te handhaven maar zullen over niet al 
te lange tijd moeten worden gerooid. De 
Notenbomen verkeren in redelijke conditie. De 
fruitbomen ten noordoosten van de woning 
verkeren in matige conditie en zullen over niet 
al te lange tijd moeten worden gerooid. De 
boomgaard ten zuidoosten van de woning toont 
een zware verwaarlozing. De bomen zijn 
gedrongen en bieden geen perspectief voor 
behoud. Zie de markeringen in de luchtfoto 
hieronder en de foto’s rechts.  
 

 
 

 

  
Noten ten noordoosten van de woning    de in slechte conditie verkerende boomgaard 

   
de zuilvormige  Populieren     de Populieren langs de oprit 
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PEILEN EN ONTWATERING    
 
Het vloerpeil van de huidige bebouwing toont 
weinig differentiatie. Het vloerpeil van de 
bebouwing sluit aan bij het maaiveld van de 
omliggende akkers.  
 
laagte 
Het maaiveld van de door een U-vormige sloot 
omgeven weide (de voormalige moestuin) ten 
oosten van de huidige woning is 70-80 cm lager 
gelegen dan de vloer van de woning en de 
aangrenzend gelegen boomgaard. De bodem 
van de U-vormige sloot is ongeveer 100 cm 
lager dan de omsloten weide en begroeid met 
riet; zie de foto’s rechts.  

 
   

de door een met riet begroeide sloot, omringde laagte 
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SLOPEN EN BOUWEN  
 
De eigenaar van het voorliggende plangebied is  
voornemens het agrarisch bedrijf te beeindigen, 
de aanwezige bebouwing en verharding te 
slopen en vervolgens een woning met een 
bijgebouw te realiseren. De bestemming is in dit 
verband te wijzigen van agrarisch in wonen. De 
vigerende agrarische bouwkavel zal worden 
opgegeven.   
 
slopen 
Zoals in het voorafgaande werd geconcludeerd 
is de bebouwing van een dusdanige 
architectonische en bouwkundige kwaliteit dat 
het niet zinvol is om gebouwen of delen hiervan 
in stand te houden of te renoveren.  
 
ecologisch positief  
Gezien de recentere natuurontwikkeling op 
percelen in de context is een beëindiging van 
het agrarisch bedrijf in ecologisch opzicht 
positief te waarderen.  
 
Cultuurhistorisch waardevol 
Het is vanuit cultuurhistorisch perspectief sterk 
te waarderen dat ‘de lichtjes van de lantaarn’ 
door de herontwikkeling van de locatie in stand 
kunnen worden gehouden. 
 
rooien 
Betreffende de beplanting valt te concluderen 
dat deze (met uitzondering van twee 
Notenbomen ten noordoosten van de huidige 
woning) in slechte conditie verkeert of 
nagenoeg kaprijp is; het is zinvol om de huidige 
beplanting te rooien en een nieuwe aanplant te 
realiseren.  
 

 
            te behouden bomen    

     te slopen gebouwen       te  rooien beplanting
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WONING - POSITIE EN MASSA  
 
Aanhakend bij de lange historie van het gebied 
wordt voorgesteld om de nieuwe woning ter 
hoogte van de oorspronkelijke hoeve te 
realiseren. Het bijgebouw zal ten noorden van 
de woning worden gerealiseerd. De vormgeving 
van de woning is te kenschetsen als een 
hofsteden en geinspireerd op de in het verleden 
ter hoogte van 'hofstede de Lantaarn' 
aangetroffen gebouwen. Zie de uitsnede van het 
door DLV opgestelde plan hieronder en de 
gevelaanzichten en markeringen in de luchtfoto 
rechts  
 

 
bouwplan DLV

 
     woning ter hoogte van de voormalige hoeve       bijgebouw 
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TERREININRICHTING & GRACHT 
 
De woning wordt ontsloten via een aan de 
zuidwestkant gelegen oprit. Rond de woning zal 
een schil in gebruik worden genomen als tuin. 
In deze zone zullen verhardingen, gazon en een 
(bodembedekkende) sierbeplanting die aansluit 
bij de landelijke situering worden gerealiseerd. 
De overige delen van het terrein zullen worden 
ingericht en beheerd als grasland. Zie de 
projectie van de inrichtingschets in de luchtfoto 
rechts.  
 
herstel gracht 
In het kader van het voorliggende plan zal de 
ringvormige sloot rond de ten oosten van de 
woning gelegen laagte (de voormalige 
moestuin) worden uitgediept en verbreed. De 
taluds zullen aan de binnenzijde zacht glooiend 
worden uitgevoerd. Aan de buitenkant zal een 
rietoever worden gerealiseerd en in stand 
gehouden.  
 
te waarderen 
Het herstel van de gracht is in cultuurhistorisch 
opzicht en in ecologisch opzicht te waarderen en 
te rangschikken als een passende en 
omvangrijke kwaliteitsbijdrage.   
 
gesloten grondbalans 
Bij het in het kader van het herstel van de 
gracht en de inrichting van het grasland uit te 
voeren grondwerk zal worden gestreefd naar 
een gesloten grondbalans.  
 

 
    herstel gracht:  Rietoever aan de buitenkant, zacht glooiende oever aan de binnenkant  

 
          tuin en  grasland     
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INPASSING  
 
In het kader van het voorliggende plan zal een 
nieuwe erfbeplanting worden gerealiseerd. De 
grondslag voor de opzet van de beplanting 
vormen de elementen die van oudsher in 
erfbeplantingen in de context worden 
aangetroffen; fruitbomen, solitaire Noten en 
Tamme Kastanjes, geriefhout leverende Eiken, 
Essen en Paardekastanjes.  
 
Zicht en uitzicht 
De aan te planten bomen zijn dusdanig te 
positioneren dat een doorkijk op “de nieuwe 
Lantaarn” vanaf de Moerstraatseweg steeds 
wordt begeleid door boomkronen en anderzijds 
boeiende uitzichten vanaf de Lantaarn op het 
omringende landschap zullen ontstaan. 
 
 

 
 Bomengroepen flankeren de doorkijken op de Lantaarn en kleuren het zicht vanaf de Lantaarn  
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BEPLANTINGSPLAN   
 
Het beplantingsplan omvat op grond van het 
voorafgaande de aanplant van navolgende 
elementen: 
B1  Bomengroepen en solitaire bomen (Es, 

Eik, Paardekastanje, Noot, Esdoorn Wilg 
en zuilvormige Populier). 

B2 Een groep bomen (Populier en Es) nabij de 
inrit. 

V1 Hoogstamfruitbomen ten noorden en 
zuiden van de woning.   

Zie de plantlijst op de volgende pagina.  
 
 
 
 
 

 
  B1 bomengroepen en solitairen bestaande uit (Es, Eik, Paardekastanje, Noot, Esdoorn en Populier)  

 B2 een groep bestaande uit Populier en Es    V1 Hoogstamfruitbomen 
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PLANTLIJST 
 
Aan te planten soorten en aantallen, de omvang 
bij aanplant en plantverbanden zijn vastgelegd 
in de lijst rechts.  
 
 
 

 
 
 
Code   B1 B2 V1     
Omvang bij aanplant   16/18 16/18 12/14     
Plantverband    nvt nvt nvt     
Omvang van het element   17 st 4 st 13 ST stuks      
Acer campestre veldesdoorn     HOOGSTAMAPPELS Brabantse bellefleur 1 
Acer pseudoplatanus esdoorn 2     Dubbele bellefleur  
Aesculus hippocastanum paardekastanje 2     Lemoenappel 1 
Alnus glutinosa zwarte els       Keuleman   
Alnus incana witte els       Schone v. boskoop 1 
Amelanchier lamarckii drents krenteboompje       Sterappel 1 
Betula pendula ruwe berk     HOOGSTAMPEREN Beurre Alexandre Lucas   
Betula pubescens zachte berk       Clapp's favourite   
Carpinus betulus haagbeuk       Conference 1 
Castanea sativa tamme kastanje       Gieser wildeman 1 
Cornus mas kornoelje, gele       Nrd holl suikerpeer  
Cornus sanguinea kornoelje, rode       Zoete brederode 1 
Corylus avellana hazelaar     HOOGSTAMKERSEN Bigareau Napoleon 1 
Crateagus monogyna meidoorn       Early rivers 1 
Euonymus europaeus kardinaalsmuts       Koningskers   
Fagus sylvatica gewone beuk       Merton premier   
Fraxinus excelsior es 2 1   Puther dikke   
Juglans regia okkernoot 2     Sch. späthe knorpelkirsch 1 
Ligustrum vulgare liguster     HOOGSTAMPRUIMEN Belle de Louvain   
Ilex aquifolium hulst       Hauszwetsche   
Populus nigra zwarte populier 3     Mirabelle de nancy   
Populus tremula rateLpopulier   3   Monsieur hatif 1 
Populus trichocarpa balsempopulier       Opal   
Prunus avium  zoete kers       Reine claude verte   
Prunus padus vogelkers       Victoria   
Prunus lusitana haagkers     Totaal   11 
Quercus petraea wintereik        
Quercus robur zomereik 3      
Rhamnus catharticus wegedoorn        
Rhamnus frangula vuilboom        
Robinia pseudoacacia acacia        
Rosa canina hondsroos        
Rosa rubiginosa egelantier roos        
Salix alba schietwilg  3      
Salix aurita geoorde wilg        
Salix caprea boswilg        
Salix cinerea grauwe wilg        
Salix fragilis kraakwilg        
Sorbus aucuparia lijsterbes        
Ulmus 'Lobel" resistente iep        
Tilia cordata winterlinde        
Tilia platyphyllos zomerlinde        
Viburnum opulus gelderse roos        
Totaal   17 4    
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RAMING  
 
Het herstellen van de gracht, de aanleg van het 
grasland en de realisatie van de beplanting 
vergen een investering van 32000 euro; zie het 
overzicht rechts.  
 

 
 
VOORBEREIDING EN GRONDWERK EH PPE HVH SUB TOT 
Uitdiepen en profileren van de gracht nvt pm 1 6195   
Opschonen, frezen en egaliseren van het grasland G1 nvt pm 1 8805   
Doorspitten plantgaten van de bomen B1, B2 en V1  st 25 32 400   
        12800 12800 
PLANTWERK           
Inzaaien van de oevers met een bloemenmengsel m1 2 300 600   
Leveren en inzaaien van het grasmengsel G1 m2 0,2 8900 1780   
Leveren en planten van de bomen B1, B2 en V1 (inclusief boompaal en aanbinden) st 100 32 3200   
        4980 4980 
AANLEGBEHEER            
Verzorgen van de 1e snoei van de bomen B1 en B2 m1 10 21 210   
Verzorgen van de 1e snoei van de bomen V1 st 25 11 275   
Watergeven tijdens droge periodes st 350 2 700   
        1185 1185 
BEHEER  JAAR 2>10           
Maaien en afvoeren van het grasland (1x per jaar, 8x0,3)   m2 2,4 8900 5880   
Uitmaaien van de oevers 1x per 8 jaar m1 7 300 2100   
Snoeien van de loofbomen B1 en B2 (1x per 4 jaar) m1 40 21 840   
Snoeien van de fruitbomen V1 (1x per jaar; 8 x)  st 160 11 1760   
        10580 10580 
          29545 
ONVOORZIEN, PLANKOSTEN, BEGELEIDING         2455 
TOTAAL         32000 
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Standaard Verantwoording Groepsrisico  

 
Inleiding  

Deze standaard verantwoording groepsrisico betreft alle risicobronnen die kunnen leiden tot een 

groepsrisico, zoals Bevi-inrichtingen, buisleidingen en autowegen. In deze standaard 

verantwoording worden binnen de gemeente aanwezige risicobronnen beschouwd, alleen indien 

hiertoe aanleiding bestaat wordt een specifieke bron specifiek benoemd. 

Deze standaard verantwoording wordt toegepast op grond van art. 13 voor Wro-besluiten en 

omgevingsvergunningen Wabo voor afwijken van bestemmingsplan of beheersverordening.  

 

Voor het groepsrisico moet worden beschouwd welke populatie wordt getroffen door een ongeval 

met gevaarlijke stoffen. De gevolgen van het onderhavige bestemmingsplan/Wabo-besluit voor het 

groepsrisico zijn bekend en vormen samen met de aanwezige mogelijkheden tot voorbereiding van 

bestrijding en beperking van de omvang van een calamiteit en de mogelijkheden tot 

zelfredzaamheid van in de nabijheid aanwezige personen de basis voor de verantwoording 

groepsrisico.  

 

Voor een verantwoording van het groepsrisico dient de Veiligheidsregio in de gelegenheid te 

worden gesteld advies uit te brengen. De Veiligheidsregio heeft ervoor gekozen om in vooraf 

bepaalde situaties een standaardadvies af te geven. In het standaardadvies wordt in het kader van 

de verantwoording aandacht besteed aan de volgende aspecten:  

- Mogelijk te treffen maatregelen ter verbetering van de veiligheid;  

- Mogelijkheden voor de rampenbestrijding;  

- Mate van zelfredzaamheid van de aanwezigen  

Dit standaard advies, van 5 december 2016 is betrokken in onderstaande verantwoording. 

 

In de volgende paragrafen worden: 

 De beleidsuitgangspunten externe veiligheid van Steenbergen samengevat. 

 Het toepassingsgebied van deze standaardverantwoording nader toegelicht. 

 De groepsrisico’s van risicobronnen nader toegelicht. 

 De bestrijding van de calamiteit en de zelfredzaamheid in relatie tot het standaard advies 

van de Veiligheidsregio nader uitgewerkt. 

Er wordt afgesloten met een verantwoording. 

 

Extern veiligheidsbeleid van de gemeente Steenbergen 

De gemeente Steenbergen heeft een Beleidsvisie Externe Veiligheid vastgesteld waarin zij aangeeft 

welke risico’s de gemeente acceptabel vindt en op welke manier zij deze risico’s wil beheersen.  

 

Steenbergen heeft er voor gekozen om de veiligheidsambities te differentiëren naar 

gebiedsfuncties. Zo wordt in woonwijken een hoger veiligheidsniveau nagestreefd dan op 

bedrijventerreinen. Hiermee wordt primair in gebieden, die als bedrijventerrein zijn aangemerkt 

ruimte geboden voor risicovolle bedrijvigheid. Naast de functies Wonen en Bedrijventerreinen 

wordt er ook nog een onderscheid gemaakt naar de functie transportas en de functie buitengebied 

(landelijk gebied). De functie transportas is specifiek opgenomen, gelet op het vervoer van 

gevaarlijke stoffen over de weg en in buisleidingen. In onderstaand schema staat samengevat 

weergegeven hoe er beleidsmatig met de verschillende risico’s wordt omgegaan binnen de 

verschillende gebiedstypen.  
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Voor deze standaardverantwoording is verder van belang: 

 Een ‘relevante toename van het groepsrisico’ is voor Steenbergen een toename van het 

groepsrisico van 10% of meer; 

 De Veiligheidsregio hanteert in haar standaardadvies invloedsgebieden die soms hoger zijn 

dan wettelijk of bij vergunning op basis van een QRA zijn vastgelegd. Een voorbeeld is het 

invloedsgebied van een LPG-tankstation. Deze is 150 meter in plaats van 200 meter. Waar 

dit van toepassing is, zullen wij het standaardadvies van de Veiligheidsregio conform de 

wettelijk bepaalde of bij vergunning vastgelegde invloedsgebieden hanteren. 

 

Toepassing  

Deze standaard verantwoording groepsrisico geldt voor ruimtelijke ontwikkelingen: 

 Buiten de 750 meter van een niet categoriale Bevi-inrichting1 of indien een kleinere 

invloedsgebied is vastgesteld en vastgelegd dan geldt deze kleinere afstand én; 

 Buiten de 200 meter van een categoriale Bevi-inrichting2, autoweg,3 spoorweg4 of 

buisleiding5 of indien de wettelijk vastgelegde afstand kleiner is dan 200 meter deze 

kleinere afstand. 

 

Het beleid van de Veiligheidsregio ten aanzien van nieuwe bijzonder kwetsbare objecten is dat deze 

zoveel mogelijk geweerd dienen te worden binnen 750 meter van een niet-categoriale Bevi 

inrichting en nieuwe bijzonder kwetsbare objecten binnen 200 meter van een categoriale Bevi 

inrichting en risicovolle infrastructuur.  

 

Daarnaast wordt opgemerkt dat binnen de randvoorwaarden voor het standaard advies van de 

Veiligheidsregio meer ontwikkelingen zijn toegelaten dan waarop deze standaardverantwoording 

betrekking heeft. Het betreft ontwikkelingen voor zover gelegen op een afstand van 30 meter tot  

200 meter van een categoriale Bevi-inrichting, spoorlijn, autoweg of buisleiding. De 

Veiligheidsregio acht het standaardadvies binnen deze zone alleen niet toepasbaar wanneer sprake 

is van nieuwe bijzonder kwetsbare objecten. Echter deze ontwikkelingen hebben mogelijk een 

significante toename van het groepsrisico tot gevolg. Voor deze situaties dient dan ook een 

verantwoording groepsrisico te worden opgesteld en kan niet worden volstaan met onderhavige 

standaard verantwoording.  

 

Hierop kan worden uitgezonderd indien blijkt dat alleen sprake is van een zogenaamde beperkte 

verantwoordingsplicht op grond van het Bevt6 of Bevb7. Dat wil zeggen dat dan geen 

                                  
1 Inrichting waarvoor een QRA is opgesteld 
2 Inrichting waarvoor vaste afstanden gelden voor plaatsgebonden risico en invloedsgebied (tabellen Revi)  
3 Wegen zoals opgenomen in het Basisnet of overige wegen waarover transport van gevaarlijke stoffen 
plaatsvindt 
4 Waterweg is niet van toepassing 
5 Leiding waarop het Bevb van toepassing is 
6 Besluit externe veiligheid transportroutes 

 
7 Besluit externe veiligheid buisleidingen 
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verantwoording over de hoogte van het groepsrisico noodzakelijk is maar wel rekening moet 

worden gehouden met rampenbestrijding, zelfredzaamheid en hulpverlening in geval van een 

calamiteit. Voorwaarde hiervoor is dat de ontwikkeling op een afstand van minimaal 30 meter van 

de risicobron is gelegen.  

 

Concluderend is het toepassingsgebied van onderhavige standaard verantwoording opgenomen in 

onderstaande tabel: 

 

Tabel: Toepassingsgebied standaard verantwoording bij ontwikkelingen van (beperkt) kwetsbare of bijzonder kwetsbare 

objecten 

Risicobron Afstand ontwikkeling 

Categoriale Bevi-inrichtingen > Invloedsgebied of 200 m 

Niet-categoriale Bevi-inrichting > Invloedsgebied of 750 m 

Transportroutes > 200 m 

Buisleidingen > Invloedsgebied of 200 m 

 

Voor toepassing van deze standaardverantwoording zijn de afstanden voor niet-categoriale 

inrichtingen (750 m) en categoriale inrichtingen (200 m) leidend, tenzij het invloedsgebied van 

betreffende inrichting, transportroute of buisleiding kleiner is. In dergelijke gevallen is het 

werkelijke invloedsgebied bepalend of verantwoording van het groepsrisico van toepassing is.  

 

Daarnaast is het toepassingsgebied ook weergegeven op een gebiedskaart (Pdf-bestand) die voor 

gemeenten ook via www.geobrabant.nl beschikbaar wordt gesteld (medio 2017) in een aparte 

kaart(laag) voor de standaard verantwoording groepsrisico (SVGR). 

 

Op deze kaart zijn hierdoor vier verschillende gebieden te onderscheiden: 

 

Tabel: Gebiedskaart verantwoording groepsrisico 

 

Legenda 

 

 

Gebied 

 

 

Verantwoording en advies 

Geel Op korte afstand van een 

risicobron: tot 30 meter 

 

Verantwoording groepsrisico en advies 

Veiligheidsregio 

Blauw Tussen 30 en 2008 meter van 

risicobron 

 

Verantwoording groepsrisico en standaard 

advies Veiligheidsregio 

Grijs Buiten 200 of 7509 m van een 

risicobron 

 

Standaard verantwoording groepsrisico en 

standaard advies Veiligheidsregio 

Transparant Buiten invloedsgebieden 

 

geen verantwoording groepsrisico en geen 

advies Veiligheidsregio 

 

 

Groepsrisico 

Het groepsrisico als gevolg van aanwezige risicovolle inrichtingen ligt in alle gevallen onder de 

oriëntatiewaarde (LPG-tankstations niet in beschouwing nemende)  

 

De belangrijkste transportroute voor gevaarlijke stoffen is de A4. Voor het traject van de A4 blijkt 

uit recente berekeningen dat ter hoogte van de gemeente Steenbergen is sprake van een 

groepsrisico, waarvan de waarde lager is dan 0,1 maal de oriëntatiewaarde.  

                                  
8 Tenzij het invloedsgebied van de bron kleiner is  
9 Tenzij het invloedsgebied van de bron kleiner is 

http://www.geobrabant.nl/
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De binnen de gemeente Steenbergen gelegen buisleidingen, die relevant zijn voor externe 

veiligheid, betreffen uitsluitend aardgasleidingen. De leidingen zijn gelegen in het buitengebied of 

aan de rand van de bebouwde kom, waardoor vaststaat dat de waarde van het groepsrisico de 

oriëntatiewaarde niet zal overschrijden.  

 

Het plangebied is gelegen binnen het invloedsgebied van risicobronnen op dusdanige afstand dat 

de ruimtelijke ontwikkeling, ook indien sprake is van toename van het aantal aanwezigen, niet leidt 

tot een relevante toename van het groepsrisico.  

 

Bestrijding calamiteit en zelfredzaamheid  

 

Scenario’s  

De scenario’s waardoor het plangebied getroffen kan worden, is afhankelijk van de aanwezige 

risicobronnen. De meest voorkomende scenario’s welke zich kunnen voordoen, zijn hier 

beschreven.  

 

Toxisch scenario 

Dit scenario is van toepassing bij een plangebied dat ligt binnen een giftig (toxisch) invloedsgebied: 

Er komt een wolk met giftige stoffen vrij die zich verspreid in de omgeving. Deze kan ontstaan als 

gevolg van: 

- een brand bij een inrichting met gevaarlijke stoffen (giftige verbrandingsproducten, 

rookwolk). 

- het lek raken van een container/tankwagen/etc. met gevaarlijke stoffen (door uitdamping 

verspreiding in de omgeving).  

 

Aanwezigen in het plangebied die worden blootgesteld aan de toxische wolk kunnen ernstige 

gezondheidsschade oplopen en kwetsbare groepen (longpatiënten) kunnen in het ‘worstcase 

scenario’ overlijden. Overige gevolgen zijn irritatie van de luchtwegen en branderige ogen.  

 

Incident met brandbare gassen 

Scenario van toepassing bij een plangebied dat ligt binnen de effectafstanden van een explosie: 

Een explosie kan optreden bij een LPG tankstation, bij een inrichting of bij het transport van onder 

druk vervoerd gas (weg). Door het instantaan falen, bijvoorbeeld als gevolg van een ongeluk, komt 

de inhoud spontaan en explosief vrij. De stof zal waarschijnlijk ontbranden wat eveneens voor 

schade zorgt.  

Het ‘worst-case scenario’ is dat een tank door een externe brand wordt opgewarmd, waardoor deze 

door oplopende interne druk faalt. Hierdoor komt de inhoud onder zeer grote druk explosief vrij en 

ontbrandt direct.  

De warmtestraling en overdruk in de omgeving is direct dodelijk zowel binnen als buiten 

gebouwen. Op grotere afstand zullen aanwezigen (brand)wonden oplopen. Daarnaast ontstaat 

schade aan gebouwen zijn als gevolg van de druk.  

Deze standaard verantwoording is niet van toepassing op ontwikkelingen gelegen binnen de 

effectafstanden van deze scenario’s.    

 

Fakkelbrand 

Scenario van toepassing bij een plangebied dat ligt binnen de effectafstanden van een fakkelbrand: 

Dit scenario treedt op bij transportleidingen voor aardgas. Door een lekkage, scheur of volledige 

breuk van de buisleiding kan het aardgas vrijkomen en tot ontbranding worden gebracht door een 

ontstekingsbron in de nabijheid. Het vrijgekomen aardgas zal hierbij in brand vliegen wat gepaard 

gaat met een druk en hevige hitte ontwikkeling in de vorm van een fakkelbrand. Door de hitte 

kunnen personen overlijden en/of brandwonden oplopen. Deze standaard verantwoording is niet 

van toepassing op ontwikkelingen gelegen binnen de effectafstanden  van het meest voorkomende 

scenario’s.  
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Mogelijk te treffen maatregelen te verbetering van de zelfredzaamheid 

  

Afsluitbare mechanische ventilatie bij toxisch scenario  

De Veiligheidsregio adviseert in nieuwe bouwwerken een afsluitbare mechanische ventilatie toe te 

passen. Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor de detaillering van gevels, ramen en kozijnen, 

zodat deze goed luchtdicht zijn uitgevoerd. De detaillering van gevels, ramen en kozijnen volgt uit 

het Bouwbesluit 2012. Belangrijk is het controleren van een juiste uitvoering hiervan tijdens de 

bouw. Het toepassen van een afsluitbare mechanische ventilatie kan niet middels het Bouwbesluit 

worden afgedwongen. Om de toepassing hiervan te bevorderen wordt hierover actief 

gecommuniceerd met initiatiefnemers van bouwprojecten.  

 

Risicocommunicatie  

De Veiligheidsregio adviseert om actief te communiceren met gebruikers/bewoners van het 

invloedsgebied over de risico’s en mogelijk te nemen maatregelen. Dit vraagt uiteraard om een 

actief communicatiebeleid. Op het gebied van risicobeheersing stelt de Veiligheidsregio, in haar 

beleidsplan, zich ten doel extra inspanning te verrichten op het gebied van risicocommunicatie. 

Samen met andere Brabantse Veiligheidsregio’s en gemeenten wordt hiervoor een plan 

geschreven. De Brabantse gemeenten zullen hier nadrukkelijk in moeten worden betrokken.  

 

Gemeente Steenbergen organiseert jaarlijks, tijdens de maand van de brandveiligheid (oktober), in 

samenwerking met de Veiligheidsregio een brandpreventieweek, waarbij met name particulieren 

(ouderen), instellingen en scholen de doelgroepen zijn. Daarnaast wordt aangesloten bij het 

fenomeen “Broodje Brandweer”, waarbij ouderen op een ludieke manier worden geïnformeerd over 

de risico’s van brand en wat zij zelf al kunnen doen om het te voorkomen. 

 

Omdat de brandweer de laatste jaren van een repressieve aanpak (brandbestrijding) naar een 

preventieve aanpak (brand voorkomen) gaat, is het belangrijk dat de burgers zelf bewust worden 

van het gevaar van brand, en waar nodig ook de kennis hebben om in te grijpen. De laatste stap in 

dit proces is het bevorderen van de samenwerking tussen de burgers in geval van allerlei soorten 

nood, maar in dit project met name gericht op de samenwerking met senioren en minder 

zelfredzame mensen met betrekking tot brandveiligheid. 

 

Ontruimingsplan  

Het stimuleren van inrichtingshouders om aandacht te besteden aan hun ontruimingsplannen bij 

externe incidenten draagt bij aan een verhoging van de veiligheid. Instellingen en bedrijven zijn op 

grond van de Arbo-wet verplicht een risico-inventarisatie uit te voeren. Uit deze inventarisatie volgt 

of een BHV-organisatie ingesteld moet worden. Door de handhavers wordt hieraan structureel 

aandacht aan gegeven bij het uitvoeren van hun toezichtstaken. De Veiligheidsregio heeft in 

samenwerking met de gemeente Moerdijk een alerteringssysteem voor calamiteiten met 

gevaarlijke stoffen bij bedrijven ontwikkeld. De Veiligheidsregio past dit systeem (CBIS) inmiddels 

toe voor de gehele Veiligheidsregio. Toepassing van dit systeem zal bewustzijn van gevaren en 

communicatie bevorderen. Alle bedrijven binnen de gemeente kunnen zich inmiddels aanmelden 

voor dit systeem via de website : www.cbisbrabant.nl . De gemeente ondersteunt dit initiatief.   

 

Mogelijkheden voor de rampenbestrijding 

 

Toxisch scenario 

Bronbestrijding is bij een toxische vloeistof mogelijk door de vloeistof af te dekken. Hierdoor wordt 

de verdamping verminderd. Voor toxische gassen kan alleen aan bronbestrijding worden gedaan 

indien het om een lekkage gaat. De brandweer kan dan proberen om het gat te dichten. 

Effectbestrijding is tevens mogelijk door de concentratie te verdunnen, bijvoorbeeld met behulp 

van een waterscherm. Dit is alleen mogelijk als de brandweer tijdig aanwezig is. Bij een toxisch 

http://www.cbisbrabant.nl/
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incident is het belangrijk dat de bestrijding plaatsvindt vanaf bovenwinds gebied (daar waar de 

wind vandaan komt). Het is daarom belangrijk dat de bron tweezijdig bereikbaar is. 

 

Incident met brandbare gassen 

Noodzakelijk voor het voorkomen van een explosie is.  

- Tijdige aankomst brandweer; 

- Tijdige bereikbaarheid tankwagen of ketelwagon; 

- Tijdige beschikbaarheid bluswater. 

- Inzet waterkanonnen voor tweezijdige koeling tankwagen of ketelwagon.   

 

Indien de explosie niet voorkomen kan worden, is het relevant dat er voldoende  

bluswatervoorzieningen zijn en dat het gebied tweezijdig toegankelijk is. 

 

Aanrijtijden  

In het geval van een incident in het plangebied is de brandweer binnen de bestuurlijke 

vastgestelde tijden aanwezig (na te gaan via www.brandweermwb.nl/brandveiligheid/ 

brandweerbereikbaarheid). Indien voor het plangebied of een deel ervan niet kan worden voldaan 

aan de vastgestelde tijden kan aan de hand van de door de Veiligheidsregio ontwikkelde toolbox, 

maatregelen worden getroffen om de veiligheid te verhogen. Belangrijk hierbij is de 

informatievoorziening richting de gebruikers/bewoners van een gebied waar de aanrijtijden niet 

worden gehaald. Toepassing van de toolbox kan een middel zijn om de veiligheid, door 

zelfredzaamheid en bewustzijn van de gevaren, te verhogen. 

Het doel van het project ‘’Brandveilig Leven’’ is om middels een tal van acties en activiteiten een 

basis te leggen voor een duurzame brandveilige woonomgeving van de burgers van de betrokken 

gemeenten. Het algemene nut van de toolbox is het bieden van tools om brandgevaarlijke situaties 

te voorkomen en, ingeval van een brand, ook tijdig gealarmeerd te worden en te kunnen vluchten. 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen maatregelen op de korte termijn en maatregelen op de 

lange termijn. Het is ten eerste belangrijk dat de burgers zich meer bewust worden van de 

oorzaken en gevaren van brand. Bewustwording in de eerste stap in het proces om de 

brandveiligheid te verbeteren. Hierna is het van belang dat burgers de zelfredzaamheid bevorderen 

mocht er toch een brand ontstaan.  

 

WAS (Waarschuwings- en alarmeringsinstallatie)   

Binnen de bebouwde kom van de gemeente is de WAS-dekking veelal voldoende. Daarnaast is NL-

alert voor het gehele grondgebied operationeel via mobiele telefonienetwerk.  

 

Bluswatervoorziening  

Binnen de gemeente is een overzicht beschikbaar van de bluswatervoorziening. De Veiligheidsregio 

heeft deze (grote) bronnen geïnventariseerd. Op grond van het Bouwbesluit worden eisen gesteld 

aan benodigde bluswatervoorziening. Op verzoek van de Veiligheidsregio wordt, indien het 

plangebied een nieuw uitbreidingsplan, industrieterrein met BRZO-inrichtingen of een grootschalige 

ontwikkeling betreft, in dit kader advies gevraagd met betrekking tot bluswatervoorziening. 

 

Bereikbaarheid  

De gemeente heeft een hoofdwegenstructuur voor de brandweer vastgesteld. Deze 

hoofdwegenstructuur voldoet aan de eisen die de brandweer hieraan stelt.  

 

Mate van zelfredzaamheid van de aanwezigen 

 

De zelfredzaamheid van aanwezigen in het plangebied hangt van diverse factoren af. In 

onderstaande tabel is de zelfredzaamheid voor een aantal standaard functies beoordeeld.  

 

 

 

 

http://www.brandweermwb.nl/brandveiligheid/%20brandweerbereikbaarheid
http://www.brandweermwb.nl/brandveiligheid/%20brandweerbereikbaarheid
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Geacht college, 
 
 
Een deel van uw gemeente is gelegen in het invloedsgebied van één of meerdere Brzo bedrijven en/of van 
een spoorlijn, autoweg of buisleiding. Uw beleid en de besluiten externe veiligheid inrichtingen c.q. 
Buisleidingen en Transportroutes verplicht u het groepsrisico te verantwoorden van ieder ruimtelijk besluit 
dat u in dit invloedsgebied neemt. Verder dient u het Dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en 
West- Brabant iedere keer in de gelegenheid te stellen om te adviseren inzake de rampenbestrijding en de 
zelfredzaamheid. 
 
Werkingssfeer advies 

Met deze brief voorzien wij u van een standaard advies 2017, voor ruimtelijke ontwikkelingen in het 
invloedsgebied van een Bevi inrichting en/of de infrastructuur. U kunt dit standaard advies gebruiken voor de 
verantwoording van het groepsrisico voor ruimtelijke ontwikkelingen. In onderstaand overzicht kunt u zien 
wanneer u het standaardadvies kunt gebruiken en wanneer u de Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant 
in de gelegenheid moet stellen een maatwerkadvies uit te brengen. Daarnaast heeft de Omgevingsdienst 
Midden en West Brabant signaleringskaarten en standaard groepsrisicoverantwoordingen per gemeente 
gemaakt.  
 
Werking van het standaard advies 
1. Ontwikkelingen buiten de 750 m1 van een niet-categoriale Bevi inrichting.  
2. Ontwikkelingen buiten de 200 m1 van een categoriale Bevi inrichting, spoorlijn, autoweg, waterweg of 

buisleiding1. 
3. Ontwikkeling buiten de 30 m1 en tot een afstand van 200 m1 van een categoriale Bevi inrichting, 

spoorlijn, autoweg, waterweg of buisleiding waarin geen nieuwe bijzonder kwetsbare objecten2 worden 
toegestaan.  

4. Kleine bestemmingsplannen behoudens ruimtelijke plannen waarin bijzonder kwetsbare objecten  
worden mogelijk gemaakt. 
 

                                                           
1 Spoorlijn, autoweg, waterweg en buisleiding welke als risicovolle infrastructuur zijn benoemd in het besluit externe 

veiligheid transport.  
2 Kinderdagverblijven. buitenspeeltuinen, basisscholen en zorgcentra zoals: ziekenhuizen, verpleegtehuizen, hospices of 

tehuizen voor verstandelijk en/of lichamelijke gehandicapten, kampeerterreinen, evenemententerreinen of gebouwen met 
veel bezoekers en de vitale infrastructuur. 
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Scenario 

 

Gebouwtype 

 

Afwegingscriteria 

Fysieke 

gesteldheid 

personen 

Zelfstandig

heid 

personen 

Alarmerings-

mogelijkheden 

personen en 

aanwezigen 

Vlucht- 

Mogelijkheden 

Gebouw & 

omgeving 

Gevaar- 

Inschattings-

mogelijkheden 

scenario 

 

 

Toxisch 

(giftig) 

Woning + + +/- + +/- 

Kantoor + + + + +/- 

Detailhandel + + + + +/- 

Bedrijf + + +/- +/- +/- 

Bijzonder 

Kwetsbaar 

- - + + +/- 

 

 

Explosie 

Woning + + +/- +/- +/- 

Kantoor + + + +/- +/- 

Detailhandel + + + +/- +/- 

Bedrijf + + +/- +/- +/- 

Bijzonder 

Kwetsbaar 

- - + +/- +/- 

 

Over het algemeen wordt geconcludeerd dat de zelfredzaamheid redelijk tot goed is. Voor bijzonder 

kwetsbare objecten waar verminderd zelfredzame personen aanwezig zijn (zoals kinderdagverblijf 

en zorginstelling) is de zelfredzaamheid beperkt.  

 

Eerder genoemde maatregelen en voorzieningen verbeteren de vlucht- en schuilmogelijkheden en 

daarmee ook de zelfredzaamheid van personen in het plangebied.  

 

Conclusie  

Op basis van het bovenstaande wordt geconcludeerd dat er personen in het plangebied worden 

blootgesteld aan externe veiligheidsrisico’s, ook na het treffen van maatregelen. De besproken 

maatregelen dragen wel bij aan het verminderen van de gevolgen die zich voordoen bij een van de 

besproken scenario’s.  

 

De Veiligheidsregio is voldoende ingericht om tijdig de noodzakelijke hulpverleningscapaciteit van 

de beschreven scenario’s te leveren.  

 

Op basis van de beschouwde scenario’s en het gelijkblijvende groepsrisico acht de gemeente het 

Wro- of Wabo-besluit verantwoord.  
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Maatwerkadvies 
1. Ontwikkeling binnen de 750 m1 meter van een niet-categoriale Bevi inrichting. 
2. Ontwikkelingen binnen de 30 m1 van een spoorlijn, autoweg of buisleiding.  
3. Ontwikkeling buiten de 30 m1 en tot een afstand van 200 m1 van een categoriale Bevi inrichting, 

spoorlijn, autoweg of buisleiding waarin de komst van nieuwe bijzonder kwetsbare objecten wordt 
mogelijke gemaakt. 

4. Bestemmingsplannen waarin Bevi inrichtingen mogelijk gemaakt worden of aanwezig zijn.  
5. Nieuwe milieuvergunningen of wijzigingen op bestaande milieuvergunningen voor Bevi inrichtingen 

waarbij de PR-10-06 groter wordt of bij aanwezig is. 
 
Het beleid van de Veiligheidsregio is dat alle nieuwe bijzonder kwetsbare objecten zoveel mogelijk geweerd 
dienen te worden binnen de 750 m1 van een niet-categoriale Bevi inrichting en nieuwe bijzonder kwetsbare 
objecten binnen 200 meter van een categoriale Bevi inrichting en risicovolle infrastructuur. Aanvragen voor 
maatwerk adviezen kunt u richten aan info@brandweermwb.nl. 
 
Verantwoording van het groepsrisico 

Dit advies ontslaat u niet van de verplichting om bij uw besluit het groepsrisico te verantwoorden. In deze 
verantwoording kunt u voor de volgende onderdelen gebruik maken van dit advies voor de onderdelen: 
a) mogelijk te treffen maatregelen ter verbetering van de veiligheid; 
b) mogelijkheden voor de rampenbestrijding; 
c) mate van zelfredzaamheid van de aanwezigen. 
 
De Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant geeft het advies om kwetsbare personen via ruimtelijke 
besluiten beter te beschermen. Reden hiervoor is dat het niet alleen gaat om het wel of niet kunnen vluchten 
of schuilen uit een eventueel effectgebied. Ook het feit dat bij blootstelling aan toxische stoffen kleine 
kinderen, zieke en oudere personen eerder het slachtoffer zullen worden dan gezonde personen van 
middelbare leeftijd speelt hierin een rol.  
 
Het is uw bevoegdheid om af te wijken van een advies van de Veiligheidsregio Midden en West Brabant. De 
afwijking dient u dan wel nadrukkelijk in de verantwoording van het groepsrisico van het betreffende 
ruimtelijke plan te motiveren.  
 
Scenario’s 

De scenario’s waardoor het plangebied getroffen kan worden is afhankelijk van de aanwezige risicobron 
(risicovolle inrichting, weg, water en/of spoor). De meest voorkomende scenario’s welke zich zullen 
voordoen, wanneer er sprake is van een situatie voor een standaard advies zijn: 
 
Toxische wolk 
Er komt een wolk met giftige stoffen vrij die zich verspreid in de omgeving. Deze kan ontstaan als gevolg 
van: 

 een brand bij een inrichting met gevaarlijke stoffen (giftige verbrandingsproducten, rookwolk), 

 en/of het lek raken van een container/tankwagen/spoorketelwagon met gevaarlijke stoffen (door 
uitdamping verspreiding in de omgeving). 

 
Aanwezigen in het plangebied die worden blootgesteld aan de toxische wolk kunnen ernstige 
gezondheidsschade oplopen en kwetsbare groepen (longpatiënten, kleine kinderen etc.) kunnen in een 
‘worstcase scenario’ overlijden. Overige gevolgen zijn last van de luchtwegen en branderige ogen. 
 
Explosie 
Een explosie kan optreden bij een LPG tankstation, bij een inrichting of bij het transport van onder druk 
vervoerd gas (weg, water en/of spoor). Door het instantaan falen, bijvoorbeeld als gevolg van een ongeluk, 
komt de inhoud spontaan en explosief vrij. De stof zal waarschijnlijk ontbranden wat eveneens voor schade 
zorgt.  
Het ‘worstcase scenario’ is dat de tank door een externe brand wordt opgewarmd, waardoor deze door de 
oplopende interne druk faalt. Hierdoor komt de inhoud onder zeer grote druk explosief vrij en ontbrandt 
direct. 
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De warmtestraling in de omgeving is direct dodelijk zowel binnen als buiten. Op grotere afstand zullen 
aanwezigen brandwonden oplopen. Verder is er veel schade aan gebouwen als gevolg van de druk 
Fakkelbrand 
Dit scenario treed op bij aardgastransportleidingen. Door een lekkage, scheur of volledige breuk van de 
buisleiding kan het aardgas vrijkomen en tot ontbranding worden gebracht door een ontstekingsbron in de 
nabijheid. Het vrijgekomen aardgas zal hierbij in brand vliegen wat gepaard gaat met een druk en hevige 
hitteontwikkeling in de vorm van een fakkelbrand. Door de hitte kunnen personen overlijden en/of 
brandwonden oplopen. 
 
Mogelijke maatregelen ter verbetering van de veiligheid (a) onderdeel van de verantwoording 
Groepsrisico 

Ter verbetering van de veiligheid adviseren wij u de volgende standaard maatregelen te (laten) treffen: 
 
1. Actief communiceren met de burgers in het invloedsgebied over de risico’s en de mogelijk te nemen 

maatregelen. Werknemers en bewoners moeten op de hoogte zijn van wat men moet doen in geval van 
een groot incident. Dit vraagt om een actief beleid op het gebied van risicocommunicatie.  

 
2. De inrichtinghouders te stimuleren in hun ontruimingsplan aandacht te besteden aan externe incidenten. 

De BHV organisatie moet niet alleen voorbereid zijn op interne incidenten, maar moet ook weten hoe te 
handelen bij een incident met toxische stoffen of toxische verbrandingsproducten in de omgeving.  

 
3. Vanaf 2015 is in de Veiligheidsregio MWB het alerteringssysteem CBIS operationeel, wat als hulpmiddel 

voor BHV organisaties gebruikt kan worden. Alle bedrijven en instellingen in uw gemeente kunnen zich 
aanmelden op dit systeem. Gebruik hiervoor de website: www.cbisbrabant.nl  

 
Bij bestemmingplannen waarbij zich een toxisch scenario kan voordoen adviseren wij u tevens de volgende 
maatregelen: 
 
1. Bij gebruik van mechanische ventilatie in nieuwe bouwwerken: een afsluitbare mechanische ventilatie 

toe te passen. 
Bij het vrijkomen van toxische stoffen zullen deze door de mechanische ventilatie de gebouwen 
ingezogen worden. In het algemeen is een mechanische ventilatie niet (makkelijk) uit te zetten. Om 
binnen afgeschermd te zijn van toxische stoffen moet de ventilatie of centraal of met een noodknop uit 
te zetten zijn.  

2. Extra controle bij bouwvergunningen op de detaillering van gevels en ramen, waardoor overmatige 
ventilatie als gevolg van tocht niet kan plaatsvinden. Wanneer de voorwaarden uit het bouwbesluit 2012 
strikt worden nageleefd blijft het binnenklimaat van een bouwwerk voldoende veilig gedurende ca 4 uur. 

 
Mogelijkheden voor de rampenbestrijding (b) onderdeel van de verantwoording Groepsrisico 

Opkomsttijd 
Voor een goede bestrijdbaarheid is het noodzakelijk dat de brandweer voldoende snel ter plaatse kan 
komen. De knelpunten met de opkomsttijd binnen uw gemeente kunt u globaal terug zien in de afbeelding in 
de bijlage 1, Voor een exacte opkomsttijd kunt u de postcodechecker raadplegen op: 
www.brandweermwb.nl/Brandveiligheid/Brandweerbereikbaarheid 
Door het  Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant zijn in het Dekkings- en 
spreidingsplan 2015-2019 de opkomsttijden voor de brandweer vastgesteld. In onderstaande tabel zijn deze 
opkomsttijden weergegeven: 
 

Acht minuten Twaalf minuten 

woonfunctie voor 2003 woonfunctie na 2003 
celfunctie kantoorfunctie 
gezondheidszorgfunctie winkelfunctie 
logiesfunctie onderwijsfunctie overige 
onderwijsfunctie basisonderwijs tot 12 jaar industriefunctie 
bijeenkomstfunctie bestemd voor 
kinderdagopvang 

sportfunctie 

 bijeenkomstfunctie overige 
 overige gebruiksfunctie 

http://www.cbisbrabant.nl/
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Wanneer een ontwikkeling plaatsvindt buiten de genoemde opkomsttijd moeten er maatregelen worden 
getroffen. Door de Veiligheidsregio MWB is een Toolbox met instrumenten ontwikkeld, welke de gemeente 
kan gebruiken ter compensatie van de te lange opkomsttijden. Wij adviseren u de Toolbox te implementeren 
binnen uw gemeentelijke organisatie. 
 
Waarschuwings- en alarmeringsinstallatie 
Binnen de bebouwde kom is er veelal voldoende dekking van de WAS-installatie daarnaast is NL Alert 
operationeel voor vele mobiele telefoons. Bij ontwikkelingen buiten de bebouwde kom adviseren wij u na te 
gaan of de dekking voldoende is. In de bijlage is een overzicht opgenomen van de dekking van de WAS-
installatie in uw gemeente. 
 
Adequate bluswatervoorziening 
Een adequate bluswatervoorziening is een bluswatervoorziening die: 

 de mogelijkheid biedt om middels een verbinding met de bluswatervoorziening, binnen drie minuten 
na aankomst, een tankautospuit van bluswater te voorzien; 

 na aansluiting direct en onafgebroken voldoende water uit de bluswatervoorziening kan leveren.  
 

De benodigde bluswatercapaciteit voor de adequate bluswatervoorziening is afhankelijk van de mogelijke 
scenario’s. In bijlage 4 is dit inzichtelijk gemaakt. Voor bijzondere Infrastructuur en bijzondere 
industriegebieden met BRZO inrichtingen is een maatwerkadvies noodzakelijk. 
 

Bluswatervoorziening voor bovenmatige risico’s 
De benodigde bluswatercapaciteit voor de bovenmatige risico’s bedraagt 240 m3/h. Deze 
bluswatervoorziening moet op maximaal 2.500 m1 van de objecten aanwezig te zijn. Voorbeelden van deze 
bluswatervoorzieningen zijn, vijvers, waterlopen en bluswaterriolen. Deze bluswatervoorziening dient op 
regionaal niveau binnen 60 minuten ingezet te kunnen worden en open water dient dan ook in ruime mate 
voorradig te zijn 
 
Brandweer Midden West Brabant beschikt over drie watertransportsystemen WTS 
 

WTS opbouwtijd pompdruk drukverlies zuighoogte debiet 

WTS 200 15 min 5 bar 
 

2 bar /100 m1 3 m1 2000 l/min 

WTS 1000 30 min 10 bar 2 bar /100 m1  75 mm slangen 
0.7 bar /100 m1 150 mm slangen 

3 m1 4000 l/min 

WTS 2500 60 min 10 bar 2 bar /100 m1  75 mm slangen 
0.16 bar /100 m1 150 mm 
slangen 

3 m1 2000 l/min 

 
Het dekkings- en spreidingsplan in Midden en West Brabant voor de WTS systemen zijn zodanig 
gepositioneerd in de regio zodat de opkomsttijden van de systemen WTS 200 en WTS 2500 in uw gemeente 
ook ingezet kunnen worden binnen de noodzakelijke opbouwtijd.  
 
Bereikbaarheid 
De planlocatie moet bereikbaar zijn voor voertuigen van hulpverleningsdiensten. De eisen ten aanzien van 
de bereikbaarheid zijn opgenomen in de brancherichtlijn handreiking bluswatervoorziening en 
bereikbaarheid. Als de wegen in het plangebied voldoen aan de CROW 165 zijn geen problemen met de 
bereikbaarheid te verwachten. 
 
Zelfredzaamheid (c) onderdeel van de verantwoording Groepsrisico 

In de verantwoording moet u aangeven hoe het is gesteld met de zelfredzaamheid van de aanwezigen in het 
plangebied. In onderstaande tabel is de zelfredzaamheid van aanwezigen voor een aantal standaard 
functies beoordeeld. Bij de beoordeling zijn de volgende aspecten mee genomen: 

 Fysieke gesteldheid bewoners of aanwezigen: kunnen de personen zich tijdig voortbewegen en 
zelfstandig in veiligheid brengen?   

 Zelfstandigheid bewoners of aanwezigen: kunnen de personen zelfstandig een gevaarinschatting 
maken en zich zelfstandig in veiligheid brengen?   

 Alarmeringsmogelijkheden bewoners of aanwezigen: kunnen de personen tijdig worden gealarmeerd?  



 
Sector Risicobeheersing 
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 Vluchtmogelijkheden gebouw & omgeving: heeft het gebouw voldoende vluchtmogelijkheden? Is het 
gebouw geschikt om te schuilen? Zijn er voldoende mogelijkheden om het gebied te ontvluchten?  

 Mogelijkheden tot gevaarinschatting van het toxisch scenario: laat het ongeval zich tijdig aankondigen 
en is de dreiging herkenbaar door het afgaan van de WAS installatie en/of NL Alert? En is de dreiging 
duidelijk herkenbaar?  

 

Scenario 
Gebouw-
type 

Afwegingscriteria 

Fysieke 
gesteldheid 
personen 

Zelfstandig-
heid 
personen 

Alarmerings-
mogelijkheden 
personen en 
aanwezigen 

Vlucht-
mogelijkheden 
gebouw & 
omgeving 

Gevaar-
inschattings- 
mogelijkheden- 
scenario 

Toxisch 

Woning + + +/- + +/- 

Kantoor + + + + +/- 

Detailhandel + + + + +/- 

Bedrijf + + +/- +/- +/- 

Bijzonder 
kwetsbaar3 - - + + +/- 

Explosie 

Woning + + +/- +/- +/- 

Kantoor + + + +/- +/- 

Detailhandel + + + +/- +/- 

Bedrijf + + +/- +/- +/- 

Bijzonder 
kwetsbaar 

- - + +/- +/- 

 

De genoemde maatregel risicocommunicatie verbetert de zelfredzaamheid voor wat betreft de 
inschattingsmogelijkheden van gevaar. De genoemde maatregelen ventilatie en detaillering verbeteren de 
vluchtmogelijkheden/schuilmogelijkheden. Aandachtspunt zijn bedrijfsloodsen waar meerdere personen 
verblijven. De eisen voor de luchtdichtheid van loodsen zijn vrij laag, waardoor de luchtkwaliteit gedurende 
een toxisch scenario niet voor 4 uur is gegarandeerd. 

 

Hoogachtend, 

Namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant,  

Afdelingshoofd Risicobeheersing, 

 
 

 

H. Sijbring 
 
 
 
 
 

 
Bijlage 1 Opkomsttijden van de gemeente. 
Bijlage 2 Overzicht WAS installatie in de gemeente. 
Bijlage 3 Folder van standaard tot maatwerk 
Bijlage 4 Bluswater 
Bijlage 5 Risicoprofiel 

                                                           
3 Deze functie kan alleen voorkomen als bestaande functie. Wanneer het een nieuwe functie betreft, moet er een 
gedetailleerd advies worden aangevraagd. 
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Categoriale inrichtingen

Het Bevi maakt onderscheid tussen inrichtingen waar-

voor een QRA (kwantitatieve risicoanalyse) opgesteld 

moet worden en inrichtingen waarvoor vaste afstanden 

gelden, de zogenaamde categoriale inrichtingen. Met 

de wijzigingen van het Bevi en de Revi zijn meer inrich-

tingen categoriaal geworden. Dit betekent dat er voor 

de bepaling van de 10-6 contour (het plaatsgebonden 

risico) geen QRA uitgevoerd hoeft te worden. Categoria-

le inrichtingen zijn aangewezen in artikel 4 van het Bevi. 

Daarnaast is er op grond van artikel 2 eerste lid onder h 

nog een mogelijkheid voor de Minister om categoriale 

inrichtingen aan te wijzen. 

Voor de PGS 15 opslagen is in artikel 3 van de Revi 

bepaald dat het niet verplicht is om de afstanden uit de 

tabel te gebruiken, er mag ook altijd worden gerekend. 

Uiteraard moet daarbij wel de nieuwe rekenmethodiek 

worden gebruikt. Voor alle andere categoriale inrichtin-

gen geldt dat de vaste afstanden uit de Revi gebruikt 

moeten worden.

1. Inrichtingen waar meer dan 1.500 kg ammoniak in een 

insluitsysteem aanwezig is, niet zijnde een onderdeel 

van een koel- of vriesinstallatie met ammoniak.

2. Inrichtingen waar meer dan 150m3 zeer licht ontvlam-

bare of licht ontvlambare vloeistof in een bovengronds 

insluitsysteem aanwezig is.

3. Inrichtingen waar meer dan 13m3 propaan of meer dan 

13m3 acetyleen in een insluitsysteem aanwezig is.

4. Inrichtingen waar een cyanidehoudend bad ten behoe-

ve van het aanbrengen van metaallagen aanwezig is 

met een inhoud van meer dan 100 liter.

5. Inrichtingen waar een giftige of zeer giftige stof in een 

insluitsysteem met een inhoud van meer dan 1.000 liter 

aanwezig is.

6. Inrichtingen waar in enige opslagvoorziening een 

giftige of zeer giftige stof in gasflessen aanwezig is en 

waarbij de totale waterinhoud van de gasflessen met 

giftige of zeer giftige inhoud in die opslagvoorziening 

meer bedraagt dan 1.500 liter.

7. Inrichtingen waar aardgasdruk gereduceerd wordt of 

aardgashoeveelheid gemeten wordt, voor zover de 

gastoevoerleiding een grotere diameter heeft dan 20 

inch.

Midden- en West-Brabant Midden- en West-Brabant

Let op! Betrek Brandweer Midden- en 

West-Brabant altijd bij 

• Nieuwe ontwikkelingen zoals LNG/CNG 

stations

• Kegelligplaatsen bij vaarwegen en of havens

PR contouren van verschillende categoriale 

inrichtingen kunnen groter zijn dan 30 meter. 

Houd hierbij rekening met de projectie van 

(beperkt) kwetsbare objecten.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over standaard adviezen 

en de standaard verantwoording groepsrisico op 

www.verbeterprogrammagroepsrisico.nl en ga naar 

regioteam Midden- en West-Brabant.

Voor telefonische informatie: 06 536 25 089.

Uitgave Brandweer Midden- en West-Brabant

Postbus 3208

5003 DE Tilburg

oktober 2014

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend

www.brandweermwb.nl 

Van standaard 
tot maatwerk

Onze adviezen bij 
ruimtelijke plannen en 

externe veiligheid



JA JA JA

aan de afstand tot de risicobron in relatie tot de functie van 

het object.

In de zone binnen 200 m1 van een categoriale Bevi inrichting, 

spoorlijn, autoweg, waterweg of buisleiding worden bijzonder 

kwetsbare objecten ontmoedigd. Er kunnen zwaarwegende 

overwegingen zijn om toch nieuwe bijzonder kwetsbare 

objecten te realiseren. Daarbij dient bijzondere aandacht 

gegeven te worden aan de zelfredzaamheid van burgers en 

aan de afstand tot de risicobron in relatie tot de functie van 

het object.

Consoliderende bestemmingsplannen

De in deze uitgave genoemde zones behoeven nadrukkelijk 

aandacht bij bestaande bestemmingsplannen en moeten in de 

planregels worden verwoord.

Weliswaar kunnen binnen de functie groen willekeurig 

speeltuinen worden aangelegd en kan binnen de functie sport 

willekeurig een openluchtzwembad worden gerealiseerd. Dit 

is immers moeilijk of niet te monitoren. Maar ook onder maat-

schappelijke doeleinden vallen zowel zeer kwetsbare personen 

als minder kwetsbare personen. Door in de planregels expliciet 

bijzonder kwetsbare objecten uit te sluiten is de zelfredzaam-

heid sterk te verbeteren.

De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant geeft het advies 

om kwetsbare personen via ruimtelijke besluiten beter te 

beschermen. Niet alleen door in een eventueel effectgebied 

vlucht- of schuilmogelijkheden te bieden, maar ook door te 

voorkomen dat bij het vrijkomen van toxische stoffen kleine 

kinderen en zieke en oudere personen slachtoffer kunnen 

worden. Van het advies van de Veiligheidsregio kan worden 

afgeweken. Dit moet dan nadrukkelijk in de verantwoording 

van het groepsrisico worden gemotiveerd.

Het standaard advies 

Gemeenten krijgen jaarlijks hun standaard advies, waarbij de 

volgende aspecten vooraf worden gemeld:

1. Opkomsttijd van de brandweer

2. Aanwezigheid van de WAS-installatie

Deze onderwerpen worden op een plattegrond van de ge-

meente gepresenteerd. Knelpunten op het gebied van bluswa-

ter worden generiek in het standaard advies benoemd. Bij 

het verlenen van een bouwvergunning wordt er specifiek op 

detailniveau beoordeeld.

Het gedetailleerde of maatwerk advies

In deze gevallen wordt geadviseerd de specialisten van de 

Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant direct te betrek-

ken in het vooroverleg. Maak via ev@brandweermwb.nl een 

afspraak.

Brandweer Midden- en West-Brabant adviseert gemeenten op het gebied van externe 
veiligheid rond ruimtelijke plannen. Deze uitgave laat zien in welke gevallen gemeenten 
een standaard advies kunnen verwachten en in welke gevallen zij mogen rekenen op een 
maatwerk advies. Daarbij besteden we in het bijzonder aandacht aan de vestiging van 
kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten ten opzichte van risicobronnen. 

De algemene regel is dat gemeenten een standaard advies 

ontvangen voor ruimtelijke plannen op bepaalde afstanden 

van Bevi inrichtingen en de transportroutes van gevaarlijke 

stoffen over weg, water en spoor en door buisleidingen. Veel 

gemeenten hebben in hun Beleidsvisie Externe Veiligheid 

vastgelegd hoe zij omgaan met locaties voor kwetsbare ob-

jecten en beperkt kwetsbare objecten evenals voor risicovolle 

activiteiten ten opzichte van risicobronnen. Deze visies vormen 

doorgaans een verbetering van de veiligheid, waardoor Brand-

weer Midden- en West-Brabant de mogelijkheid heeft om het 

gebruik van standaard adviezen uit te breiden. Met deze stan-

daardisering komt meer tijd vrij voor adviezen over plannen en 

ontwikkelingen, waarvan de effecten zeer ernstig kunnen zijn. 

Denk hierbij aan adviezen bij vestiging van risicovolle bedrijven 

en aan maatwerk adviezen voor ruimtelijke plannen waarbij 

het om bijzonder kwetsbare objecten gaat.

Wanneer standaard en wanneer maatwerk?

1. Een standaard advies wordt opgesteld voor plannen buiten 

750 m1 van een niet-categoriale Bevi inrichting. 

2. Een gedetailleerd maatwerk advies wordt opgesteld voor 

plannen binnen 750 m1 van een niet-categoriale Bevi 

inrichting. In deze plannen worden in de regel alle nieuwe 

bijzonder kwetsbare objecten geweerd.

3. Een standaard advies wordt opgesteld voor plannen buiten 

200 m1 van een categoriale Bevi inrichting, spoorlijn, auto-

weg, waterweg of buisleiding. 

4. Een gedetailleerd maatwerk advies wordt opgesteld voor 

plannen binnen 200 m1 van een categoriale Bevi inrichting.  

In deze plannen worden in de regel alle nieuwe bijzonder 

kwetsbare objecten geweerd.

5. Voor plannen buiten 30 m1 en tot een afstand van 200 m1

 van een spoorlijn, autoweg, waterweg of buisleiding ont-

moedigen we de komst van nieuwe bijzonder kwetsbare 

objecten. Indien in ruimtelijke besluiten nieuwe bijzonder 

kwetsbare objecten toch in deze zone worden bestemd, 

wordt een gedetailleerd advies opgesteld. In alle andere 

gevallen is er sprake van een standaard advies. 

6. Een gedetailleerd maatwerk advies wordt opgesteld voor 

plannen binnen 30 m1 van een spoorlijn, autoweg, water-

weg of buisleiding. In deze plannen worden in de regel alle 

nieuwe bijzonder kwetsbare objecten geweerd.

7. Bestemmingsplannen met Bevi inrichtingen worden voorzien 

van een gedetailleerd maatwerk advies. 

8. Conserverende bestemmingsplannen vallen in principe 

onder het standaard advies, tenzij het plangebied binnen 

de genoemde afstand ligt en er nog ontwikkelruimte voor 

bijzonder kwetsbare objecten in het bestemmingsplan zit.

9. Een standaard advies wordt opgesteld voor kleine bestem-

mingsplannen, niet zijnde ruimtelijke plannen voor bijzonder 

kwetsbare objecten. Overige bestemmingsplannen worden 

voorzien van een standaard advies.

PR afstanden 

De afstanden zijn van toepassing op het uitbrengen van een 

standaard advies of gedetailleerd advies. Alle afstandregels 

uit het Bevi/Revi blijven van toepassing. Dus kunnen diverse 

objecten worden bestemd, mits wordt voldaan aan 10-06 voor 

kwetsbare objecten en 10-05 (met motivatie en zwaarwe-

gende redenen) voor beperkt kwetsbare objecten binnen de 

aangegeven afstanden.

Zone-indeling

De zone-indeling zoals gebruikt bij de bepaling van standaard

advies of maatwerk advies, geeft vooraf duidelijkheid over 

wat gemeenten van het advies van de Veiligheidsregio Mid-

den- en West-Brabant kunnen verwachten. Verder biedt de 

zone-indeling duidelijkheid over de gewenste plaatsing van 

bijzonder kwetsbare objecten, waardoor er minder niet-zelf-

redzame burgers aanwezig zullen zijn in de directe nabijheid 

van risicobronnen.

Bijzonder kwetsbare objecten  worden ontmoedigd. Er 

kunnen zwaarwegende overwegingen zijn om toch deze 

objecten binnen 750 m1 te realiseren, maar dat moet dan 

goed worden afgewogen. Daarbij dient bijzondere aandacht 

gegeven te worden aan de zelfredzaamheid van burgers en 

Wat zijn bijzonder kwetsbare objecten?

Bijzonder kwetsbare objecten zijn: kinderdagverblijven, 

buitenspeeltuinen, basisscholen, zorgcentra (zoals: 

ziekenhuizen, verpleeghuizen, hospices of tehuizen 

voor verstandelijk of lichamelijke gehandicapten), 

kampeerterreinen, evenemententerreinen of 

gebouwen met veel bezoekers en de vitale 

infrastructuur.

In afwijking van kwetsbare objecten, te beoordelen op 

de buitengevels, gelden extra afstanden bij objecten of 

bij gebieden in de openlucht waar bijzonder kwetsbare 

personen aanwezig zijn. De afstand wordt dan bepaald 

door:

• de grens van het gebied dat bestemd is voor het 

verblijf van zieken, ouderen, gehandicapten of 

minderjarigen, indien het desbetreffende object 

een ziekenhuis, bejaardenhuis, verpleeghuis, school, 

gebouw of een gedeelte van een gebouw is dat 

bestemd is voor dagopvang van minderjarigen, 

of wanneer het om een openluchtzwembad of 

speeltuin gaat;

• de grens van het gebied dat bestemd is voor het 

verblijf van personen, indien het desbetreffende 

object een sportterrein of een kampeer- of ander 

recreatieterrein is dat bestemd is voor het verblijf 

van personen gedurende meerdere aaneengesloten 

dagen.

Standaardisering
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BRZO & niet
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Transport 
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vaarweg en 
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advies

Gedetailleerd 
advies
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Maakt het plan een 

Bevi inrichting mogelijk?

Ligt het plan binnen 30 m van een 

spoorlijn, autoweg, waterweg of 

buisleiding?

Ligt het plan binnen 200 m van 

een categoriale Bevi inrichting?

STANDAARD ADVIES

MAATWERK ADVIES

NEE

JA JA

JA

NEENEE NEE NEE

NEE

Ligt het plan buiten 30 m 

en binnen 200 m van een 

spoorlijn, autoweg, waterweg of 

buisleiding?

Maakt het plan bijzonder 

kwetsbare objecten mogelijk?

Ligt het plan binnen 750 m van 

een BRZO of niet categoriale 

Bevi inrichting?
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1  Inleiding 

1.1  Achtergrond 
De opdrachtgever is voornemens om op de locatie van een voormalige veehouderijbedrijf aan de 
Moerstraatseweg 154 in Steenbergen, de bestaande woning en agrarische opstallen te slopen en een 
nieuwe woning op te richten.  
 
In deze Natuurtoets wordt gekeken of er voor de realisering van de plannen nog een ontheffing (soorten) op 
grond van de Wet natuurbescherming noodzakelijk is.  Ook kan uitsluitsel gegeven worden of de gemeente 
bij een Omgevingsvergunning een verklaring van geen bedenkingen moet aanvragen.  
 
Het rapport kan tevens gebruikt worden bij de bestemmingsplanprocedure. In hoofdstuk 7 staan de 
conclusies van de natuurtoets.  
 
De te toetsen activiteit betreft: 

• Slopen bestaande opstallen. 

• Nieuwbouw op het nieuwe bouwkavel. 

• Verwijderen van enkele bomen. 
  
 

 
Figuur 1.  Luchtfoto met ligging onderzoeksgebied (zwarte vlak) / plangebied (rode pijl) (Bron: NDFF).   
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Figuur 2.  Tekening huidige situatie met gebouwen 1 t/m 9. Bron: Agra-Matic 
 
 
 
 

 
Figuur 3. Tekening gewenst situatie. Bron: Agra-Matic 

1.2  Aanleiding  
De aanleiding voor het maken van een natuurtoets is de noodzaak en de wens om vooraf uit te sluiten dat 
door het project natuurwaarden aangetast kunnen worden.  
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Realisatie van de voorgenomen plannen kan invloed hebben op de bepalingen in de Wet 
natuurbescherming. Deze wet regelt de bescherming van planten- en diersoorten in Nederland. 
Overtreding van de verbodsbepalingen (bijlage 1) ten aanzien van streng beschermde soorten vereist 
mogelijk een ontheffing.  

1.3  Probleemstelling / doelstelling  
De Natuurtoets geeft antwoord op onderstaande vragen:  
  
1. Komen er natuurwaarden voor, waarvoor het noodzakelijk is om een uitgebreide natuurtoets met 

mitigatieplan te laten uitvoeren om te beoordelen in hoeverre het project handelingen bevat die in strijd 
zijn met de verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming (soortbescherming).  

 
2. Zijn er mogelijke effecten op de Natura 2000-instandhoudingsdoelen waardoor er een passende 

beoordeling gemaakt moet worden (gebiedsbescherming / Wet natuurbescherming). 
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2 Soortbescherming – Wet natuurbescherming 
Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze wet vervangt de Boswet, Flora- 
en faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998. Voor het soortenbeleid deelt de Wet natuurbescherming 
de soorten in drie beschermingsregimes, namelijk vogels (EU-Vogelrichtlijn), soorten beschermd op grond 
van de Habitatrichtlijn en nationaal beschermde soorten.  

2.1  Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn  
Dit zijn alle van nature in Nederland in het wild levende vogels (zoals bedoelt in artikel 1 van de 
Vogelrichtlijn). De lijst met jaarrond beschermde vogels staat in bijlage 3.   
 

2.2   Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn  
Dit zijn soorten die genoemd zijn in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, Bijlage I en II van het Verdrag van 
Bern en Bijlage II van het Verdrag van Bonn. In de Bijlagen van de Verdragen van Bern en Bonn worden 
ook vogels genoemd. Het Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn is ten aanzien van verstoren strikter 
dan het Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn. Mogelijk zijn de in de Bijlagen van de Verdragen van 
Bern en Bonn genoemde vogels strikter beschermd dan soorten die van nature in Nederland voorkomen 
en niet in deze bijlagen staan. Grotendeels betreffen het in Nederland zeldzame en doortrekkende soorten 
of dwaalgasten. Een aantal soorten zoals bijvoorbeeld de pimpelmees zijn algemeen in Nederland.  

2.3   Beschermingsregime andere soorten  
Dit zijn de in de bijlage van Wet natuurbescherming genoemde soorten. Het gaat hier om de bescherming 
van niet onder de bovenstaande twee categorieën vallende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, 
dagvlinders, libellen, kevers en vaatplanten voorkomend in Nederland, vermeld in de bijlage van de Wet 
natuurbescherming (art. 3.10 – 3.11 Wet natuurbescherming). Voor de zoogdier- amfibie- en reptielsoorten 
opgenomen in deze bijlage geldt geen Europese verplichting tot bescherming. Deze soorten worden 
beschermd vanwege de breed in de maatschappij levende overtuiging dat deze dieren een bescherming 
behoeven. De andere in de bijlage opgenomen soorten worden om ecologische redenen beschermd. 
Hiermee geeft Nederland uitvoering aan de algemene verplichting van het Biodiversiteitsverdrag om de 
staat van instandhouding van dier- en plantsoorten te beschermen. Omdat er ook veel algemene soorten in 
staan genoemd is de verwachting dat er weer een verdeling komt van meer en minder strikt beschermde 
soorten (vergelijkbaar met de tabellen 1, 2 en 3 van de Flora- en faunawet). Deze kan echter per provincie  
verschillen (zie bijlage 5).  

2.4  Zorgplicht  
Onder de Wet natuurbescherming geldt, net als onder de Flora- en faunawet, een zorgplicht voor alle in het 
wild levende dieren. De zorgplicht houdt in dat de initiatiefnemer werkzaamheden, die nadelig kunnen zijn 
voor dieren en planten, in redelijkheid zo veel mogelijk nalaat of maatregelen neemt om onnodige schade 
aan dieren en planten te voorkomen.  
  

2.5  Veranderingen t.o.v. Flora- en faunawet  
Een belangrijke verandering zijn de lijsten met beschermde soorten. Er zijn soorten die onder de Flora- en 
faunawet beschermd waren (tot 1-1-2017) en onder de Wet natuurbescherming niet meer en andersom. Zo 
is een aantal soorten planten (orchideeën), insecten en vissen (o.a. Kleine modderkruiper en Bittervoorn 
zonder binding met Natura 2000-gebieden) vanaf 2017 niet meer beschermd. Voorbeelden van soorten 
waarvoor nu geen ontheffing nodig is bij ruimtelijke ingrepen en na 2017 wel, zijn de Egel en de Bosmuis 
(er geldt nu een vrijstelling) en de Mercuurwaterjuffer, de Kleine ereprijs en de Molmuis (nu niet 
beschermd).   
  
De beschermde status van soorten kan per provincie gaan verschillen. Provincies hebben de bevoegdheid 
om bij provinciale verordening (POV) vrijstelling te verlenen voor nationaal beschermde soorten. Er is dan 
geen ontheffing nodig voor werkzaamheden.   
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2.6  Provinciale Omgevingsverordening Noord-Brabant (POV)  
 
 
De provincie heeft een Provinciale Omgevingsverordening (verder POV) opgesteld met daarin opgenomen 
hoe om te gaan met soortenbescherming.   
  
In artikel 2.2 wordt de vrijstellingen beschermde bij ruimtelijke inrichting, bestendig beheer en onderhoud 
behandeld.  
  
Voor algemeen voorkomende beschermde soorten, die niet in hun voortbestaan worden bedreigd of het 
gevaar lopen in hun voortbestaan te worden bedreigd, wordt vrijstelling gegeven om deze te vangen indien 
dit nodig is in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling of bestendig beheer en onderhoud. Het betreft hier 
uitsluitend soorten die zijn beschermd op grond van artikel 3.10, eerste lid van de Wet natuurbescherming. 
Deze soorten zijn niet beschermd op grond van internationale verdragen zoals de Habitatrichtlijn, de 
Vogelrichtlijn, het Verdrag van Bern of het Verdrag van Bonn. Daarom is op grond van artikel 3.10, tweede 
lid, van de Wet natuurbescherming een vrijstelling voor ruimtelijke ingrepen en bestendig beheer en 
onderhoud mogelijk. Bij soorten die algemeen voorkomen, is het niet gewenst dat voor elke ruimtelijke 
ontwikkeling of ingreep in het kader van beheer en onderhoud een ontheffing aangevraagd moet worden. 
Uiteraard blijft wel de algemene zorgplicht van artikel 1.12 van de Wet natuurbescherming van toepassing. 
Dit betekent dat het opzettelijk vangen en doden van de vrijgestelde diersoorten zoveel mogelijk 
voorkomen moet worden. Tevens moet er worden bekeken of de ruimtelijke ingreep of het bestendig 
beheer en onderhoud niet op een andere manier uitgevoerd kan worden waardoor kan worden voorkomen 
dat dieren moeten worden weggevangen of dat de verblijfplaatsen worden vernield. 
 
Een overzicht van de vrijgestelde soorten is opgenomen in bijlage 5. 
 
POV Artikel 2.2 Vrijstelling andere soorten 
 
1. In verband met handelingen als bedoeld in artikel 3.10, tweede lid, onder a, e, f en g, van de wet, is 

het, in afwijking van de verboden, bedoeld in artikel 3.10, eerste lid, van de wet, toegestaan om: 
a. de soorten genoemd in bijlage 3 (in dit rapport bijlage 5), behorende bij deze verordening, te 
vangen; 
b. de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de soorten, bedoeld in het eerste lid, 
opzettelijk te beschadigen of te vernielen; 

 
2. Door Gedeputeerde Staten kan bijlage 3 (in dit rapport bijlage 5), behorende bij deze verordening, 

worden gewijzigd. 
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3  Ligging onderzoeksgebied en onderzoeksopzet 

3.1  Ligging onderzoeksgebied 
Het onderzoeksgebied voor de Wet natuurbescherming beperkt zich tot de percelen waarop de ingreep 
plaatsvindt en de directe omgeving (zie figuur 1). Voor de effecten op Natura 2000-gebieden is in hoofdstuk 
6 ook gekeken naar het aspect externe werking.  

3.2  Onderzoeksmethode 
Deze natuurtoets is gebaseerd op bronnenonderzoek en een veldbezoek. Aan de hand van expert judgement 
door een ecoloog, die ook het veldbezoek heeft uitgevoerd (Ir. A. Fopma van Fopma NatuurAdvies) is 
ingeschat wat de beschermde natuurwaarden zijn en de te verwachten effecten.     

3.2.1  Bronnenonderzoek 
Gekeken is naar de volgende bronnen: 

• Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF, zie uitdraai in Bijlage 3). 

• Literatuur (zie hoofdstuk 8). 

3.2.2  Veldbezoek 

Er heeft 1 veldbezoek op de planlocatie en de naaste omgeving plaatsgevonden. 
 
Datum:   26 april 2017 
Tijdstip:   10.45 – 12.30 uur 
Weersbeeld:  droog, bewolkt. Bij vertrek regen.  
Temperatuur: 15o Celsius. 
 
Tijdens het veldbezoek is gekeken naar de potenties van het plangebied voor beschermde diersoorten en 
de mogelijke functies. Op basis van expert judgement is een inschatting gemaakt wat de mogelijke effecten 
zijn van de ingreep op beschermde soorten. 
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4  Inventarisatie natuurwaarden 
 

4.1  Vogels (Wnb § 3.1) 

4.1.1  Gegevens uit geraadpleegde bronnen 
 
Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)l 
In het onderzoeksgebied (figuur 1) zijn 840 waarnemingen (zie figuur 4) van vogels geregistreerd, verdeeld 
over 91 soorten. Hierbij zijn 10 ‘jaarrond’ beschermde vogelsoorten. Het betreft de Boomvalk, Buizerd, 
Gierzwaluw, Havik, Huismus, Kerkuil, Ransuil, Sperwer, Steenuil en Wespendief.  
 
Onder de Wet natuurbescherming zijn vaste rust en verblijfplaatsen en nesten van deze soorten jaarrond 
beschermd. 
 
 

 
 
Figuur 4. Waarnemingen van vogels in het onderzoeksgebied. De rode pijl wijst naar het plangebied 

(Bron: NDFF). 
 
Boomvalk: Geen waarnemingen met broedindicatie. Wel overvliegende en jagende 

exemplaren. 
Buizerd: Meerdere losse waarnemingen, maar ook waarnemingen van broedsel. Er zijn 

geen broedsels in de directe nabijheid van het plangebied (zie figuur 5). 
Gierzwaluw: Geen waarnemingen met broedindicatie. Wel overvliegende en jagende 

exemplaren. 
Havik: Meerdere losse waarnemingen, maar ook waarnemingen van broedsel. Er zijn 

geen broedsels in de directe nabijheid van het plangebied (zie figuur 6). 
Huismus: Er is 1 losse waarneming van 5 exemplaren (buiten plangebied) zonder 

broedindicatie. 
Kerkuil: Er is 1 bekent broedgeval in het onderzoeksgebied. Nieuw Kromwielswegje 2. 
Ransuil: Er is 1 losse waarneming zonder broedindicatie. 
Sperwer: Geen waarnemingen met broedindicatie. Wel overvliegende en jagende 

exemplaren. 
Steenuil:  Er is 1 losse waarneming uit 2014 zonder broedindicatie (omgeving Boomdijk). 
Wespendief: Mogelijk broedgeval in 2015 in onderzoeksgebied (zie figuur 7). 
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Figuur 5. Waarnemingen Buizerd in de periode 2012-2017 in het onderzoeksgebied. De rode pijl wijst 

naar het plangebied (Bron: NDFF). 
 

 
Figuur 6. Waarnemingen Havik in de periode 2012-2017 in het onderzoeksgebied. De rode pijl wijst 

naar het plangebied (Bron: NDFF). 
 

 
Figuur 7. Waarnemingen Wespendief in de periode 2012-2017 in het onderzoeksgebied. De rode pijl 

wijst naar het plangebied (Bron: NDFF). 
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4.1.2  Gegevens uit veldbezoek (vogels) 
 
Aangetroffen soorten 
In het onderzoeksgebied zijn tijdens het veldbezoek een aantal vogelsoorten waargenomen.   
 
In het begin van de oprijlaan langs de Moerstraatseweg vlogen 2 Patrijzen op. Halverwege de oprijlaan 
zat een Grasmus te zingen en er vloog een paartje Roodborsttapuiten. Bij aankomst vallen de 
Spreeuwen op, op de dakrand van gebouw 1. In de boomgaard broedt naar verwachting een paartje 
Putters. In het hoge gras in de boomgaard zaten tevens 3 fazanten (1 haan en 2 hennen). De soort 
kan hier ook broeden. Hieronder volgt een overzicht per gebouw. De nummers verwijzen naar figuur 
2. 
 
Gebouw 1. 2-3 paar Spreeuwen, 1-2 paar Huismus en mogelijk een Witte kwikstaart. 

Gezien de geïsoleerde ligging van dit bedrijf is het aantal Huismussen dat hier broedt 
goed vast te stellen met 1 bezoek. Er ligt binnen 200 meter geen ander bedrijf.  

Gebouw 2. In de stallen geen sporen van vogels. Het open gedeelte met hooiopslag is wel 
geschikt voor vogels. Ondanks dat er geen vogels werden gespot, zijn nesten hier niet 
uit te sluiten. 

Gebouw 3. Geen nesten aangetroffen. Het dak is van riet. 
Gebouw 4. In het achterste deel (oostzijde) lagen ± 25 braakballen van een Kerkuil. Deze kan 

door de deels openstaande schuur makkelijk binnenkomen. De braakballen waren 
allen oud (ouder dan 2 weken en deels verdroogd en verschimmeld). Boven de 
braakballen was een mooie zitplaats. Deze is waarschijnlijk in de winter gebruikt. In 
de betreffende stal is verder geen nest aangetroffen. Mogelijk betreft het één van de 
vogels van het Nieuw Kromwielswegje 2. Verder zijn in de deze stal geen vogels 
aangetroffen.  

Gebouw 5. Hier zijn geen vogels of sporen aangetroffen. 
Gebouw 6. Dit gebouw is deels ingestort. Er broedt waarschijnlijk wel een Winterkoning. 
Gebouw 7/8. Oude stallen met zand op bodem. Zien er nog goed uit. Er zijn geen sporen van vogels 

aangetroffen. 
Gebouw 9. Woonhuis. Het dak ligt er nog mooi strak op. Er zijn geen vogels gezien die onder de 

dakrand naar binnen schoten. Andere geschikte nestplaatsen zijn niet aanwezig. 
 
Van twee jaarrond beschermde soorten is dus de aanwezigheid vastgesteld. Het betreft: 

• Huismus: 1-2 broedparen in gebouw 1.  

• Kerkuil:  Roestplaats / winterverblijf. 
 
In paragraaf 5.1 komen we hierop terug. 
 
 
 

 
Figuur 8.  Gevonden braakballen van de Kerkuil met resten van Veldmuizen.  
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Figuur 9. Vindplaats braakballen en bekende nestplaats binnen onderzoeksgebied. 
 

4.2  Vleermuizen (Wnb § 3.2) 

4.2.1  Gegevens uit geraadpleegde bronnen 
 
Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) 
 
Op basis van landelijke verspreiding (Bron: Zoogdiervereniging en FloraFaunaCheck.nl), zijn de volgende 
soorten mogelijk: 
• Gewone dwergvleermuis 
• Ruige dwergvleermuis 
• Kleine dwergvleermuis 
• Rosse vleermuis 
• Laatvlieger 
• Gewone grootoorvleermuis 
• Grijze grootoorvleermuis 
• Watervleermuis 
• Meervleermuis 
• Franjestaart 
• Baardvleermuis 
• Tweekleurige vleermuis 
 
In de nacht van 18 op 19 juli 2015 heeft men een Vleermuistrajecttelling (Canadezenweg-Boomdijk) 
uitgevoerd in het onderzoeksgebied. Tijdens deze telling zijn 19 vleermuizen waargenomen verdeeld over 5 
soorten. Het betreft de Gewone dwergvleermuis (8x). Ruige dwergvleermuis (1x), Watervleermuis (5x), 
Meervleermuis (1x) en Rosse vleermuis (4x). Naast de Transect-telling zijn er geen waarnemingen van 
vleermuizen. 
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Figuur 10. Waarnemingen vleermuizen in de periode 2012-2017 in het onderzoeksgebied. De rode pijl 

wijst naar het plangebied (Bron: NDFF). 
 

4.2.2  Gegevens uit veldbezoek (vleermuizen) 
 
Tijdens het veldbezoek is gekeken naar potentiële verblijfplaatsen en vliegroutes op basis van expert 
judgement.  
 
Verblijfplaatsen  
De gebouwen zijn allen geïnspecteerd op sporen en potentiële verblijfplaatsen voor vleermuizen. Deze zijn 
niet aangetroffen. 
 
Vliegroutes  
Er worden door de sloop en nieuwbouw geen vliegroutes van vleermuizen aangetast. Alle lijnvormige 
elementen blijven intact.  
 
 
Effecten op vleermuizen zijn uitgesloten. 
 

4.3  Overige grondgebonden zoogdieren  

4.3.1  Gegevens uit geraadpleegde bronnen 
 
Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)  
In tabel 1 staat een overzicht van de in het onderzoeksgebied waargenomen soorten.  
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Tabel 1. Data NDFF 

Soort Wet natuurbescherming 

Haas Wnb § 3.31 

Ree Wnb § 3.31 

Vos Wnb § 3.31 

 

4.3.2  Gegevens uit veldbezoeken (overige zoogdieren) 
Tijdens de veldbezoeken zijn in het onderzoeksgebied geen grondgebonden zoogdieren waargenomen. 
Wel zijn er sporen van de Mol (molshopen), Veldmuis (diverse in braakballen) en Huiskat (1 compleet 
skelet + losse schedel in gebouw 4). Het terrein is wel ‘geschikt’ voor kleine zoogdieren, zoals de 
Huisspitsmuis, Egel, Huismuis, Bruine rat, Bosmuis etc.  
 

4.4  Amfibieën, vissen en reptielen 

4.4.1  Gegevens uit geraadpleegde bronnen  
 
Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)  
In de tabel staat een overzicht van de in het onderzoeksgebied waargenomen soorten.  
 
Tabel 2. Data NDFF 

Soort Wet natuurbescherming 
Roodwangschildpad onbeschermd 
Alpenwatersalamander Wnb § 3.3 
Bruine kikker Wnb § 3.31 
Gewone pad Wnb § 3.31 

Kleine watersalamander Wnb § 3.31 

Baars onbeschermd 

Blankvoorn onbeschermd 

Brasem onbeschermd 

Driedoornige stekelbaars onbeschermd 

Grote modderkruiper Wnb § 3.3 

Kleine modderkruiper onbeschermd 

Kolblei onbeschermd 

Ruisvoorn onbeschermd 

Snoek onbeschermd 

Tiendoornige stekelbaars onbeschermd 

Vetje onbeschermd 

Zeelt onbeschermd 

Zonnebaars onbeschermd 

 

4.4.2  Gegevens uit veldbezoek (amfibieën, vissen en reptielen) 

Er zijn geen soorten amfibieën, vissen of reptielen aangetroffen in het plangebied. De oude U-vormige sloot 
aan de oostzijde bevat ook geen dril of larven. Omdat de sloop en de nieuwbouw op land plaatsvindt kunnen 
effecten op deze soortgroep op voorhand uitgesloten worden. 

                                                      
1 Vrijgestelde soort op grond van de POV Noord-Brabant (zie bijlage 5). 
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4.5  Vlinders, libellen, juffers en insecten 

4.5.1  Gegevens uit geraadpleegde bronnen  
 
Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)  
Er zijn 19 onbeschermde soorten dagvlinders en 20 onbeschermde soorten libellen in het onderzoeksgebied 
vastgesteld. Daarnaast is er één beschermde soort aangetroffen.  
 
Tabel 3. Data NDFF. 

Soort Wet natuurbescherming 

Kleine ijsvogelvlinder Wnb § 3.3 
 
 
Kleine ijsvogelvlinder: Betreft losse waarneming. De soort is waargenomen in het bos in de meest 

zuidwestelijke punt van het onderzoeksgebied (zie figuur 1). Effecten op deze soort 
zijn uitgesloten, omdat er in het plangebied geen geschikt habitat aanwezig is. 

  
 

4.5.2  Gegevens uit veldbezoek (vlinders, libellen, juffers en insecten) 

 
Er zijn tijdens het veldbezoek geen beschermde vlinders, libellen, of juffers waargenomen. Wel vloog er 1 
Dagpauwoog. 
 
Effecten op beschermde dagvlinders en libellen is vanwege het ontbreken van geschikt habitat zijn 
uitgesloten. 
  

 4.6  Vaatplanten 

4.6.1  Gegevens uit geraadpleegde bronnen  
 
Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) / Natuurtoetshulp.nl 
In de directe onderzoeksgebied zijn geen beschermde soorten op grond van de Wnb geregistreerd. 
 
Er zijn wel waarnemingen van onbeschermde soorten geregistreerd in het NDFF: 

• vaatplanten: 624 waarnemingen van 278 soorten; 

• mossen: 8 waarnemingen van 6 soorten; 

• korstmossen: 0 waarnemingen van 0 soorten. 
 

 

4.6.2  Gegevens uit veldbezoek (vaatplanten) 
 
Het terrein is volledig bebouwd, bestraat, tuin of boomgaard. Er zijn geen beschermde soorten 
aangetroffen. Effecten op beschermde soorten kunnen op voorhand worden uitgesloten. 
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5  Beoordeling Wet natuurbescherming  
 

5.1  Vogels 
Er zijn mogelijk effecten op jaarrond beschermde vogelsoorten te verwachten. Zo gaat er door de sloop: 

• 1-2 broedplaatsen verloren van de Huismus in gebouw 1; 

• een ‘vaste’ rust of verblijfplaats verloren van de Kerkuil in gebouw 4. 
 

5.1.1 Mitigatie Huismus 

Als richtlijn/handreiking voor het mitigatieplan is de Soortenstandaard Huismus (2011 en 2015) van Dienst 
Regelingen gebruikt. 
 
Het mitigatieplan beperkt zich tot de sloop van gebouw 1 en de nieuwbouw.  
 
Stap 1  Onderzoek aanwezigheid 
 
Er heeft 1 veldbezoek plaatsgevonden op 26 april 2017, waarop speciaal naar nestlocaties van 
Huismussen hebben gekeken. Gezien de geïsoleerde ligging van dit bedrijf is het aantal Huismussen dat 
hier broedt goed vast te stellen met 1 bezoek. Er ligt binnen 200 meter geen ander bedrijf. 
 
Tijdens het veldbezoek werd 2x waargenomen dat er een Huismus vrouwtje onder de dakpannen van 
gebouw 1 verdween. Dit was op hetzelfde deel van het dak, maar we gaan ervan uit dat het 2 paar kunnen 
zijn. Meer dan twee paar is uitgesloten. In het totaal werd 1 maal een mannetje gezien. 
 
Zeker is dat de soort broedt onder de pannen van gebouw 1. We stellen het aantal broedparen vast op 
maximaal 2 paar. 
 
 
Stap 2   Bepaal aantasting functionaliteit vaste verblijfplaats  
 
Door de sloop van de gebouwen gaan de bestaande nestplaatsen verloren. Het verdere leefgebied blijft 
intact. Alleen zijn er na de sloop geen geschikte broedlocaties meer aanwezig. Door de ingreep zal de 
soort verdwijnen als er geen vervangende nestplaatsen worden gecreëerd. Vervangende nestplaatsen zijn 
noodzakelijk. 
 
Door te werken buiten het broedseizoen wordt voorkomen dat jonge Huismussen gedood worden en/of 
eieren verloren gaan. 
 
De aantasting betreft alleen het verlies van 2 broedlocaties. Er gaat geen dekking, foerageergebied of 
slaapplaats verloren. 
 
Stap 3  Gunstige staat van instandhouding 
 
De landelijke staat van instandhouding wordt beoordeeld als matig ongunstig. 
 
De wet beoogt geen statische populatiegrootte in stand te houden maar de populatie duurzaam in stand te 
houden. Dit betekent dat er tijdens en na de activiteiten voldoende voortplantende dieren in samenhang 
met voor elk type voldoende, geschikte en onderling bereikbare verblijfplaatsen moeten blijven 
voortbestaan. Ook moeten er voldoende uitwisselingsmogelijkheden tussen deelpopulaties mogelijk blijven. 
Niet elke, al dan niet tijdelijk, afname in één of meer van bovenstaande aspecten hoeft te betekenen dat de 
staat van instandhouding niet meer gewaarborgd kan worden. Voor het bepalen van het effect op de staat 
van instandhouding moeten de effecten op de afzonderlijke aspecten in onderlinge samenhang in beeld 
worden gebracht.  
 
Het beste kan in beeld gebracht worden of en waar de kwantiteit of kwaliteit van de habitat verandert en 
wat het effect is op de mate van algemeenheid in de nieuwe situatie en op de populatiestructuur. Bij het 
bepalen van het effect van de activiteiten op de gunstige staat van instandhouding moet ook rekening 
gehouden worden met mogelijke andere activiteiten in of nabij het plangebied die recent werden of 
tegelijkertijd worden uitgevoerd en mogelijk ook negatief effect hebben op de Huismus (cumulatieve 
effecten). 



19          Natuurtoets natuurwaarden versie 29 maart 2017 
 

 

Activiteiten die als gevolg hebben dat op enig moment niet meer voldaan kan worden aan het minimaal 
vereiste voor een levensvatbare populatie, zullen tot gevolg hebben dat de staat van instandhouding niet 
gewaarborgd kan worden. 
 
In de betreffende situatie zal door de ingreep de lokale populatie Huismussen niet instorten. Er zijn 
voldoende alternatieve broedgelegenheden in de wijdere omgeving. Er gaan door de ingreep wel 2 
nestplaatsen verloren. Dit verlies kan en moet middels mitigatie opgevangen worden.   
 
De lokale gunstige staat van instandhouding van de soort is niet in het geding. 
 
Stap 4  Maatregelen 
 
Tijdstip sloop 
De mussen broeden in gebouw 1. Omdat de Huismussen vanaf ca. 15 maart beginnen met nestelen, moet 
de sloop voor die tijd aanvangen. Omdat het kan voorkomen dat er meerdere broedsel achtereen 
plaatsvinden geeft de soortenstandaard aan dat de kwetsbare periode loopt tot 1 oktober (zie figuur 11).   
 

 
 
Figuur 11 Kwetsbare periode uitvoering maatregelen 
 
Mitigatie verloren nestplaatsen 
 
Voor elke verblijfplaats die zijn functie niet meer kan vervullen wordt gezorgd dat er meerdere nieuwe 
alternatieve verblijfplaatsen aanwezig zijn. 
 
Een vervangen de verblijfplaats kan een al voor de betreffende functie aanwezige geschikte, maar nog niet 
in gebruik zijnde plek zijn. Als onderzoek aantoont dat die plekken niet aanwezig zijn kunnen nieuwe 
vervangende verblijfplaatsen worden gerealiseerd, mits deze de betreffende functie kunnen overnemen 
voor een vergelijkbaar aantal Huismussen. 
 
Huismussen hebben de tijd nodig om aan nieuwe verblijfplaatsen te wennen. Gedurende deze 
gewenningsperiode moeten zowel de oorspronkelijke situatie als de nieuw aangebrachte vervangende 
voorzieningen beiden aanwezig zijn. 
 
Dit betekent dat voordat de oude woning wordt gesloopt de alternatieve nestgelegenheden geplaatst 
moeten worden. 
 
In geval voedsel geen beperking geeft is de huismus zeer flexibel in het innemen van allerlei typen 
vervangende verblijfplaatsen. Ook zal onder die omstandigheden, waarbij tevens sprake is van een al grote 
aanwezige populatie, een mussenhotel (een kast met meerdere verblijfplaatsen bijeen) eerder door 
meerdere paartjes worden ingenomen, terwijl dat onder andere omstandigheden niet snel het geval zal 
zijn. 
 
Omdat er nestgelegenheid voor 2 paar verloren gaat, dient er voor 4 tot 6 paar alternatieve 
nestgelegenheid geboden te worden. Hiervoor zijn de volgende oplossingen: 
 
Tijdelijk.  Plaatsing van minimaal 4 mussennestkasten in de Italiaanse populieren. Deze dienen 

minimaal 3 maanden voor de sloop al aanwezig te zijn (gewenningsperiode). 
Permanent.  Plaatsing mussenvide in één van de nieuwe gebouwen met ruimte voor 6 paar 

Huismussen bij de bouw. 
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Figuur 12  Voorbeelden mussenvide 
 
 
Voor de vervangende verblijfplaatsen geldt: 

• dat er meerdere nestplekken bij elkaar aangeboden moeten worden; 

• zo dicht mogelijk bij de locatie van de oorspronkelijke verblijfplaats worden geplaatst en als dat niet 
mogelijk is, dan in de directe omgeving (in de regel binnen 200 meter, bij uitzondering 500 meter) van 
de oorspronkelijke verblijfplaats en buiten de invloedsfeer van de werkzaamheden liggen (ofwel binnen 
het plangebied !)  

• op minimaal 3 meter hoogte geplaatst moeten worden 

• een minimale broedruimte van 15 x 8 centimeter hebben 

• ze op een voor de Huismus geschikte wijze en plek worden aangebracht. Zo mogen ze niet te heet 
worden in de middagzon, maar zich ook niet op een te koude locatie 

• bevinden. Voorkeur heeft een noord of oost expositie of een ligging in de schaduw van een dakgoot of 
iets desgelijks 

• ze van voldoende duurzaam materiaal moet en zijn en op een voldoende duurzame wijze worden 
bevestigd. 

• er voldoende veiligheid is tegen predatoren. 

• het materiaal waarvan ze zijn gemaakt niet behandeld is met chemische middelen 

• ze minimaal drie maanden voor de start van de werkzaamheden (sloop) aanwezig zijn, om de vogels 
te laten wennen aan de nieuwe voorzieningen 

 
Conclusie: de effecten kunnen volledig gemitigeerd worden.     
 

 

Bouwbesluit 
 
Bij de ontwikkeling van de Vogelvide is rekening gehouden met de voorschriften zoals opgenomen in het 
Bouwbesluit. De Vogelvide is getoetst aan het Bouwbesluit. Als uitkomst van deze toetsing is er door het 
Expertisecentrum Regelgeving Bouw (ERB) een gelijkwaardigheidsverklaring opgesteld, zodat de 
Vogelvide zonder conflict met het Bouwbesluit kan worden toegepast. Een onderdeel van deze 
gelijkwaardigheidsverklaring is de bevestiging van de dakbedekking aan het onderdak, dit kan betekenen 
dat de tweede dakpannenrij van onderen gerekend volledig dient te worden verankerd met (Euro-) 
panhaken. 

 
 
 

5.1.2 Mitigatie Kerkuil 
Als richtlijn/handreiking voor het mitigatieplan is de Soortenstandaard Kerkuil2 (2015) van Dienst 
Regelingen gebruikt. 
 
Het mitigatieplan beperkt zich tot de sloop van gebouw 4.  
 
Stap 1  Onderzoek aanwezigheid 
 

                                                      
2 Tevens literatuur De Jong, 2013 en Fopma 2000. 
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Er heeft 1 veldbezoek plaatsgevonden op 26 april 2017, waarop speciaal naar vaste rust en verblijfplaatsen 
en nestlocaties van Kerkuilen hebben gekeken.  
 
Tijdens het veldbezoek werden in gebouw 4 oude braakballen van Kerkuilen gevonden. Dit duidt erop dat 
de Kerkuil de locatie in ieder geval gebruikt heeft om er te roesten. Nadere inspectie van gebouw 4 
leverden geen vondsten van broedsels of Kerkuilen op. 
 
Zeker is dat de soort hier in het verleden heeft geslapen. 
 
 
Stap 2   Bepaal aantasting functionaliteit vaste verblijfplaats  
 
Door de sloop gaat er een ‘vaste’ rust of verblijfplaats verloren. Het verdere leefgebied blijft intact. De 
broedlocatie blijft behouden. Deze ligt buiten het plangebied. Door de ingreep zal de soort verdwijnen als er 
geen vervangende rustplaatsen worden gecreëerd.  
 
Stap 3  Gunstige staat van instandhouding 
 
De landelijke staat van instandhouding wordt beoordeeld als gunstig. Sinds 1990 zit de Kerkuil weer in de 
lift, dankzij de inzet van de leden van de Stichting Kerkuilenwerkgroep Nederland (SKWN). 

 
Figuur 13. Aantal eerste broedsel van de Kerkuil in Nederland in de periode 1990-2016 (Bron: 

Nieuwsbrief Uilen, SKWN 2017).  
 
Ook in Noord-Brabant gaat het goed met de Kerkuil. Noord-Brabant had in 2016 maar liefst 503 broedsels 
van de 3.148 broedsels in heel Nederland. Daarnaast waren er 26 tweede broedsels (Nieuwsbrief Uilen, 
SKWN 2017). 
 
Omdat er geen broedsel verloren gaat, komt de gunstige staat van instandhouding ook niet in het geding. 
 
Stap 4  Maatregelen 
 
Tijdstip sloop 
Omdat het niet gaat om een broedlocatie is het tijdstip niet van belang. 
 
Mitigatie verloren rustplaats 
Om de verloren gegane vaste rust en verblijfplaats te mitigeren wordt geadviseerd om in overleg met de 
Regio-coördinator van de Uilenwerkgroep Noord-Brabant een nestkast te plaatsen in één van de nieuwe 
gebouwen. De kast kan eventueel ook aan de buitenkant van een gebouw geplaatst worden. 
 
Lukt het niet om de kast in de nieuwbouw mee te nemen, dan moet men binnen een straal van ca. 500 
meter een kast ophangen op een plek, waar nog geen kast hangt. 
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5.1.3  Mitigatie alle overige broedvogels 

 
Periode werkzaamheden (voorzorgsbeginsel) 
Omdat geen ontheffingen worden verleend voor het verstoren van vogels en/of het vernielen van nesten 
wordt geadviseerd om het slopen voor het broedseizoen (globale richtlijn3 15 maart - 15 juli) uit te voeren of 
te beginnen na 15 juli (bij voorkeur na 15 augustus). 
 
 

5.2  Overige soorten 
Voor de overige soorten flora en fauna geldt ook dat er geen ontheffing noodzakelijk is. Tijdens de 
werkzaamheden moet rekening gehouden worden met deze soorten, zodat deze zo min mogelijk verstoord 
worden. (Voorzorgsbeginsel). 
 
 
 
 

  

                                                      

3 Broedseizoen: Vogels worden met name beschermd tijdens het broedseizoen. Een belangrijke vraag is dus: Van 

wanneer tot wanneer duurt het broedseizoen? Vaak wordt als grove lijn gezegd dat het broedseizoen duurt van 15 
maart tot en met 15 juli. Inderdaad broeden vogels met name in deze periode. De bescherming van vogels is echter 
niet gebaseerd op een datum, maar op het daadwerkelijke broedseizoen. Dat kan ook al voor 15 maart of na 15 juli 
zijn. Het broedseizoen begint niet pas wanneer de eieren gelegd zijn. Het broedseizoen gaat al van start met de 
paarvorming, territorium afbakenen en het bouwen van nesten. In deze tijdsspan worden vogels, hun nesten en 
eieren beschermd door de Wet natuurbescherming. Het nest mag niet verwijderd, verstoord of leeggehaald worden 
(Bron: Vogelbescherming Nederland).  
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6  Gebiedsbescherming 

6.1  NatuurNetwerk Brabant 

Door natuurgebieden te vergroten en onderling te verbinden ontstaat een sterk NatuurNetwerk Brabant. 
Planten en dieren krijgen zo meer ruimte en kunnen makkelijker van het ene naar het andere gebied.  

Ongeveer 90% van het NatuurNetwerk Brabant wordt gevormd door bestaande natuurgebieden zoals 
bijvoorbeeld de Biesbosch en de Maashorst. Maar het netwerk is nog niet compleet. Er ontbreken nog veel 
gebieden en verbindingen die belangrijk zijn dieren en planten. Vanwege de klimaatverandering 
veranderen hun leefomstandigheden en wordt dat nog urgenter. Zij moeten zich kunnen verplaatsen om 
genoeg voedsel te kunnen blijven vinden en zich voort te planten. 
 
Maar het NatuurNetwerk is er niet alleen voor planten en dieren, maar ook voor mensen. Mensen genieten, 
recreëren en ontspannen in de natuur en voelen zich gelukkiger. Natuur schept kansen voor ondernemers 
die natuur en hun bedrijf willen combineren en helpt tegen de gevolgen van klimaatverandering. 

Bij de realisering van het netwerk gaat het om bestaande natuurgebieden, gebieden waar nieuwe natuur 
aangelegd wordt, landbouwgebieden die worden ingericht en beheerd volgens agrarisch natuurbeheer en 
de Natura 2000-gebieden. De provincie werkt samen met verschillende Brabantse partners aan het 
NatuurNetwerk en ondersteunt partijen die natuurprojecten uitvoeren. Nieuw is dat ook gemeenten, 
organisaties, particulieren en (agrarisch) ondernemers steeds vaker zelf natuur ontwikkelen en beheren 
(Bron: Website provincie Noord-Brabant).  

 Zoals uit figuur 14 blijkt ligt het plangebied (rood) niet in het NatuurNetwerk Brabant. Effecten kunnen dan 
ook worden uitgesloten. 
 

 
   

Figuur 14.  Overzicht van plangebied met ligging in het NatuurNetwerk Nederland / EHS.  
(Bron: website provincie Noord-Brabant). 
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6.2  Wet natuurbescherming - Natura 2000 gebieden  
 
Natura 2000 is een netwerk van Europese natuurgebieden. Het vormt de basis van het Europese 
natuurbeleid. Natura 2000 is gericht op de instandhouding en ontwikkeling van soorten en ecosystemen die 
voor Europa belangrijk zijn. Een voorbeeld is de Noordse woelmuis, die alleen nog maar in Nederland 
voorkomt. 
 
Zoals uit figuur 15 blijkt ligt het plangebied niet in de nabijheid van een Natura 2000 gebied. Effecten zijn dan 
ook op voorhand uit te sluiten.  
 
 

 
Figuur 15.  Ligging van het plangebied nabij Natura 2000-gebied (donkergroen).  

(Bron: www.synbiosys.alterra.nl). 
 

  

http://www.synbiosys.alterra.nl/
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6.3  Wet ammoniak en veehouderij (Wav)  
 
Dit betreft milieuwetgeving met een gebiedscomponent. De Wet ammoniak en veehouderij (verder: Wav) 
beoogt de voor verzuring gevoelige natuurgebieden te beschermen tegen de verzurende en vermestende 
werking van ammoniak. Deze zeer kwetsbare gebieden liggen binnen de Provinciale Ecologische 
Hoofdstructuur en worden door Provinciale Staten aangewezen. 
 
Rond de kwetsbare gebieden ligt een beschermingszone van 250 meter. Veehouderijen waarvan de 
dierverblijven op 250 meter afstand of minder van een zeer kwetsbaar gebied gelegen zijn, worden door de 
Wav in hun uitbreidingsmogelijkheden beperkt middels een (gecorrigeerd) emissieplafond. Dat betekent 
dat de totale ammoniakemissie vanuit een betreffende inrichting binnen de 250 meterzone niet boven het 
zogenaamd gecorrigeerd emissieplafond mag uitkomen. Tevens geldt voor melkveehouderijbedrijven een 
maximum van te houden dieren van 200 melkkoeien en 140 stuks jongvee. 
 
Daarnaast is oprichting van Intensieve Veehouderijen op 250 meter afstand, of minder, gelet op de Wav 
niet toegestaan. Buiten de zones van 250 meter rond de zeer kwetsbare gebieden wordt de veehouderij op 
grond van de Wav geen beperkingen opgelegd. Wel moeten die bedrijven voldoen aan het generieke 
beleid, zoals onder andere vastgelegd in de AMvB huisvesting en in de IPPC-Richtlijn. Met de Wav dient bij 
de vergunningverlening ingevolge de Wet milieubeheer rekening te worden gehouden. 
 
Zoals uit figuur 16 blijkt ligt het plangebied in de Wav-zone. Omdat er geen sprake is van veehouderij in de 
nieuwe situatie leidt dit niet tot verdere beperkingen. De Wav is op deze situatie niet van toepassing. 
 

 
 
Figuur 16.  Ligging van het plangebied t.o.v. Wav-zone.  

(Bron: website provincie Noord-Brabant). 
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7  Conclusies  

7.1  Conclusie Wet natuurbescherming (Soorten) 
 
Als de werkzaamheden conform de in paragraaf 5.1 gestelde voorwaarde worden uitgevoerd, dan kunnen 
effecten op broedvogels voorkomen worden en is er voor vogels geen ontheffing op grond van de Wet 
natuurbescherming noodzakelijk. Er is ook voor de overige natuurwaarden geen ontheffing noodzakelijk. 
 
In tabel 2 zijn de effecten samengevat. Wij adviseren wel om deze conclusie (het rapport) door het bevoegd 
gezag voor de omgevingsvergunning (Gemeente Steenbergen) te laten bevestigen.   
  
Het is ook raadzaam, maar geen wettelijke verplichting, om het rapport voor te leggen ter beoordeling aan 
de provincie Noord-Brabant (of de betreffende omgevingsdienst). In dit geval is de noodzaak minder groot 
omdat er geen bijzondere mitigerende maatregelen in het rapport zijn voorgeschreven en effecten op 
voorhand zijn uitgesloten.   
 
Tabel 2.  Overzicht conclusies aangaande verstoring en de eventueel te nemen vervolgstappen. 
Soortgroep Ingreep 

verstorend 
Nader onderzoek 

noodzakelijk 
Wnb-

ontheffing 
noodzakelijk 

Bijzonderheden / opmerkingen 

 
Vogels  
 
 
 
 
 
 

 
Broedvogels 
 

 
Nee, mits.. 

 
Nee, mits 

 
Nee 

 
Zie paragraaf 5.1. 
 

 
Jaarrond beschermd 
 

 
Nee, mits 

 
Nee, mits 

 
Nee 

 
Zie paragraaf 5.1.  

 
 
 
 
Vleermuizen 

 
Verblijfplaatsen 
 

 
Nee 

 
Nee 

 
Nee 

 
- 

 
Vliegroutes 
 

 
Nee 

 
Nee 

 
Nee 

 
-  

 
Overige zoogdieren 
 

 
Nee 

 
Nee 

 
Nee 

 
- 
 

 
Amfibieën 
 

 
Nee 

 
Nee 

 
Nee 

 
-   

 
Reptielen 
 

 
Nee 

 
Nee 

 
Nee 

 
- 

 
Vissen 
 

 
Nee 

 
Nee 

 
Nee 

 
-   

 
Libellen en vlinders 
 

 
Nee 

 
Nee 

 
Nee 

 
- 

 
Vaatplanten 
 

 
Nee 

 
nee 

 
nee 

 
- 

7.2  Conclusie NNB 
Er zijn geen effecten op het NNB te verwachten.  

7.3  Conclusie Wet natuurbescherming (gebieden)  
Er zijn geen effecten op de Natura 2000-gebieden te verwachten. Een vergunning op grond van Wet 
natuurbescherming is dan ook niet noodzakelijk. 

7.4 Conclusie Wav 
Er is geen sprake van veehouderij. De Wav is hier niet relevant. 
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informatierapport 2005/09. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen. 

 

8.2 Geraadpleegde websites 
 

• www.rijksoverheid.nl &   [wetgeving]  

• website provincie   [kaart NNB + Natura 2000]   

• www.natuurloket.nl   [waarnemingen van flora en fauna] 

• www.overheid.nl   [actuele wetteksten] 

• www.waarneming.nl   [waarnemingen van flora en fauna] 

• www.telmee.nl    [waarnemingen van flora en fauna] 

• www.zoogdieratlas.nl   [waarnemingen zoogdieren] 

• www.kerkuil.com   [informatie Kerkuil] 

• www.ndff.nl  

                               
 

 

http://www.telmee.nl/
http://www.kerkuil.com/
http://www.ndff.nl/
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BIJLAGE 1 Algemene verbodsbepalingen van de Wnb  

  
§ 3.1. Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn     
 
Artikel 3.1     
1. Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld 

in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen.   
2. Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te 

vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen.   
3. Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te hebben.   
4. Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen.   
5. Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke 

invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.  
  
§ 3.2. Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn     
 
Artikel 3.5     
1. Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de 

Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk 
verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen.   

2. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.   
3. Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen of te 

rapen.   
4. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid te 

beschadigen of te vernielen.   
5. Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of 

bijlage I bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te 
verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.  

 
§ 3.3. Beschermingsregime andere soorten     
 
Artikel 3.10     
1. Onverminderd artikel 3.5, eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden:   

a) in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers van de 
soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij deze wet, opzettelijk te doden of te vangen;   

b) de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a opzettelijk te 
beschadigen of te vernielen, of   

c) vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij deze wet, in hun natuurlijke 
verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te 
vernielen.  

2. Artikel 3.8, met uitzondering van het derde en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing op de 
verboden, bedoeld in het eerste lid, met dien verstande dat, in aanvulling op de redenen, genoemd in 
het vijfde lid, onderdeel b, de noodzaak voor de ontheffing of vrijstelling ook verband kan houden met 
handelingen:   
a) in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het 

daarop volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied;   
b) ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden, schietterreinen, 

industrieterreinen, kazernes, of begraafplaatsen;   
c) ter beperking van de omvang van de populatie van dieren, in verband met door deze dieren ter 

plaatse en in het omringende gebied veelvuldig veroorzaakte schade of in verband met de 
maximale draagkracht van het gebied waarin de dieren zich bevinden;   

d) ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren;   
e) in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw;   
f) in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, 

waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van 
natuurbeheer;   

g) in het kader van bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van een 
bepaald gebied, of h. in het algemeen belang.   

 
3. De verboden, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a, en b, zijn niet van toepassing op de bosmuis, de 

huisspitsmuis en de veldmuis voor zover deze dieren zich in of op gebouwen of daarbij behorende 
erven of roerende zaken bevinden.  
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BIJLAGE 2 Proces beoordeling ontheffing Wnb 
 
 

 
Verdere uitwerking van het schema op:  
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/routeplanner.aspx?subj=routeplanner#initiatiefnemer   
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BIJLAGE 3 Jaarrond beschermde vogels 
 
Categorieën: 

1. Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in gebruik zijn als vaste 
rust- en verblijfplaats. 

2. Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn 
of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek 
en limitatief beschikbaar. 

3. Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin 
zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer 
specifiek en limitatief beschikbaar. 

4. Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn een nest te 
bouwen. 

5. Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed of 
de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats 
verloren is gegaan, zich elders te vestigen. 

Nesten van vogelsoorten van categorie 1 t/m 4 zijn jaarrond beschermd, de nesten van soorten in categorie 5 zijn 
beschermd als er onvoldoende alternatieven zijn. 

Nederlandse naam Categorie Nederlandse naam Categorie 

blauwe reiger 5 ruigpootuil 5 

boerenzwaluw 5 spreeuw 5 

bonte vliegenvanger 5 tapuit 5 

boomklever 5 torenvalk 5 

boomkruiper 5 zeearend 5 

bosuil 5 zwarte kraai 5 

brilduiker 5 zwarte mees 5 

draaihals 5 zwarte roodstaart 5 

eidereend 5 zwarte specht 5 

ekster 5 huismus 2 

gekraagde roodstaart 5 kerkuil 3 

glanskop 5 oehoe 3 

grauwe vliegenvanger 5 ooievaar 3 

groene specht 5 ransuil 4 

grote bonte specht 5 roek 2 

hop 5 slechtvalk 3 

    sperwer 4 

huiszwaluw 5 steenuil 1 

ijsvogel 5 wespendief 4 

kleine bonte specht 5 zwarte wouw 4 

kleine vliegenvanger 5 boomvalk 4 

koolmees 5 buizerd 4 

kortsnavelboomkruiper 5 gierzwaluw 2 

oeverzwaluw 5 grote gele kwikstaart 3 

pimpelmees 5 havik 4 

Raaf 5     
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BIJLAGE 4 Samenvatting NDFF 
Wnb - Vogelrichtlijn 

1. Appelvink 
2. Boomklever 
3. Boomkruiper 
4. Boompieper 
5. Bosrietzanger 
6. Buizerd 
7. Fitis 
8. Gekraagde Roodstaart 
9. Grasmus 
10. Graspieper 
11. Grauwe Vliegenvanger 
12. Groene Specht 
13. Grote Bonte Specht 
14. Grote Lijster 
15. Havik 
16. Kerkuil 
17. Kleine Bonte Specht 
18. Kleine Karekiet 
19. Kneu 
20. Koekoek 
21. Merel 
22. Middelste Bonte Specht 
23. Patrijs 
24. Putter 
25. Rietgors 
26. Roodborst 
27. Roodborsttapuit 
28. Scholekster 
29. Sprinkhaanzanger 
30. Staartmees 
31. Tjiftjaf 
32. Tuinfluiter 
33. Veldleeuwerik 
34. Vink 
35. Wespendief 
36. Wielewaal 
37. Winterkoning 
38. Zanglijster 
39. Zwarte roodstaart 
40. Zwartkop 

 
 Wnb – Habitatrichtlijn 

1. Gewone dwergvleermuis 
2. Meervleermuis 
3. Rosse vleermuis 
4. Ruige dwergvleermuis 
5. Watervleermuis 

  
Wnb - andere soorten (NB) 

1. Alpenwatersalamander 
2. Grote modderkruiper 
3. kleine ijsvogelvlinder 
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BIJLAGE 5 POV Noord Brabant  
 

Soortenvrijstellingslijst voor ruimtelijke ingrepen en bestendig beheer of onderhoud 
 
Behorende bij de Verordening natuurbescherming Noord-Brabant  
Soorten als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder a: 

  
Nederlandse naam 

 
Wetenschappelijke naam 

 
Amfibieën 

  

Bruine kikker Rana temporaria 

Gewone pad Bufo bufo 

Kleine watersalamander Lissotriton vulgaris (OUDE NAAM: Triturus vulgaris) 

Meerkikker Rana ridibunda 

Middelste groene kikker (of bastaardkikker) Rana esculenta 

 
Zoogdieren 

  

Aardmuis Microtus agrestis 

Bosmuis Apodemus sylvaticus 

Dwergmuis Micromys minutus 

Dwergspitsmuis Sorex minutus 

Egel Erinaceus europeus 

Gewone bosspitsmuis Sorex araneus 

Haas Lepus europeus 

Huisspitsmuis Crocidura russula 

Konijn Oryctolagus cuniculus 

Ondergrondse woelmuis Pitymys subterraneus 

Ree Capreolus capreolus 

Rosse woelmuis Clethrionomys glareolus 

Tweekleurige bosspitsmuis Sorex coronatus 

Veldmuis Microtus arvalis 

Vos Vulpes vulpes 

Wild zwijn Sus scrofa 

Woelrat Arvicola terrestris 
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Samenvatting 

Inleiding 

In opdracht van Simone Eindhoven heeft RAAP in juni 2018  een archeologisch- en bouwhisto-

risch bureauonderzoek en veldonderzoek in de vorm van verkennende boringen en een bouwhis-

torische opname uitgevoerd in Moerstraatseweg 154 te Steenbergen. Het onderzoek was nodig 

vanwege geplande slop van gebouwen en nieuwe inrichting van het terrein.  

 

Het doel van het onderzoek was de archeologische en bouwhistorische potentie van het plange-

bied te bepalen en op basis daarvan een advies ten aanzien van de noodzaak van vervolgonder-

zoek te formuleren.    

  

Bureauonderzoek 

Het plangebied ligt op de uitloper van een kleine lage dekzandrug. In het noordwestelijke deel 

van het plangebied  komt een hoge zwarte enkeerdgrond voor. In het, grootste, overige deel 

bevindt zich een laarpozolgrond. 

 

In het plangebied zijn volgens Archis geen vindplaatsen bekend. De meest nabije vindplaats  

is het landgoed en slot Padmos, dat gewaardeerd is als een beschermd  archeologisch monu-

ment. De algemene indruk is dat het plangebied deel uitmaakt van een archeologisch gezien vrij 

"arme" zone, uitgezonderd de historische landgoederen/sloten De Lantaarn, Padmos en Ekele n-

burg. Op het plangebied heeft vanaf tenminste 1565 het landgoed/slot de Lan taarn gestaan, 

bestaande uit enkele gebouwen en een gracht. Deze structuren zullen de bodem ter plaatse 

hebben aangetast, maar kunnen tegelijkertijd nog als archeologische resten in de bodem aanwe-

zig zijn.   

 

Er is een hoge verwachting voor vindplaatsen (kampementen) van jager-verzamelaars. 

 

Op basis van de historische gegevens worden resten van De Lantaarn verwacht, daterend  vanaf 

tenminste 1565 (Nieuwe tijd). Deze resten kunnen bestaan uit funderingen, kelders, vloeren, 

grondsporen zoals kuilen en paalkuilen, water- en beerputten, sloten, wegen, gebruiksvoorwer-

pen van steen, aardewerk glas en metaal, etc. Voor het noordwestelijk gedeelte van het plang e-

bied, op de zandrug met esdek, geldt er bovendien een hoge verwachting voor vindplaatsen 

(nederzettingen, begravingen, infrastructuur) van landbouwers uit de periode Neolithicum-Late 

Middeleeuwen. 

 

Veldonderzoek 

De bodemopbouw in het plangebied is zoals verwacht, dat wil zeggen dat de verstoorde laag 

zeer waarschijnlijk het gevolg is van de verschillende bouwactiviteiten vanaf tenminste 1565. Er 

vanuit gaande dat het esdek ouder is als de historische bebouwing (want esdekken dateren 
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meestal uit de Middeleeuwen), zijn de historische resten ingebed in het esdek. De restjes  bou w-

puin, mortel, daklei en verbrande leem wijzen op gebouwen, de kleine stukjes aardewerk op 

bewoning. Het aardewerk is geglazuurd, wat past bij  de verwachtte Nieuwe tijd bewoning. 

 

Conclusie & advies: archeologie 

Omdat zich vrijwel overal in het plangebied  onder, maar ook in, de bouwvoor archeologische 

indicatoren bevinden wordt aangeraden om bij alle bodemingrepen groter dan 2 m² (slopen, 

bouwen, rooien, planten, planten, etc.), archeologische waarnemingen te laten verrichten door 

een gecertificeerd archeologisch bedrijf, en met de hulp van de Stichting Stadsarcheologie van 

Steenbergen.  

 

In dit verband kan het bouwvlak van de nieuw te bouwen boerderij en schuur het beste worden 

onderzocht door een opgraving van de bouwput, voorafgaand aan de bouwwerkzaamheden. 

Kleinere ontgravingen kunnen archeologisch worden begeleidt tijdens de werkzaamheden.   

 

Als er bij het herstel van de gracht gebaggerd gaat worden, wordt aangeraden de bagger te in-

specteren op het voorkomen van archeologische vondsten (aardewerk, etc.).  

 

Zowel een begeleiding als een opgraving dienen te zijn gebaseerd op een Programma van Eisen, 

dat door de gemeente moet worden goedgekeurd. 

 

Conclusie & advies: bouwhistorie 

Het bouwwerk met de jaartalsteen 1669 stamt als enige bouwwerk uit de periode van voor 1669 

en kan inzicht geven in de ontwikkeling en het functioneren van het woonhuis, alsmede een bi j-

drage in een beter inzicht in de ontwikkeling, omvang en importantie van het gehele complex.  

 

Van de overige bebouwing is het bakhuis annex varkensstal typerend voor de 19de -eeuwse ont-

wikkelingen op landbouwkundige gebied. Het verdient de aanbeveling het bouwwerk voor de 

sloop te documenteren. 
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1 Inleiding 

1.1 Administratieve gegevens 

 type onderzoek: een bureauonderzoek verkennend booronderzoek 

 bevoegde overheid: gemeente Steenbergen 

 onderzoekskader: bestemmingsplanwijziging 

 datum veldonderzoek: 15-06-2018 

 locatie: 

- naam plangebied: Moerstraatseweg 154 

- provincie: Noord-Brabant  

- gemeente: Steenbergen 

- plaats: Steenbergen 

- toponiem: Moerstraatseweg 

- oppervlakte plangebied: 13375 m² 

- centrumcoördinaten (X/Y): 81658/39783 

 afbakening onderzoekszone: straal van 1 km rondom het plangebied 

 ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer: 4613730100 

 

1.2 Aanleiding en doelstelling 

In het plangebied (zie figuren 1 en 18) zijn bodemingrepen gepland die mogelijk bedreigend zijn 

voor eventuele archeologische en bouwhistorische resten. Het betreft  

 

1.3 Onderzoeksvragen archeologie 

Bureauonderzoek 

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

2. Welke gegevens met betrekking tot archeologische waarden in het plangebied zijn reeds 

bekend?  

3. 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?  

4. Wat is er nog aanwezig, en hoe geven deze resten inzicht in de bouwkundige ontwikkeling van 

de plek voor ongeveer 1800? 

5. Wat is de gespecificeerde verwachting (alsmede de verwachte conservering en gaafheid) ten 

aanzien van nog onbekende archeologische waarden in het gebied?  

 

Verkennend booronderzoek 

6. Is de bodemopbouw in (delen van) het plangebied intact en wat zegt dit over de gaafheid van 

eventuele archeologische resten? 

7. Op welke diepte bevindt zich het archeologisch interessante niveau? 
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8. Dient op basis van de resultaten van het veldonderzoek de gespecificeerde archeologische 

verwachting te worden bijgesteld?  

 

Algemeen 

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

10. Op welke wijze(n) kan bij de planvorming met archeologische resten worden omgegaan?  

 

1.4 Onderzoeksvragen bouwhistorie 

1. Wat is er nog aanwezig, en hoe geven deze resten inzicht in de bouwkundige ontwikkeling van 

de plek voor ongeveer 1800? 

 

2. Wat dient te gebeuren met de nog aanwezige bovengrondse bouwhistorische restanten  

voorafgaand aan de sloop? 

 

1.5 Randvoorwaarden 

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de normen van de archeologische beroepsgroep (zie artikel 

24 van het Besluit archeologische monumentenzorg). De werkzaamheden zijn uitgevoerd onder 

certificaat BRL4000, conform artikel 5.4 van de erfgoedwet. De Kwaliteitsnorm Nederlandse 

Archeologie (KNA, versie 4.0), beheerd door de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging 

Bodembeheer (SIKB; www.sikb.nl), geldt in de praktijk als richtlijn. Zie tabel 1 voor de dateringen 

van de in deze notitie genoemde archeologische perioden. 
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Figuur 1. Ligging plangebied. 
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Tabel 1. Geologische en archeologische tijdschaal.

tabel1_standaard_GeoBioArcheo_RAAP_2014

Paleolithicum
(Oude Steentijd)

Mesolithicum
(Midden Steentijd)

Neolithicum
(Nieuwe Steentijd)

Middeleeuwen

Nieuwe tijd

Recente tijd

Romeinse tijd

IJzertijd

Bronstijd

Laat

Midden

Vroeg

V
ro

e
g

Laat

Midden

Vroeg

Laat

Midden

Vroeg

Laat

Midden

Vroeg

Laat

Midden

Vroeg

Laat B

Laat A

A

B

C: Karolingische tijd

B: Merovingisch tijd

A: Volksverhuizingstijd

D: Ottoonse tijd

Subboreaal

Atlanticum

Boreaal

Preboreaal

Denekamp

Hengelo

Moershoofd

Odderade

Eemien

W
e

ic
h

s
e

li
e

n

P
le

n
ig

la
c
ia

a
l

V
ro

e
g

G
la

c
ia

a
l

L
a

a
t

G
la

c
ia

a
l

L
a

a
t

M
id

d
e

n
V

ro
e

g

Belvedère/Holsteinien

Elsterien

Brørup

Saalien II

Saalien I

Glaciaal x

Bølling

Allerød

Late Dryas

Vroege Dryas

Vroegste Dryas

Vroeg

Subatlanticum

Laat

Subatlanticum

Oostermeer

Holsteinien

- 1945

- 1500

- 1250

- 1050

- 900

- 725

- 525

- 450

- 1650

C
- 1850

- 270

- 70 na Chr.

- 15 voor Chr.

- 250

- 500

- 800

- 1100

- 1800

- 2000

- 2850

- 4200

- 4900/5300

- 6450

- 8640

-9700

- 35.000

-12.500

463.000

- 250.000

- 16.000

Midden

Jong A

Jong B

Oud

Laat

- 9700

-450 voor Chr.

-0

-3700

-7300

-8700

- 1150 na Chr.

- 11.050

- 11.500

-12.000

- 60.000

-71.000

- 30.500

-114.000

- 126.000

- 236.000

-241.000

-322.000

-384.000

- 416.000

-13.500

- 12.500

- 336.000
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2 Bureauonderzoek 

2.1 Methode 

Het bureauonderzoek dient 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 der tijd 

heeft achter gelaten. Met behulp van deze gegevens wordt een gespec ificeerde archeologische 

verwachting opgesteld. Voor de geraadpleegde bronnen wordt verwezen naar de literatuurlijst.  

 

2.2 Geo(morfo)logie en bodem 

Het plangebied is gelegen in het buitengebied van de gemeente Steenbergen,  ten zuidoosten van 

de bebouwde kom: zie figuur 1. Het gebied staat toponymisch bekend als het Oude Land. 

Geomorfologisch gezien (zie figuur 2), ligt het gebied op de overgangszone tussen het 

dekzandlandschap in het oosten en het zeekleilandschap in het westen.  Het ligt op de uitloper van 

een kleine lage dekzandrug (B53) in het westen en een lager gelegen depressie in het oosten 

(N51). Tussen deze twee eenheden ligt het grootste deel van het gebied in een zone met 

terrasafzettingswelvingen. Ten noorden van het plangebied bevindt zich een vlakte van ten dele 

verspoelde dekzanden (code 2M14). 

 

De dekzandrug is gedurende de laatste ijstijd (het Weichselien) ontstaan, waarbij het dekzand 

door de wind in langgerekte ruggen werd afgezet. Na de klimaatsverbetering in het holoceen, circa 

10.000 jaar voor Chr., werd het dekzand door begroeiing vastgelegd. Dit dekzand behoort tot de 

Formatie van Boxtel (Weerts, e.a., 2006). De terrasafzettingswelvingen liggen onder het dekzand, 

en zijn waarschijnlijk gevormd onder invloed van de rivieren de Rijn en Maas in het Vroeg-

Pleistoceen (Formatie van Kreftenheye).  

 

Op het Actueel Hoogtemodel Nederland (AHN) is goed te zien dat het plangebied op de uitloper 

van een dekzandrug ligt: zie figuur 3. Het plangebied heeft als gevolg van de bebouwing en 

begroeiing een onregelmatig reliëf. De gracht in het oosten is duidelijk te herkennen als een lage 

zone. Ten noordwesten van het plangebied bevindt zich een opvallende min of meer vierkante 

depressie in de dekzandrug. Mogelijk hangt dit samen met een egalisatie ten behoeve van 

akkerbouw.     

 

De bodem in het plangebied bestaat uit lemig fijn zand. In het noordwestelijke deel van het 

plangebied (d.w.z. het deel op de dekzandrug) komt een hoge zwarte enkeerdgrond (zEZ23) met 

grondwatertrap VI voor. In het, grootste, overige deel bevindt zich een laarpozolgrond (cHn23) met 

grondwatertrap V: zie figuur 4.  

 



 Plangebied Moerstraatseweg 154, Steenbergen 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

Hoge zwarte enkeerdgronden zijn eveneens door de mens opgebrachte pakketten (tenminste 50 

cm dik), maar dan op de hogere, drogere en meer vruchtbare delen van het landschap. Omdat 

deze bodems op de van oudsher vruchtbaarste en droogste zones liggen en omdat ze een dikke 

buffer vormen tegen bodemverstoringen, liggen er talrijke archeologische vindplaatsen onder deze 

gronden in Zuid-Nederland. Enkeerdgronden worden ook vaak ‘esdekken’ genoemd.  

 

Een laarpozolgrond is ook een oude ontginningsbodem, die vooral voorkomt op de overgang 

tussen enkeerdgronden en veldpodzolen (Hn23). Podzolbodems zijn gronden met een duidelijke 

profielontwikkeling, van boven naar beneden bestaande uit een uitspoelingshorizont (E -horizont) 

en een inspoelingshorizont (B-horizont). Laarpodzolen liggen overwegend in de lagere delen van 

het dekzandlandschap, waardoor het grondwater er relatief hoog staat. Daardoor heeft de 

ondergrond (de C-horizont) vaak een grijswitte tot grijsgele kleur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2. Geomorfologische context (Archis). 
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Figuur 4. Reliëf (www.ahn.nl).  
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Figuur 4. Bodemkundige context (Archis).  
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Figuur 5. Archeologische context  (Archis3). 
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2.3 Archeologische gegevens  

Monumenten, vindplaatsen en onderzoeken 

In het plangebied zijn volgens Archis geen vindplaatsen bekend. De meest nabije vindplaats (ca. 

700 m naar het oosten) is het landgoed en slot Padmos, dat gewaardeerd is als een beschermd 

archeologisch monument van grote archeologische waarde (nr. 15096).  In § 2.4 wordt het 

monument nader besproken. 

 

Behalve Padmos (en het Steenen Huis en Ekelenberg: zie § 2.4) zijn er slechts weinig 

belangwekkende archeologische en historische resten in de omgeving van het plangebied: zie 

figuur 5 en tabel 2. Ten noordoosten van het plangebied  zijn er tijdens een archeologische 

begeleiding op een groot perceel ca. 200 m ten noordoosten van het gebied geen sporen of 

vondsten aangetroffen. Ongeveer 1 km ten noorden van het plangebied, nabij Steenbergen, 

liggen een aantal vindplaatsen uit de Steentijd (Laat Paleolithicum), Middeleeuwen en Nieuwe 

tijd. Het betreft magere indicaties voor bewoning en landbouw. 

 

De algemene indruk is dat het plangebied deel uitmaakt van een archeologisch gezien vrij "arme" 

zone, uitgezonderd de historische landgoederen/sloten De Lantaarn, Padmos en Ekelenburg.   

   

Monument Complex Datering Opmerking 

15096 landgoed/slot Middeleeuwen Padmos ook als nr. 524992 

Vindplaats       

2055167100 nvt nvt booronderzoek, resten uit Nieuwe tijd: geen 

"echte" vindplaats 

2088272100 bewoning Steentijd, Middeleeuwen veldkartering vooral vroegmiddeleeuwse 

vindplaatsen, ook steentijd vindplaatsen, o.a. laat -

paleolithisch 

2116954100  nvt nvt  booronderzoek, bemestingsaardewerk uit Late 

Middeleeuwen: geen "echte" vindplaats  

2312909100 landbouw Nieuwe tijd proefsleuven; slechts wat aardewerk en greppel  

2981062100 onbekend Late Middeleeuwen-

Nieuwe tijd 

3 scherven grijsbakkend aardewerk 

Onderzoek       

2055167100 nvt nvt booronderzoek, resultaten onbekend 

2355361100 nvt nvt begeleiding: geen sporen of vondsten 

2407411100 nvt nvt bureauonderzoek en boringen: kans op  aantreffen 

van archeologische vindplaatsen is  voor alle 

landschapstypen klein  



 Plangebied Moerstraatseweg 154, Steenbergen 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

Tabel 2. Archeologische monumenten, vindplaatsen en onderzoeken.  

Overige bronnen 

Er is contact geweest met de Stichting Stadsarcheologie van Steenbergen (te 14-06-2018). De 

heer Chris Duijvestijn heeft laten weten dat de publicatie van Leune (die uitgebreid is gebruikt in 

onderhavige studie) de meeste informatie bevat over de historie van het plangebied en 

omgeving, en dat er bij de werkgroep geen extra gegevens zijn. Ook zijn er geen niet in Archis 

gemelde archeologische vindplaatsen bekend. 

 

Archeologische verwachting 

Voor de gemeente Steenbergen is een archeologische verwachtingskaart beschikbaar (gemaakt 

door IDDS) waarvan de status onbekend is. Het plangebeid heeft hier een hoge archeologische 

verwachting op. 

 

Op de zeer algemene landelijke Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) heeft het 

noordwestelijke deel van het plangebied (op de dekzandrug met esdek) een hoge verwachting, 

maar het overige deel (met laarpodzolgrond) een lage verwachting : zie figuur 6.  

 

Op het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Steenbergen (www.ruimtelijke 

plannen.nl)  is het plangebied als volgt aangegeven:  

 

37.9 Overig – cultuurhistorisch vlak 

Ter plaatse van de aanduiding 'overig – cultuurhistorisch vlak', tevens voor het behoud, herstel 

of de duurzame ontwikkeling van de cultuurhistorische waarden en kenmerken van de 

onderscheiden gebieden. 

 

De zone rondom het plangebied is gekenmerkt als:  

 

37.8 Overig – archeologische verwachtingswaarde 

Ter plaatse van de aanduiding 'overig – archeologische verwachtingswaarde', tevens voor het 

behoud van archeologische waarden. 

  

http://www.ruimtelijke/
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Figuur 6.  Archeologische verwachting volgens de IKAW (Archis). Donkeroranje: hoge 

verwachting, geel: lage verwachting. 

 

2.4 Historische situatie  

Het plangebied is een historisch belangrijke locatie met de naam De Lantaarn (ook: lantaren): een 

middeleeuws landgoed met slot gelegen in het zogenaamde Oudland, en in de nabijheid van t wee 

vergelijkbare middeleeuwse landgoederen met sloten: Padmos en Ekelenburg. Over De Lantaarn 

is slechts weinig bekend, maar Padmos en Ekelenburg zijn in detail onderzocht en beschreven in 

een historische studie van Leune uit 2012. Alvorens we zullen kijken naar een serie historische 

kaarten van met betrekking tot De Lantaarn, worden het Oudland, Padmos, Ekelenburg , het 

Steenenhuis en De Lantaarn beschreven aan de hand van genoemde studie.   

 

Het Oudland  

De Lantaarn, Padmos en Ekelenberg liggen in het oudste grondgebied van de gemeente 

Steenbergen: het Oudland. Op het noordelijke uiteinde daarvan ontstond in de tweede helft van de 

13de eeuw een nederzetting waarmee de basis van de stad Steenbergen werd gelegd. Het gebied 

is een uitloper van de Brabantse Wal en ligt op de overgang van de hogere dekzandgronden naar 

de zeekleipolders. Het Oudland was weliswaar relatief hoog gelegen, maar onvoldoende veilig 
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voor overstromingen. In 1331 verleende de hertog van Brabant toestemming om een 

gemeenschappelijke dijk met weteringen en sluizen aan te leggen, waarschijnlijk als reactie op de 

vloed van 24 december 1330. Zo werd het Oudland door een ringdijk omsloten en kreeg het de 

gedaante van een polder. In de betreffende oorkonde werd gemotiveerd dat deze dijk  van belang 

was voor de bescherming van moer (de winning van turf en zout) en land (landbouw). Tijdens de 

St. Elisabethsvloed in november 1421 liep de dijk schade op (Leune, 2012).  

 

Het Oudland is nu een erkend natuurgebied van 144 ha. Het bestaat uit een mozaïek van 

(loof)bossen, bosjes en agrarisch gebied.  

 

Padmos 

In de 13e eeuw wordt Padmos voor het eerst in de archieven genoemd, al gaat de 

voorgeschiedenis mogelijk verder terug. In deze tijd is het slechts een op een kunstmatige 

verhoging gesitueerde hoeve, die in de loop van de 14e eeuw versterkt wordt. Vermoedelijk was 

Padmos oorspronkelijk een complex bestaande uit een versterkte woning met bijbehorende 

landerijen. Dergelijke wooncomplexen kwamen in de middeleeuwen tot ontwikkeling, veelal op 

initiatief van ridders. Het slot zal al snel zijn verdedigende en beschermende functie voor de 

directe omgeving grotendeels hebben verloren na de ommuring van Steenbergen na 1331. In de 

hierop volgende eeuwen raakt het in verval.  

 

Op een kaart uit 1746 is te zien dat een bruggetje over de Boomvaart toegang verschafte tot het 

slot. Zuidoostelijk van het toegangspad lag een gebouw, vermoedelijk een schuur. Naast het slot 

(eveneens aan de zuidoostzijde) was de bij Padmos behorende boerderij gesitueerd, hetgeen tot 

begin 20ste eeuw zo zou blijven. Achter het slot (aan de zuidwestzijde) zijn afgeperkte percelen te 

zien die vermoedelijk het karakter hadden van siertuinen. Opmerkelijk is het ontbreken van de op 

latere tekeningen voorkomende slotgracht die er waarschijnl ijk eind 16de eeuw al wel was en die 

het slot het karakter gaf van een “moated site”.  

 

In 1860 werd het hoofdgebouw van Padmos gesloopt. De zwarte bladzijde voor Padmos was 

oudejaarsavond 1916. De knecht vermoordde toen zijn baas in de boerderij van het landgoed. 

Naar later bleek omdat hij een relatie had met de vrouw des huizes.  

 

De huidige locatie bestaat uit een ophoging in het landschap met daarin de fundamenten van het 

kasteel, omringt door een beek en bomenrij. Archeologisch onderzoek van het terrein  heeft niet 

plaatsgevonden al zijn er plannen om de voormalige gracht weer zichtbaar te maken in het 

landschap (Leune, 2012). 

 

Ekelenburg 

In 1637 werd Ekelenburg als volgt omschreven: een hof en plantage met land, groot ca. 8 

gemeten, met daarop een huis en verder getimmerte, genaamd Eeckelenberg, gelegen in het 

Oudland te Steenbergen. Het onroerend goed was gesitueerd ten zuidwesten van de Welberg, 

tussen de Boomdijk en de weg van Steenbergen naar Moerstraten (thans de Moerstraatseweg).   
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Omstreeks 1651 werd er een vrijwel vierkant huis gebouwd, voorzien van loden goten en gedekt 

met pannen. In 1722 wordt in de beschrijving van zijn boedel over de inrichting van huize 

Ekelenberg onder meer het volgende opgetekend. Er is een jachtkamer waarin 19 familieportretten 

hangen. Ook wordt een kamer die is behangen met goudleer vermeld. Naast vijf andere kamers 

heeft het huis een kleerzolder, een meidenkamer, een kleine eetzaal, een provisiekamer en twee 

keldertjes. Uiteraard is er een keuken en voorts een melkkamer. Er is een stal met vijf paarden en 

een stal met vijf koeien. In het koetshuis was een nieuwe koets gestald. In een keldertje bevond 

zich een destilleerketeltje met een komfoor waar alcohol werd gestookt. Er was voorts een schuur, 

daarin bevond zich gedorste boekweit en rogge.  

 

In 1829 werd huize Ekelenberg volledig herbouwd. Een tekening van het nieuwe landhuis is niet 

bewaard gebleven. Na juli 1833 is het landhuis niet meer ingrijpend gewijzigd. Vanaf begin 1842 

werd het pand waarschijnlijk nauwelijks nog bewoond en het is aannemelijk dat het daaronder te 

lijden heeft gehad. Dan is het evenzeer waarschijnlijk dat Jacobus Laurentius van Loon, toen hij 

eigenaar werd van het landgoed Ekelenberg eind 1855, niet de bedoeling had om het permanent 

of als een “buiten” te bewonen. Ekelenberg was voor hem klaarblijkelijk vooral zo niet uitsluitend 

een beleggingsobject. Met de afbraak werd in maart 1856 begonnen.  

 

Kort samengevat was de bouwgeschiedenis van het landhuis Ekelenberg waarschijnlijk als volgt:  

 

 1651: bouw van een landhuis zonder verdieping 

 1687: bouw van een bovenverdieping 

 ca. 1755-1770: vermoedelijk grondige renovatie, mogelijk volledig herbouw 

 1829: volledige herbouw 

 1856: sloop 

 

Huize Ekelenberg had het karakter van een voornaam “buiten”, vergelijkbaar met de huizen op de 

landgoederen Padmos en Dassenberg. Opmerkelijk is de protserige omschrijving van het huis als 

een “oud riddermatig huis” in 1770. Ekelenberg is nimmer door een ridder bewoond, anders dan 

het slot Padmos. De kwalificatie zal tot doel hebben gehad om de status van het landhuis te 

verhogen. 

 

Steenen Huis 

Hofstede het Steenen huis, of “De Steenen Heule” behoort tot de oudste boerderijen in het 

Oudland te Steenbergen, en wordt reeds in 1435 vermeld. De boerderij lag en ligt tussen de 

Moerstraatseweg en het Oudlandsdijkje.  

 

De Lantaarn 

Over de Lantaarn in het plangebied is helaas weinig bekend. Een uitgebreid historisch 

archiefonderzoek was niet aan de orde in het kader van de huidige studie. In de uitgebreide 

historische verhandeling van Leune (2012) over Padmos en Ekelenburg komt De Lantaarn het 

terzijde aan de orde. Hij vermeldt er onder andere het volgende over:  
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De lantaarn is voor het eerst bekend van een topografische kaart van Steenbergen en omgeving 

uit 1565. 

 

In 1569 bezat jonkheer Merten van der Meere een boerderij in het Oudland te Steenbergen. Dit 

betrof waarschijnlijk hofstede De Lantaarn, waarvan Maerten van [der] Meere  in 1600 eigenaar 

was. 

 

Hofstede De Lantaren had evenals Padmos de allure van een slot, met een toren en een gracht. 

Wanneer de hoeve werd verpacht werd onderscheid gemaakt tussen “het slot” en het omringende 

land. Zo verpachtte Stephanus Vay, predikant te Steenbergen in de periode 1654-1690 en 

eigenaar van De Lantaren in 1675 de hoeve onder het beding dat het slot met de boomgaard en 

de moestuin buiten de pachtovereenkomst vielen. De pachter diende wel de moestuin te 

bemesten. Hij had geen “gezag” over de bomen en het opgaande hout op de hoeve. In1686 werd 

deze boerderij onder vrijwel dezelfde condities verpacht aan Paulus Woutersen. De pachter diende 

tweemaal per jaar de “vijver” [= de gracht] rondom “het slot” schoon te maken, zonder hiervoo r een 

vergoeding te krijgen. Hij diende de eigenaar desgewenst van dienst te zijn met zijn paard en 

wagen. 

  

Na het overlijden van Stephanus Vay kwam “de Lantaren” in het bezit van zijn zoon Nathan Vay 

(eveneens predikant, o.m. in het fort Lillo) en daarna in dat van diens erfgenamen Anna en Maria 

Vay. Zij verlengden in 1702 de pachtovereenkomst met Paulus Woutersen. Met ingang van 1707 

ging de pacht over naar Wouter de Coninck. Maria Vay verpachtte de boerderij aan Nicolaes 

Buyck. In 1722 was hofstede De Lantaren eigendom van Wilhelmus Vay, toen predikant in Zuilen 

bij Utrecht. De boerderij werd toen voor zeven jaren ingaande 1721 wederom verpacht aan 

Nicolaes Buyck. Met ingang van 1729 ging de pacht over naar Pauwels (Paulus) van Caem. 

Wilhelmus Vay (toen predikant te Zierikzee) testeerde te Steenbergen in 1730. Hij legateerde de 

hoeve De Lantaren (incl. een stukje zaailand genaamd “Altekleijn”) aan zijn nichten Cornelia, 

Adriana en Rutteria van Alphen. In 1817 was deze boerderij eigendom van Leonardus Etienne te 

Valkenswaard. Deze verpachtte toen de hoeve voor een periode van zeven jaar aan Adriaan 

Luijsterburg. Etienne is in 1839 omschreven als gepensioneerd hospitaalmeester en inwoner van 

Breda, waar hij op in 1848 overleed. 

 

De Lantaarn op historische kaarten 

Hieronder wordt de geschiedenis van de Lantaarn behandeld aan de hand van afbeeldingen ervan 

op historische kaarten. Slechts vanaf 1870 zijn de kaarten van voldoende detail om te geo -

refereren; op de kaarten voor die periode staat het plangebied met een rood ovaal aangegeven op 

de figuren. De kaarten t/m 1822 zijn afkomstig uit de studie van Leune (2012); de latere kaarten 

(1870 t/m 1975) van wwew.topotijdreis.nl.  

 

De vroegste afbeelding van de Lantaarn is op een kaart uit 1865.  Hier zien de "Lantaerne" ten 

noorden van Padmos en ten westen van een weg vanuit Steenbergen liggen. Het staat 
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schetsmatig getekend als een rood (bakstenen) gebouw met toren en grijs (leien) zadeldak: zie 

figuur 7. 

 

Op een kaart uit 1650  is de lantaarn zeer schematisch weergegeven als een vierkant gebouw met 

een klein binnenhof, in het oosten bevindt zich een kleine aanbouw: zie figuur 8. Het gebouw ligt 

pal langs de weg. Ten zuiden ervan zien we nog een vierkant gebouw: waarschijnlijk het Steenen 

huis. 

 

Op twee kaarten uit de 18e eeuw (zie figuren 9 en 10) staan de Lantaarn en andere "huizen" 

slechts zeer schematisch aangegeven met rode vierkantjes.  

 

Op een kaart uit 1805 zien we De Lantaarn (en het Steenen huis en Padmos) voor het eerst in 

enig detail afgebeeld: zie figuur 11. Het landgoed ligt op een splitsing van twee wegen, en een 

groot gebouw (schuur?) min of meer centraal op een vierkant perceel, een kleiner gebouw (huis?) 

in de zuidoosthoek van het perceel en een vierkante gracht ten oosten van genoemd perceel . 

Binnen de gracht bevinden zich twee percelen. Misschien dat de gracht oorspronkelijk, tijdens de 

vroegste fase van bewoning van De Lantaarn, gerelateerd was aan een (versterkt) gebouw 

erbinnen. 

 

Een kaart uit 1822 geeft nog meer detail: zie figuur 12. Weer zijn er de twee gebouwen en gracht, 

maar nu is te zien dat het perceel met de gebouwen is begrensd met bomen, die ook op de 

toegangsweg ernaar toe staan. Binnen de gracht is er nu een kruisvormig padenpatroon; 

waarschijnlijk zijn deze onderdeel van een formeel aangelegde siertuin of moestuin.  

 

Op een kaart uit 1870 zien we vier gebouwen: een groot centraal gebouw (schuur) met ten 

noorden, zuiden en oosten ervan kleinere gebouwen: zie figuur 13. De gracht is ook weer te zien, 

mogelijk met grote bomen erbinnen. In het westen is er stuk gracht dichtgemaakt; er is dus een 

toegang gemaakt tot het binnenterrein. Ten noorden van de gracht (en ten oosten van de 

gebouwen) ligt een min of meer vierkant stuk boomgaard en/of moestuin.  

 

In 1900 is er min of meer dezelfde situatie, maar nu lijkt het erop dat er twee kleine gebouwtjes in 

het oosten staan (i.p.v. één op de kaart uit 1870): zie figuur 14. We zien nu ook de westelijke 

opening in de gracht goed.   

Op een foto uit 1920 zien we een woonhuis met twee schoorstenen en twee kleine en een grote 

schuur eromheen: zie figuur 15.  

 

In 1945 is het meest zuidelijke gebouw voor het eerst in zwart (i.p.v . rood) afgebeeld, en veel 

langwerpiger als eerst: zie figuur 16. De boomgaard/moestuin is verdwenen, en binnen de gracht 

staat nu een grote boom.  

 

Meer in het algemeen: In de eerste helft van de 20ste eeuw werden de kleine percelen voor een 

deel samengevoegd en werden bomenrijen en houtwallen op de rand van de percelen verwijderd. 
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De in 1895 nog ten zuidoosten van het plangebied gekarteerde bebouwing, ‘Het Steenen Huis’, 

werd in 1937 niet meer gekarteerd. In de periode na de 2e wereldoorlog werden opvallend veel 

steilranden in de omgeving gekarteerd; blijkbaar is de omgeving van het plangebied in die tijd 

tamelijk nogal vergraven voor de winning van zand of klei. 

 

Op een kaart uit 1990, tenslotte, staat er een cluster gebouwen in het noordelijk deel van het 

plangebieden is de gracht nog duidelijk aangegeven: zie figuur 17.         

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 8. Historische context: 1565 (Leune, 2012). 
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Figuur 8. Historische context: 1650 (Leune, 2012). 
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Figuur 9. Historische context: 18e eeuw (Leune, 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 10. Historische context: 18e eeuw (Leune, 2012). 
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Figuur 11. Historische context: 18e eeuw (Leune, 2012). 
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Figuur 12. Historische context: 1822 (Leune, 2012). 
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Figuur 13. Historische context: 1870 (www.topotijdreis). 
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Figuur 14. Historische context: 1900 (www.topotijdreis). 
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Figuur 15. Historische context: 1920 (www.topotijdreis). 
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Figuur 16. Historische context: 1945 (www.topotijdreis). 
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Figuur 17. Historische context: 1990 (www.topotijdreis). 
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2.5 Huidige situatie 

In het plangebied bevinden zich de volgende structuren (zie figuur 18 en bijlage 2):  

- een woning met aangrenzend gelegen bergingen in het centrum 

- kleinere stalletjes en een berging ten noordwesten, noordoosten en zuidoosten van de woning; 

- een grotere stal annex berging en twee kleinere bergingen ten zuidwesten van de  

woning; 

- verhardingen 

 

De gebouwen worden ontsloten via een langs de grotere stal gelegen pad en een naar de woning  

voerend pad. De ruimte tussen de grote stal en de ten zuidoosten gelegen kleinere stallen is  

verhard met betonplaten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 18. Luchtfoto. 



 Plangebied Moerstraatseweg 154, Steenbergen 

 

 

 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 19. Huidige erfindeling. 

 

2.6 Toekomstige situatie 

Zie bijlage 2 voor de inrichtingsplannen.  

 

De eigenaar van het plangebied is voornemens het agrarisch bedrijf te beëindigen, de aanwezige 

bebouwing en verharding te slopen en vervolgens een woning met een bijgebouw te realiseren. 

De bestemming is in dit verband te wijzigen van agrarisch in wonen. De vigerende agrarische  

bouwkavel zal worden opgegeven. 

 

Gesteld wordt dat de bebouwing van een dusdanige architectonische en bouwkundige kwaliteit is 

dat het niet zinvol is om gebouwen of delen hiervan in stand te houden of te renoveren (Paumen, 
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z.d.). Wel is het vanuit cultuurhistorisch perspectief sterk te waarderen dat ‘de lichtjes van de 

lantaarn’ door de herontwikkeling van de locatie in stand kunnen worden gehouden.  

 

Betreffende de beplanting valt te concluderen dat deze (met uitzondering van twee Notenbomen 

ten noordoosten van de huidige woning) in slechte conditie verkeert of  nagenoeg kaprijp is; het 

is zinvol om de huidige beplanting te rooien en een nieuwe aanplant te realiseren.  

 

2.7 Gespecificeerde archeologische verwachting  

Op basis van het bureauonderzoek kan een gespecificeerde archeologische verwachting worden 

opgesteld. Daarbij wordt onderscheid wordt gemaakt tussen twee samenlevingsvormen die het 

landschap op verschillende manieren benutten. Het betreft respectievelijk jager-verzamelaars en 

landbouwers. 

 

Jager-verzamelaars (Paleolithicum-Neolithicum) 

Uit een ruimtelijke analyse van vindplaatsen van jager-verzamelaars blijkt dat deze vaak op de 

overgang van nat naar droog (de zogenaamde gradiëntzone) liggen. Op dergelijke locaties is een 

grote verscheidenheid aan voedselbronnen op korte afstand voorhanden in de vorm van planten 

en dieren, waardoor deze gebieden aantrekkelijk waren voor de vestiging kampementen van 

jager-verzamelaars.  

 

Het plangebied bevindt zich in een overgangszone tussen een zandrug en een natte laagte, en 

ligt derhalve in een gradiëntzone. Daarom is er een hoge verwachting voor vindplaatsen 

(kampementen) van jager-verzamelaars 

 

Landbouwers (Neolithicum-Nieuwe tijd) 

Met de introductie van de landbouw bij de aanvang van het Neolithicum werd de mate waarin 

gronden geschikt waren om te beakkeren een steeds belangrijkere factor in de locatiekeuze van 

de mens. Factoren als grondwaterregime, vruchtbaarheid en bewerkbaarheid van de grond 

speelden een doorslaggevende rol bij de locatiekeuze voor nederzettingen en akkers. De eerste 

landbouwers bouwden hun woningen en legden hun akkers voornamelijk aan op goed ontwater de 

en mineralogisch rijkere gronden.  

 

Op basis van de historische gegevens worden resten van De Lantaarn verwacht, daterend  vanaf 

tenminste 1565 (Nieuwe tijd). Deze resten kunnen bestaan uit funderingen, kelders, vloeren, 

grondsporen zoals kuilen en paalkuilen, water- en beerputten, sloten, wegen, gebruiksvoorwerpen 

van steen, aardewerk glas en metaal, etc.  

 

Voor het noordwestelijk gedeelte van het plangebied, op de zandrug met esdek, geldt er 

bovendien een hoge verwachting voor vindplaatsen (nederzettingen, begravingen, infrastructuur) 

van landbouwers uit de periode Neolithicum-Late Middeleeuwen. Voor het overige deel (met de 
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relatief slecht ontwaterde laarpodzolgronden) geldt er een lage verwachting voor deze "oude" 

landbouwers. 

 

Diepteligging 

Archeologische resten gerelateerd aan De Lantaarn kunnen zich direct onder het oppervlak en in 

het esdek bevinden. Resten van oudere landbouwers bevinden zich eerder onder de bouwvoor 

en/of het esdek   

 

Kwaliteit: conservering en gaafheid 

Vanwege de historische bebouwing en gebruik van het plangebied zullen de (meestal 

oppervlakkige) vindplaatsen van jager-verzamelaars zeer waarschijnlijk niet meer zijn bewaard. 

 

Vindplaatsen van landbouwers worden meestal gekenmerkt door ingegraven sporen en/of 

funderingen, en die kunnen zich onder verstoorde lagen nog bevinden, mits die lagen niet te dik 

zijn. 

      

Anorganisch afval (stenen artefacten) zal goed zijn bewaard. In natte grond kan ook organisch 

materiaal (bijv. botten, zaden, hout) nog goed zijn bewaard. Bovendien kunnen natte contexten 

goede mogelijkheden bieden voor het verzamelen van paleo-ecologisch materiaal (zoals pollen).  
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3 Veldonderzoek archeologie 

3.1 Methoden  

Het RAAP veldwerk bestond uit een terreininspectie en een verkennend booronderzoek. De 

gevolgde onderzoeksmethode voor het veldwerk is bepaald op basis van de resultaten van het 

bureauonderzoek (gespecificeerde archeologische verwachting) en het protocol inventariserend 

veldonderzoek uit de KNA versie 4.0.  

 

Het booronderzoek had tot doel het verkrijgen van inzicht in de bodemgesteldheid en mate van 

bodemverstoring in het plangebied. Daarmee wordt de gespecificeerde archeologische verwach -

ting getoetst en kunnen uitspraken worden gedaan over de gaafheid van eventuele archeologische 

vindplaatsen (de methode had niet tot doel, en is niet geschikt voor, het opsporen van archeolo-

gische vindplaatsen). Daartoe zijn 10 boringen gezet: zie figuur 18.  

 

Vanwege de bebouwing was het niet mogelijk om in een regelmatig grid te boren: de boringen zijn 

verspreid in het gebied geplaatst. Er is geboord tot maximaal 180 cm -Mv met een Edelmanboor 

met een diameter van 7 cm. De boringen zijn lithologisch conform NEN 5104 (Nederlands 

Normalisatie-instituut, 1989) beschreven en met meetlinten ingemeten (x/y-coördinaten). Van alle 

boringen is de hoogte bepaald met behulp van het AHN (http://www.ahn.nl). De uitgebreide 

boorbeschrijvingen (inclusief lithologisch profiel) zijn opgenomen in bijlage 1.  

 

3.2 Resultaten  

 

Terreininspectie 

Wat het eerste opvalt is zijn de vele lokale hoogteverschillen op het bebouwde terrein, ongetw ij-

feld het gevolg van de vele bouwactiviteiten. Heel opvallend is ook het grote hoogteverschil (ca. 

1,5 m) tussen het bebouwde deel en het omgrachtte terrein, dat een stuk (ca. 1 m) lager ligt. 

Laatstgenoemd terrein staat enigszins bol. Op figuur 19 zijn de gebouwen benoemd en is het 

landgebruik aangegeven.    

 

Boringen: beschrijving 

De bodem in het plangebied bestaat uit zwak tot sterk siltig zand. In boringen 3 en 9 is de bou w-

voor dikker dan 40 cm (resp. 65 en 60 cm), waardoor er sprake is van een opgebracht dek (es-

dek of laarpodzol). In boring 9 ligt het dek direct op de C-horizont, maar in de overige boringen is 

er onder de bouwvoor steeds een verstoorde laag aangetroffen, met diktes tussen de 15 en 70 

cm en tussen de 20 en 65 cm onder het maaiveld. Deze laag is steeds enigszins verschillend, 

maar bestaat over het algemeen uit donkergrijze en bruine vermengde grond, met daarin oranj e-

rode puinvlekjes en brokjes en wat klein grind. In boringen 5 en 6 bevonden zich ook kleine 

lichtbruine brokjes verbrande leem, in boringen 4 en 6 ook heel kleine stukjes daklei, en in bo-
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ringen 6, 8 en 10 een klein stukje bruin geglazuurd aardewerk.  In boring 8 is er sprake van een 

echte puinlaag: het is een zwarte depositie  met zeer veel oranjerood bouwpuin, tot ca. 7 0 cm 

onder het maaiveld. Onder de verstoorde laag is steeds een grijze en vochtige C-horizont aange-

troffen. In boring 2 is deze op een diepte van 130 cm blauwgrijs, hetgeen mogelijk wijst op de in 

dit gebied dicht aan het oppervlak liggende terrasafzettingswelvingen (zie §2.2). 

 

Boringen: interpretatie 

De bodemopbouw in het plangebied is zoals verwacht, dat wil zeggen dat de verstoorde laag 

zeer waarschijnlijk het gevolg is van de verschillende bouwactiviteiten vanaf tenminste 1565. Er 

vanuit gaande dat het esdek ouder is als de historische bebouwing (want esdekken dateren 

meestal uit de Middeleeuwen), zijn de historische resten ingebed in het esdek. De restjes  bouw-

puin, mortel, daklei en verbrande leem wijzen op gebouwen, de kleine stukjes aardewerk op 

bewoning. Het aardewerk is geglazuurd, wat past bij de verwachtte Nieuwe tijd bewoning.  
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4 Bouwhistorisch onderzoek (A. Viersen) 

4.1 Methoden  

De op het terrein aanwezige gebouwen zijn in- en uitwendig bekeken, alsmede fotografisch vast-

gelegd. Hierbij is getracht de gebouwen te dateren en te bepalen in hoeverre de in de nog aan-

wezige bouwkundige structuren informatie aanwezig is, die ons inzicht kan geven de ontwikk e-

lingsgeschiedenis van het complex. Gezien de vraagstelling is er geen cultuurhistorische waa r-

destelling van de bebouwing gemaakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Resultaten  

Overzicht van het terrein volgens de AHN, met daarop de gebouwen aangegeven met een nu m-

mer. Het noorden bevindt zich hier aan de bovenzijde.  

 

Gebouw 1 

Gebouw 1 is het enige gebouw dat reeds op het kadastrale minuutplan uit omstreeks 1830 inge-

tekend staat. Het gebouw is ook zichtbaar op een vooroorlogse foto van het complex. Op dat 

moment betrof het een tweebeukige opzet met een brede beuk aan de voorzijde (zuidgevel) on-

der een zadeldak en aan de achterzijde een smallere beuk onder een op het zadeldak aanslu i-

tend lessenaars dak. In de voorgevel is boven de dichtgezette toegang een sluitsteen met het 

jaartal 1669 opgenomen. 
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Het kadastrale minuutplan uit ongeveer 1830. Van de hierop aangegeven bebouw rest alleen nog 

het bouwwerk nummer 1, dat overeenkomt met het boven de letters “De” weergegeven gebouw.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links de foto genomen in juni 2018. Rechts een foto vanaf ongeveer hetzelfde standpunt, maar 

dan – waarschijnlijk – vlak voor de Tweede Wereldoorlog. De rode lijnen op de linker foto geeft 

het kader van de oudere foto aan de rechter zijde. Met uitzondering van het huidige woonhuis 

komen op de foto’s dezelfde gebouwen voor. De huidige schuur, gebouw 1 is echter sterk gewi j-

zigd ten opzichte van de situatie op de rechter foto. Op die foto heef het gebouw het uiterlijk van 

het voor de streek gebruikelijke type woonhuis bij een agrarisch bedrijf; een tweebeukige opzet 

met aan de voorzijde een bredere beuk onder een zadeldak en aan de achterzijde een smallere 

beuk, geplaatst onder een zadeldak. 
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De voorgevel van het voormalige woonhuis. In het midden de dichtgezette toegang tot het pand. 

Aan weerszijden zijn de naoorlogse vensters geplaatst in grotere, deels  dichtgezette openingen. 

Bij deze grotere openingen zijn (hergebruikte?) hardstenen dorpels en lateien toegepast. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De dichtgezette toegang tot het pand, met zandstenen duimstenen en een sluitsteen met het 

jaartal 1669. Te zien is dat de boog met de sluitsteen niet goed aansluit op de bovenste duim-

stenen. De overgang van ontlastingsboog naar de dagkanten is niet vloeiend. De ronding van de 

sluitsteen is groter dan voor de deuropening nodig is. Hij lijkt eerder bestemd te zijn geweest 

voor een bredere opening. De hardstenen onderdorpel van de deuropening die op de linker foto 

zichtbaar is lijkt eerder op een traptrede, die hier een tweede gebruik heeft , dan op een bij de 
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opening behorende onderdorpel. Nader onderzoek is noodzakelijk om te bepalen of de natuur-

stenen onderdelen tot de oorspronkelijke opzet behoren, of dat er sprake is van hergebruik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het pand gezien vanuit het zuidwesten. Deze gevel is in zijn geheel in de naoorlogse periode tot 

stand gekomen. 
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De noordwestelijke en de noordoostelijke gevel zijn beiden na de Tweede Wereldoorlog ge-

bouwd. Bij de noordoostelijke gevel heeft men gebruik gemaakt van hergebruikte bakstenen.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rechts het noordoostelijke vertrek gezien in de richting van de voorgevel (het zuidoosten). Het 

gepleisterde deel van de gevel behoort nog tot de oorspronkelijke opzet van de gevel. Het linker 

deel is niet gepleisterd, slordig gemetseld en slechts één steens zwaar uitgevoerd. Dit deel zal 

na de oorlog tot stand zijn gekomen, met gebruikmaking van de bakstenen van het oorspronkelij-

ke gebouw. Rechts zicht op zuidwestelijke wand van het vertrek met rechts de sporen van wat 

vermoedelijk een bedstedewand is geweest. Aan de bovenzijde is de uit de bouwtijd stammende 

samengestelde balklaag zichtbaar. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links het overzicht van de noordwestwand met in het midden een hoog geplaatste deur naar de 

ruimte in de smallere achterbeuk van het pand. In het pleisterwerk tekenen zich ook de balkga-

ten af van wat waarschijnlijk de zoldering van de bedsteden is geweest. Het schoon metselwerk 

geheel rechts op de foto is bij het herstel van de schuur tot stand gekomen. De foto rechts geeft 

een deel van de zoldering weer met de aftekening van de (houten) scheidingswanden van de 

bedstedewand. 
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Het zuidwestelijke vertrek met zicht op de voorgevel (links) en de noordwestelijke binnenwand. 

Het gepleisterde metselwerk op de linker foto geeft het oorspronkelijke metselwerk weer, terwijl 

het niet gepleisterde metselwerk bij het herstel van het gebouw tot stand is gekomen.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links de noordoostelijke wand met de restanten van de entree rechts op de foto. Rechts het 

overzicht van de oorspronkelijke samengestelde balklaag met resten van verfafwerking en spo-

ren van verdwenen tussenmuren. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de smallere beuk aan de achterzijde van het pand is alleen de scheidingsmuur met de 

voorste beuk nog oorspronkelijk. De andere wanden zijn bij de verbouwing tot schuur geheel 

nieuw opgetrokken. In het midden van de wand bevindt zich de trap, die eertijds de zolderverdi e-

ping ontsloot. Verder bevat de muur veel sporen van onder andere verdwenen scheidingsmuren 

etc. 
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Gebouw 2 

Gebouw 2 is volgens de bouwaanvraag in 1955 gebouwd. Oorspronkelijk zal de keukaanbouw 

niet tot de opzet hebben behoord. Deze is, volgens de vergunning, in 1956 toegevoegd. Het 

gebouw bevat geen onderdelen, die ouder zijn dan 1955. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De in 1955 gebouwde woning, met de aan de achterzijde de uitbreiding (rechter foto), die een 

jaar later tot stand is gekomen. De dateringen zijn gebaseerd op de inventaris van het archief 

van Bouw- en Woningtoezicht van Steenbergen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kelder van de woning. Gezien de opbouw en constructie van de kelder is deze bij de bouw in 

1955 tot stand gekomen en bevat geen ouder metselwerk.  
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Gebouw 3 

Gebouw 3 is een landbouwschuur met stallen. Deze is volgens de bouwvergunning in 1955 tot 

stand gekomen. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links de landbouwschuur gezien vanuit het noorden. Rechts de schuur met de stallen gezien 

vanuit het zuiden. 

 

Gebouw 4 

Gebouw 4 is een koeienstal, met aan de zuidoostzijde een jongere uitbreiding. Gezien het me t-

selwerk en de detaillering zal de oorspronkel ijke schuur in het eerste kwart van de 19de eeuw tot 

stand zijn gekomen. De vergroting is in de naoorlogse periode tot stand gekomen. Hier zijn 

eveneens geen oudere restanten aangetroffen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het stalgebouw gezien vanuit het westen (links) en vanuit rechts vanuit het zuidoosten. 

 

Gebouw 5 

Gebouw 5 is een varkensschuur uit de eerste helft van de 20ste eeuw. De stal bevat geen oud e-

re onderdelen. 
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Links de varkensstal gezien vanuit het zuiden en rechts vanuit het noorden.  

 

Gebouw 6 

Gebouw 6 is een bakhuis, annex varkensschuur, die op grond van inrichting, materiaalgebruik en 

constructie in de eerste helft van de 19de eeuw is te dateren. In de zuidoosthoek van het g e-

bouw is een plee opgenomen. Aangezien dit bouwwerk niet staat op het kadastrale minuutplan 

staat weergegeven zal het bouwwerk gebouwd zijn nadat het kadaster het terrein had opgem e-

ten. Ook dit gebouw zal geen elementen van voor 1800 bevatten.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bakhuis met varkensstal gezien vanuit het oosten. De zuidoost gevel is ingestort, waardoor 

er zicht is op het interieur van het bouwwerk. Aan de rechterzijde van de verdwenen gevel is 

daarbij inmiddels zicht op het inwendige van de plee. Op de foto rechts is een detail van het 

inwendige daarvan weergegeven. Achter de plee, in de uitbouw bevindt zich een oven.  
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Links de noordwestgevel van het gebouw. Links de aanbouw en in het midden van de gevel twee 

dichtgezette lage opening, die behoren bij de varkensstal. Op de rechter foto is de binnenzijde 

van dezelfde wand zichtbaar. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links het kapspant, dat geplaatst op de scheidingsmuur tussen het bakgedeelte en de varken s-

stal. Rechts zicht op het inwendige van de oven, die in de aanbouw is geplaatst. Het gat in de 

ovenvloer geeft zicht op de opslag van brandhout onder de oven.  

 

Gebouwen 7 en 8. 

De gebouwen 7 en 8 zijn kippenhokken. Volgens de inventaris van het archief Bouw en Wonin g-

toezicht van de gemeente Steenbergen zijn er in de jaren 1939, 1940 en 1946 kippenhokken 

gebouwd. De beide hieronder afgebeelde hokken zijn gezien hun gelijke opzet waarschijnlijk in 

1939 en 1940 tot stand gekomen. Het derde kippenhok zal vermoedelijk in de buurt van deze 

hokken geplaatst zijn, maar is inmiddels gesloopt. 
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De kippenhokken zijn in de periode vlak voor de Tweede Wereldoorlog tot stand gekomen en zijn 

gelijk van opzet. Hier gebouw 7. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het kleinere kippenhok gebouw 8. 

 

Gebouwen 9 en 10 

De gebouwen 9 en 10 zijn van een gelijke constructieve opbouw. Het betreft twee waterputten uit 

het derde kwart van de 20ste eeuw. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links de waterput, die met een 9 op de overzichtsafbeelding is aangeduid, en rechts de waterput 

met de aanduiding 10. 
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5 Conclusies en aanbevelingen 

5.1 Conclusies archeologie 

De conclusies van het onderzoek kunnen het beste worden gepresenteerd als antwoorden op de 

onderzoeksvragen: 

 

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

Het plangebied ligt op de uitloper van een kleine lage dekzandrug. De bodem in het plangebied 

bestaat uit lemig fijn zand. In het noordwestelijke deel van het plangebied (d.w.z. het deel op de 

dekzandrug) komt een hoge zwarte enkeerdgrond voor. In het, grootste, overige deel bevindt zich 

een laarpozolgrond. 

 

Welke gegevens met betrekking tot archeologische waarden in het  plangebied zijn reeds bekend?  

In het plangebied zijn volgens Archis geen vindplaatsen bekend. De meest nabije vindplaats  

is het landgoed en slot Padmos, dat gewaardeerd is als een beschermd  archeologisch monument. 

Behalve Padmos (en het Steenen huis en Ekelenberg) zijn er slechts weinig belangwekkende  

archeologische en historische resten in de omgeving van het plangebied. De algemene indruk is  

dat het plangebied deel uitmaakt van een archeologisch gezien vrij "arme" zone, uitgezonderd de  

historische landgoederen/sloten De Lantaarn, Padmos en Ekelenburg.   

 

Wat was het historisch landgebruik van het plangebied en wat is het landgebruik n u en wat is de  

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

Op het plangebied heeft vanaf tenminste 1565 het landgoed/slot de Lantaarn gestaan, bestaande  

uit enkele gebouwen en een gracht. Deze structuren zullen de bodem ter plaatse hebben  

aangetast, maar kunnen tegelijkertijd nog als archeologische resten in de bodem aanwezig zijn.   

 

Wat is de gespecificeerde verwachting (alsmede de verwachte conservering en gaafheid) ten  

aanzien van nog onbekende archeologische waarden in het gebied? 

 

Er is een hoge verwachting voor vindplaatsen (kampementen) van jager -verzamelaars 

 

Op basis van de historische gegevens worden resten van De Lantaarn verwacht, daterend  vanaf 

tenminste 1565 (Nieuwe tijd). Deze resten kunnen bestaan uit funderingen, kelders, vloeren, 

grondsporen zoals kuilen en paalkuilen, water- en beerputten, sloten, wegen, 

gebruiksvoorwerpen van steen, aardewerk glas en metaal, etc. Voor het noordwestelijk gedeelte 

van het plangebied, op de zandrug met esdek, geldt er bovendien een hoge verwachting voor 

vindplaatsen (nederzettingen, begravingen, infrastructuur) van landbouwers uit de periode 

Neolithicum-Late Middeleeuwen.  
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Is de bodemopbouw in (delen van) het plangebied intact en wat zegt dit over de gaafheid van  

eventuele archeologische resten? 

De bodem is over het algemeen niet intact, hoogstwaarschijnlijk als gevolg van historische  

bebouwing en gebruik. In de bodem kun zich nog gedeeltelijk gave funderingen bevinden, maar  

ook verstoorde sporen en resten.   

 

Op welke diepte bevindt zich het archeologisch interessante niveau? 

In principe kunnen zich (historische) resten direct onder het oppervlak bevinden.  

 

Dient op basis van de resultaten van het veldonderzoek de gespecificeerde archeologische  

verwachting te worden bijgesteld?  

Ja: resten van jager-verzamelaars worden niet meer verwacht vanwege de bodemverstoringen.  

Vindplaatsen van landbouwers worden wel nog verwacht.  

 

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

Alle bodemingrepen kunnen in principe schadelijk zijn voor eventuele archeologische resten.  

     

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

Zie de volgende paragraaf.  

 

5.2 Conclusies bouwhistorie 

Wat is er nog aanwezig, en hoe geven deze resten inzicht in de bouwkundige ontwikkeling van 

de plek voor ongeveer 1800? 
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Van de bebouwing bevat één gebouw restanten van voor 1800, namelijk gebouw 1, het bouw-

werk met de jaartalsteen 1669. Dit gebouw is oorspronkelijke een woonhuis geweest, dat bij de 

bevrijding zwaar beschadigd (1 november 1945)
1 

is geraakt. Het bestaande woonhuis was zo 

zwaar beschadigd dat men heeft besloten een nieuw woonhuis te bouwen en het bestaande g e-

havende pand te verbouwen tot schuur. Daarbij heeft men de bakstenen van het deels verwoeste 

pand gebruikt voor het herstel. De nieuw opgetrokken wanden zijn daarbij steens zwaar uitg e-

voerd, dit in tegenstelling tot de oorspronkelijke wanden, die anderhalf steens zwaar zijn. Voor 

een deel (achtergevel) zijn ook nieuwe bakstenen toegepast. 

Van het gebouw zijn delen van de zuidgevel (voorgevel) bewaard gebleven, alsmede het groo t-

ste deel van de binnenmuren. Verder is een aanzienlijk deel van de zoldering van de hoofdbeuk 

nog intact en enige resten van deuren en een deel van de trap naar de verdieping. 

Het opgaande werk bevat relevante informatie om meer inzicht te krijgen in het functioneren en 

gebruik van het woonhuis, alsmede van de ontwikkeling van het gehele terrein.   

Van de overige bebouwing is het 19de-eeuwse bakhuis met varkensstal karakteristiek gebouw en 

typerend voor de 19de-eeuwse ontwikkeling. 

De resterende bebouwing is karakteristiek voor de agrarische ontwikkeling in de naoorlogse 

periode en nog algemeen voorkomend. Een eventueel onderzoek naar deze bebou wing zal wei-

nig tot niets bijdragen in de kennen met betrekking van de ontwikkeling van het complex voor 

1800. 

 

Wat dient te gebeuren met de nog aanwezige bovengrondse bouwhistorische restanten?  

Het gebouw met de gevelsteen voor de sloop documenteren (inmeten/scannen) en te 

onderzoeken en te interpreteren. 

Na sloop bij het archeologische onderzoek de bouwkundige resten te 

documenteren/onderzoeken en de resultaten daarvan aan de resultaten van het bovengrondse 

onderzoek te koppelen. 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
 Vriendelijke mededeling de heer R. Catsburg. 
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Het verdient te aanbeveling om het bakhuis met varkensstal voor de sloop te documenteren.  

Het onderzoek naar geschreven bronnen behoorde niet tot het thans uitgevoerde onderzoek. 

Echter in het archief van Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Steenbergen bevinden zich 

meerdere tekeningen, die meer inzicht zouden kunnen geven in de bouwkundige ontwikkeling 

van het complex. Hetzelfde geldt voor eventuele documentatie berustend in het archief van het 

Bureau Wederopbouw Boerderijen (berustend bij de RCE in Amersfoort) . 

 

5.3 Aanbevelingen archeologie 

Omdat zich vrijwel overal in het plangebied  onder, maar ook in, de bouwvoor archeologische 

indicatoren bevinden wordt aangeraden om bij alle bodemingrepen groter dan 2 m² (slopen, 

bouwen, rooien, planten, planten, etc.), archeologische waarnemingen te laten verrichten door 

een gecertificeerd archeologisch bedrijf, en met de hulp van de Stichting Stadsarcheologie van 

Steenbergen.  

 

In dit verband kan het bouwvlak van de nieuw te bouwen boerderij en schuur het beste worden 

onderzocht door een opgraving van de bouwput, voorafgaand aan de bouwwerkzaamheden. 

Kleinere ontgravingen kunnen archeologisch worden begeleidt tijdens de werkzaamheden.   

 

Als er bij het herstel van de gracht gebaggerd gaat worden, wordt aangeraden de bagger te i n-

specteren op het voorkomen van archeologische vondsten (aardewerk, etc.).  

 

Zowel een begeleiding als een opgraving dienen te zijn gebaseerd op een Programma van Eisen, 

dat door de gemeente moet worden goedgekeurd.  
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5.4 Aanbevelingen bouwhistorie  

Ten aanzien van bouwhistorie gelden de volgende adviezen: 

 

Voorafgaand aan de sloop het gebouw met de jaartalsteen 1669 op te meten, of in te scannen.  

 

Tevens de resten te onderzoeken en te analyseren om een beter inzicht te krijgen in de ontwi k-

keling van het gebouw. Na de sloop de in de ondergrond aanwezige resten te onde rzoeken en te 

relateren aan het bovengronds uitgevoerde onderzoek.  

 

Het bakhuis annex varkenshoek voor de sloop documenteren.  
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Overzicht van figuren, tabellen en bijlagen 

Figuur 1. Ligging plangebied. 

Figuur 2. Geomorfologische context (Archis).  

Figuur 3. Reliëf in het plangebied (www.ahn.nl).  

Figuur 4.  Bodemkundige context (Archis). 

Figuur 5. Archeologische context (Archis). 

Figuur 6.  Archeologische verwachting volgens de IKAW (Archis). 

Figuur 7. Historische context: 1565 (Leune, 2012).  

Figuur 8. Historische context: 1650 (Leune, 2012). 

Figuur 9. Historische context: 18e eeuw (Leune, 2012). 

Figuur 10. Historische context: 18e eeuw (Leune, 2012). 

Figuur 11. Historische context: 1805 (Leune, 2012). 

Figuur 12. Historische context: 1822 (Leune, 2012). 

Figuur 13. Historische context: 1870 (www.topotijdreis). 

Figuur 14. Historische context: 1900 (www.topotijdreis). 

Figuur 15. Historische context: 1920 (Leune, 2012). 

Figuur 16. Historische context: 1945 (www.topotijdreis). 

Figuur 17. Historische context: 1990 (www.topotijdreis). 

Figuur 18. Luchtfoto. 

Figuur 19. Huidige erfindeling. 

Figuur 20.  Boorpuntenkaart.  

 

Tabel 1. Geologische en archeologische tijdschaal. 

 

Bijlage 1. Boorbeschrijvingen. 

Bijlage 2.  Inrichtingsplannen. 
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LIGGING  
 
Het plangebied is gelegen in 'het Oudland’ aan 
de Moerstraatseweg ten zuidoosten van de kern 
Steenbergen. Zie de markeringen in de uitsnede 
van de topografische kaart hieronder en de 
luchtfoto rechts.  
 

 
plangebied 

 
      plangebied            
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HISTORIE: GEBIED EN CONTEXT  
 
Zoals de naam 'het Oude land' terecht doet 
vermoeden is de landschappelijke context van 
het plangebied reeds lange tijd in cultuur.  
 
1650 
In een in 2014 door JMG Leune verricht 
onderzoek betreffende de historie van de ten 
noorden en oosten gesitueerde landgoederen 
Ekelenberg en Padmos is in een in de zeventiger 
jaren door H. Vlamings getekende overzichts-
kaart 'Steenbergen en omgeving omstreeks 
1650' reeds een hofstede met de naam de 
Lantaarn ter hoogte van het huidige plangebied 
aangeduid. Dit overzicht is ondermeer 
gebaseerd op de Roman-Visscher wandkaart 
van het gewest Zeeland.  
 
18e en 19e eeuw 
Ook op uit 18e eeuw daterende kaarten wordt 
een hofstede met de naam de Lantaarn ter 
hoogte van het huidige plangebied gekarteerd. 
Zie de uitsnede van deze kaart linksonder aan 
de rechtkant van de pagina. Tijdens een in de 
19e eeuw (1822), in opdracht van de het 
gemeentebestuur van Steenbergen en het 
Polderbestuur door de landmeter Johannes 
Baptiste Adan uitgevoerde kartering, werden ter 
hoogte van het plangebied twee gebouwen en 
een door water omgeven gebied gekarteerd. Zie 
de uit het rapport van JMG Leune over de 
landgoederen Ekelenburg en Padmos 
overgenomen kaartuitsnedes rechts.  
 
moestuin 
De regelmatige verdeling van het door water 
omgeven gebied en het feit dat nergens over 
enige andere betekenis van dit gebied als 
vluchtplek wordt genoemd, maakt het 
aannemelijk dat zich in dit gebied een moestuin 
bevond. Destijds was de teelt van voedsel van 
levensbelang om slechte jaren of turbulente 
tijden te overleven; een omzoming van water 
was een goede bescherming tegen wildvraat en 
diefstal en een garantie dat ook in jaren met 
droge zomers voldoende voedsel kon worden 
geteeld. 

 

    
1650            1822  

   
18e eeuw           twee gebouwen en  door water omgeven moestuin
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HISTORIE PLANGEBIED  
 
In 1856 werden meerdere kleinere gebouwen in 
het plangebied gekarteerd. De eerder 
gekarteerde moestuin en een perceel ten 
noorden van de bebouwing werden met een 
lichtgroene tint als moestuin en huisweide 
aangeduid.  
 

 
uitsnede topografische kaart 1856

 
          boomgaard en moestuin 

 
in 1856 werden meerdere gebouwen gekarteerd, de rondom gelegen percelen waren als bouwland in gebruik   
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ONTWIKKELING GEBIED EN CONTEXT  
 
De in 1856 gekarteerde bebouwing in het 
plangebied werd in de 20ste eeuw slechts in 
beperkte mate uitgebreid; het plangebied 
onderging relatief weinig veranderingen. De 
omgeving toont in deze periode een sterkere 
dynamiek.  
In de eerste helft van de 20ste eeuw werden de 
kleine percelen voor een deel samengevoegd en 
werden bomenrijen en houtwallen op de rand 
van de percelen verwijderd. De in 1895 nog ten 
zuidoosten van het plangebied gekarteerde 
bebouwing, ‘Het Steenen Huis’, werd in 1937 
niet meer gekarteerd; zie de topkaarten uit 
1895 en 1937 rechtsboven. 
- In de periode na de 2e wereldoorlog 
werden opvallend veel steilranden in de 
omgeving gekarteerd; blijkbaar is de omgeving 
van het plangebied in die tijd tamelijk nogal 
vergraven voor de winning van zand of klei. In 
de de navolgende jaren werd de ter hoogte van 
het plangebied in zuidoostelijke richting naar 
het voormalig Steenen Huis afbuigende veldweg 
geruimd; zie de topografische kaarten uit 1961 
en 1980 rechtsonder.   
 
Cultuurhistorische waarde  
Het plangebied wordt zoals beschreven 
gekenmerkt door een lange historie en is in 
deze zin te rangschikken als een in 
cultuurhistorisch opzicht boeiend en waardevol 
gebied. Bij toekomstige ontwikkeling is rekening 
te houden met dit gegeven.   
 

 
             

  
1895  kleine percelen met bomenrijen      1937 grotere percelen en een tamelijk open landschap   

  
1961  veel steilranden en minder bomenrijen    1980 veldweg geruimd 
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RUIMTELIJK KADER 2016  
 
Het ruimtelijk kader wordt anno 2016 gevormd 
door; 
- de ten noordwesten, noordoosten en 

zuidoosten gesitueerde opgaande 
beplanting en bos, 

- de bebouwing en beplanting van de ten 
zuidoosten gelegen erven langs de ten 
Moerstraatseweg,  

- de bomen langs de veldweg die het 
plangebied verbindt met de 
Moerstraatseweg.  

 
eiland  
De ruimtelijke status of identiteit van het 
plangebied is te kenschetsen als “een via een 
dijk ontsloten eiland in een zee van open 
ruimte”. Zie de markeringen in de luchtfoto 
rechts.  
 
 
 
 

 
     opgaande beplanting en bos   de bomen langs de veldweg weg  

 
bebouwing en beplanting op erven langs de Moerstraatseweg 
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D-BELEVING  
 
Het plangebied wordt in essentie beleefd vanaf 
de Moerstraatseweg. Komend uit het 
noordwesten en uit het zuidoosten wordt het 
plangebied lange tijd afgeschermd door 
opgaande beplanting ten noordwesten en 
zuidoosten van  het plangebied. Daarna vormt 
deze ring van opgaand groen een fraai decor 
voor de bebouwing in het plangebied en wordt 
het beeld bepaald door de bomengroepen langs 
de veldweg die het plangebied met de 
Moerstraatseweg verbindt en de zuilvormige 
Populieren ter hoogte van het plangebied zelf. 
Zie de foto’s rechts en de markeringen in de 
luchtfoto hieronder.    
 

 
standplaats fotograaf 

  
 

 
Komend uit het noordwesten; de zuilvormige Populieren en de bomengroepen bepalen het beeld  

 
Zicht ter hoogte van de aantakking van de Veldweg op de Moerstraatseweg 

 
Komend uit het zuidoosten; bomengroepen en de zuilvormige Populieren bepalen het beeld 
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KADASTRALE SITUATIE 1:1000 
 
Het plangebied omvat een deel van perceel 804 
gelegen in de sectie AB van de kadastrale 
gemeente Steenbergen. Zie de markering in de 
luchtfoto rechts.  
 

 
kadastraal overzicht 

 
 

 
plangebied kadastraal  
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SITUATIE -  BEBOUWING 
 
De aangetroffen bebouwing is als volgt te 
rangschikken; 
- een woning met aangrenzend gelegen 

bergingen in het centrum van het 
plangebied, 

- kleinere stalletjes en een berging ten 
noordwesten, noordoosten en zuidoosten 
van de woning,  

- een grotere stal annex berging en twee 
kleinere bergingen ten zuidwesten van de 
woning. 

 
verhardingen 
De gebouwen worden ontsloten via een langs de  
grotere stal gelegen pad en een naar de woning  
voerend pad. De ruimte tussen de grote stal en  
de ten zuidoosten gelegen kleinere stallen is  
verhard met betonplaten. Zie de markeringen in  
de luchtfoto rechts en de foto’s op de volgende  
pagina.  
 
 

 
     Woning in het centrum van het plangebied   kleinere stallen/bergingen  

  een grotere stal/berging en twee  kleinere stallen/bergingen    
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BEBOUWING – BEELD EN CONDITIE 
 
De aangetroffen bebouwing in het plangebied is 
niet monumentaal en niet van bijzondere 
architectonische of cultuurhistorische betekenis 
en waarde. De grotere stal/berging is eenzijdig 
gerenoveerd met damwandplaten en verkeert in 
redelijke conditie; zie de foto hieronder. De 
overige bebouwing is te rangschikken als in 
matige tot slechte conditie verkerend.  
 

 
 

 

 
 

  
de woning met aanbouw bergingen   

  
de kleinere stalletjes en bergingen nabij de woning 

   
de grotere stal/schuur en de kleinere bergingen ten zuidwesten van de woning 
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BEBOUWING – HISTORIE EN POSITIE  
 
Aan de hand van bouwkundige details, 
voegwerk en de kleur van de bakstenen is te 
concluderen dat de huidige woning 
waarschijnlijk gerealiseerd is in de periode vlak 
na de tweede oorlog. 
  
oorspronkelijk 
De oorspronkelijke woning was ter hoogte van 
de ten zuidoosten van de huidige woning 
gelegen stal gesitueerd; de zuidoostgevel 
hiervan toont invullingen met rode baksteen van 
het oorspronkelijke gevelbeeld. De bovenkant 
van de oorspronkelijke ramen is relatief hoog en 
duid op een forse plafondhoogte. Dit is te 
beschouwen als het bewust uiten van 
“welstand”. De asymmetrische plaats van de 
verhoudingsgewijs kleine voordeur sluit minder 
goed aan bij de ramen en is waarschijnlijk een 
in stand gehouden overblijfsel van een oudere 
fase van de oorspronkelijke hoeve.  
 
 

 
 

 
     een forse raamhoogte en een relatief lage kleine deuropening 
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SITUATIE – BEPLANTING  
 
De aangetroffen beplanting in het plangebied 
bestaat uit navolgende elementen;  
a) zuilvormige Populieren aan de 

noordwestkant en nabij de inrit, 
b) twee Notenbomen en een groep 

fruitbomen (Peren en een Kers) en wat 
opslag van Hazelaar ten noordoosten van 
de huidige woning, 

c)  een overwegend uit appelbomen 
bestaande boomgaard ten zuidoosten van 
de woning. 

Zie de markeringen in de luchtfoto rechts. 
 

 
   zuilvormige Populieren     Notenbomen en fruitbomen 

  Populieren langs de inrit  in slechte conditie verkerende boomgaard ten zuidoosten van de woning 
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BEPLANTING  - CONDITIE   
 
De zuilvormige Populieren zijn fors en tonen 
aanzetten van takbreuk. De bomen zijn nog 
enige tijd te handhaven maar zullen over niet al 
te lange tijd moeten worden gerooid. De 
Notenbomen verkeren in redelijke conditie. De 
fruitbomen ten noordoosten van de woning 
verkeren in matige conditie en zullen over niet 
al te lange tijd moeten worden gerooid. De 
boomgaard ten zuidoosten van de woning toont 
een zware verwaarlozing. De bomen zijn 
gedrongen en bieden geen perspectief voor 
behoud. Zie de markeringen in de luchtfoto 
hieronder en de foto’s rechts.  
 

 
 

 

  
Noten ten noordoosten van de woning    de in slechte conditie verkerende boomgaard 

   
de zuilvormige  Populieren     de Populieren langs de oprit 
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PEILEN EN ONTWATERING    
 
Het vloerpeil van de huidige bebouwing toont 
weinig differentiatie. Het vloerpeil van de 
bebouwing sluit aan bij het maaiveld van de 
omliggende akkers.  
 
laagte 
Het maaiveld van de door een U-vormige sloot 
omgeven weide (de voormalige moestuin) ten 
oosten van de huidige woning is 70-80 cm lager 
gelegen dan de vloer van de woning en de 
aangrenzend gelegen boomgaard. De bodem 
van de U-vormige sloot is ongeveer 100 cm 
lager dan de omsloten weide en begroeid met 
riet; zie de foto’s rechts.  

 
   

de door een met riet begroeide sloot, omringde laagte 
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SLOPEN EN BOUWEN  
 
De eigenaar van het voorliggende plangebied is  
voornemens het agrarisch bedrijf te beeindigen, 
de aanwezige bebouwing en verharding te 
slopen en vervolgens een woning met een 
bijgebouw te realiseren. De bestemming is in dit 
verband te wijzigen van agrarisch in wonen. De 
vigerende agrarische bouwkavel zal worden 
opgegeven.   
 
slopen 
Zoals in het voorafgaande werd geconcludeerd 
is de bebouwing van een dusdanige 
architectonische en bouwkundige kwaliteit dat 
het niet zinvol is om gebouwen of delen hiervan 
in stand te houden of te renoveren.  
 
ecologisch positief  
Gezien de recentere natuurontwikkeling op 
percelen in de context is een beëindiging van 
het agrarisch bedrijf in ecologisch opzicht 
positief te waarderen.  
 
Cultuurhistorisch waardevol 
Het is vanuit cultuurhistorisch perspectief sterk 
te waarderen dat ‘de lichtjes van de lantaarn’ 
door de herontwikkeling van de locatie in stand 
kunnen worden gehouden. 
 
rooien 
Betreffende de beplanting valt te concluderen 
dat deze (met uitzondering van twee 
Notenbomen ten noordoosten van de huidige 
woning) in slechte conditie verkeert of 
nagenoeg kaprijp is; het is zinvol om de huidige 
beplanting te rooien en een nieuwe aanplant te 
realiseren.  
 

 
            te behouden bomen    

     te slopen gebouwen       te  rooien beplanting
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WONING - POSITIE EN MASSA  
 
Aanhakend bij de lange historie van het gebied 
wordt voorgesteld om de nieuwe woning ter 
hoogte van de oorspronkelijke hoeve te 
realiseren. Het bijgebouw zal ten noorden van 
de woning worden gerealiseerd. De vormgeving 
van de woning is te kenschetsen als een 
hofsteden en geinspireerd op de in het verleden 
ter hoogte van 'hofstede de Lantaarn' 
aangetroffen gebouwen. Zie de uitsnede van het 
door DLV opgestelde plan hieronder en de 
gevelaanzichten en markeringen in de luchtfoto 
rechts  
 

 
bouwplan DLV

 
     woning ter hoogte van de voormalige hoeve       bijgebouw 
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TERREININRICHTING & GRACHT 
 
De woning wordt ontsloten via een aan de 
zuidwestkant gelegen oprit. Rond de woning zal 
een schil in gebruik worden genomen als tuin. 
In deze zone zullen verhardingen, gazon en een 
(bodembedekkende) sierbeplanting die aansluit 
bij de landelijke situering worden gerealiseerd. 
De overige delen van het terrein zullen worden 
ingericht en beheerd als grasland. Zie de 
projectie van de inrichtingschets in de luchtfoto 
rechts.  
 
herstel gracht 
In het kader van het voorliggende plan zal de 
ringvormige sloot rond de ten oosten van de 
woning gelegen laagte (de voormalige 
moestuin) worden uitgediept en verbreed. De 
taluds zullen aan de binnenzijde zacht glooiend 
worden uitgevoerd. Aan de buitenkant zal een 
rietoever worden gerealiseerd en in stand 
gehouden.  
 
te waarderen 
Het herstel van de gracht is in cultuurhistorisch 
opzicht en in ecologisch opzicht te waarderen en 
te rangschikken als een passende en 
omvangrijke kwaliteitsbijdrage.   
 
gesloten grondbalans 
Bij het in het kader van het herstel van de 
gracht en de inrichting van het grasland uit te 
voeren grondwerk zal worden gestreefd naar 
een gesloten grondbalans.  
 

 
    herstel gracht:  Rietoever aan de buitenkant, zacht glooiende oever aan de binnenkant  

 
          tuin en  grasland     
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INPASSING  
 
In het kader van het voorliggende plan zal een 
nieuwe erfbeplanting worden gerealiseerd. De 
grondslag voor de opzet van de beplanting 
vormen de elementen die van oudsher in 
erfbeplantingen in de context worden 
aangetroffen; fruitbomen, solitaire Noten en 
Tamme Kastanjes, geriefhout leverende Eiken, 
Essen en Paardekastanjes.  
 
Zicht en uitzicht 
De aan te planten bomen zijn dusdanig te 
positioneren dat een doorkijk op “de nieuwe 
Lantaarn” vanaf de Moerstraatseweg steeds 
wordt begeleid door boomkronen en anderzijds 
boeiende uitzichten vanaf de Lantaarn op het 
omringende landschap zullen ontstaan. 
 
 

 
 Bomengroepen flankeren de doorkijken op de Lantaarn en kleuren het zicht vanaf de Lantaarn  

 
       



Landschappelijke inpassing en kwaliteitsbijdrage “De Lantaarn”  
Moerstraatseweg 154, 4651 VB Steenbergen  -  PNR 4651VB154-270517/230817    (print op A3) 

Ir Guido W.F.M. Paumen,  Tuin- & landschapsarchitect  Bnt -  Haarenerstrasse 38, 52525 Waldfeucht  Duitsland 
St Annadijk 2, 6107 RA Stevensweert  T +31-475-430684 M +31-6-51852937 +49-2455-398401  www.guidopaumen.com  guido@guidopaumen.com            

 

18 

 
BEPLANTINGSPLAN   
 
Het beplantingsplan omvat op grond van het 
voorafgaande de aanplant van navolgende 
elementen: 
B1  Bomengroepen en solitaire bomen (Es, 

Eik, Paardekastanje, Noot, Esdoorn Wilg 
en zuilvormige Populier). 

B2 Een groep bomen (Populier en Es) nabij de 
inrit. 

V1 Hoogstamfruitbomen ten noorden en 
zuiden van de woning.   

Zie de plantlijst op de volgende pagina.  
 
 
 
 
 

 
  B1 bomengroepen en solitairen bestaande uit (Es, Eik, Paardekastanje, Noot, Esdoorn en Populier)  

 B2 een groep bestaande uit Populier en Es    V1 Hoogstamfruitbomen 



Landschappelijke inpassing en kwaliteitsbijdrage “De Lantaarn”  
Moerstraatseweg 154, 4651 VB Steenbergen  -  PNR 4651VB154-270517/230817    (print op A3) 

Ir Guido W.F.M. Paumen,  Tuin- & landschapsarchitect  Bnt -  Haarenerstrasse 38, 52525 Waldfeucht  Duitsland 
St Annadijk 2, 6107 RA Stevensweert  T +31-475-430684 M +31-6-51852937 +49-2455-398401  www.guidopaumen.com  guido@guidopaumen.com            

 

19 

 
PLANTLIJST 
 
Aan te planten soorten en aantallen, de omvang 
bij aanplant en plantverbanden zijn vastgelegd 
in de lijst rechts.  
 
 
 

 
 
 
Code   B1 B2 V1     
Omvang bij aanplant   16/18 16/18 12/14     
Plantverband    nvt nvt nvt     
Omvang van het element   17 st 4 st 13 ST stuks      
Acer campestre veldesdoorn     HOOGSTAMAPPELS Brabantse bellefleur 1 
Acer pseudoplatanus esdoorn 2     Dubbele bellefleur  
Aesculus hippocastanum paardekastanje 2     Lemoenappel 1 
Alnus glutinosa zwarte els       Keuleman   
Alnus incana witte els       Schone v. boskoop 1 
Amelanchier lamarckii drents krenteboompje       Sterappel 1 
Betula pendula ruwe berk     HOOGSTAMPEREN Beurre Alexandre Lucas   
Betula pubescens zachte berk       Clapp's favourite   
Carpinus betulus haagbeuk       Conference 1 
Castanea sativa tamme kastanje       Gieser wildeman 1 
Cornus mas kornoelje, gele       Nrd holl suikerpeer  
Cornus sanguinea kornoelje, rode       Zoete brederode 1 
Corylus avellana hazelaar     HOOGSTAMKERSEN Bigareau Napoleon 1 
Crateagus monogyna meidoorn       Early rivers 1 
Euonymus europaeus kardinaalsmuts       Koningskers   
Fagus sylvatica gewone beuk       Merton premier   
Fraxinus excelsior es 2 1   Puther dikke   
Juglans regia okkernoot 2     Sch. späthe knorpelkirsch 1 
Ligustrum vulgare liguster     HOOGSTAMPRUIMEN Belle de Louvain   
Ilex aquifolium hulst       Hauszwetsche   
Populus nigra zwarte populier 3     Mirabelle de nancy   
Populus tremula rateLpopulier   3   Monsieur hatif 1 
Populus trichocarpa balsempopulier       Opal   
Prunus avium  zoete kers       Reine claude verte   
Prunus padus vogelkers       Victoria   
Prunus lusitana haagkers     Totaal   11 
Quercus petraea wintereik        
Quercus robur zomereik 3      
Rhamnus catharticus wegedoorn        
Rhamnus frangula vuilboom        
Robinia pseudoacacia acacia        
Rosa canina hondsroos        
Rosa rubiginosa egelantier roos        
Salix alba schietwilg  3      
Salix aurita geoorde wilg        
Salix caprea boswilg        
Salix cinerea grauwe wilg        
Salix fragilis kraakwilg        
Sorbus aucuparia lijsterbes        
Ulmus 'Lobel" resistente iep        
Tilia cordata winterlinde        
Tilia platyphyllos zomerlinde        
Viburnum opulus gelderse roos        
Totaal   17 4    
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RAMING  
 
Het herstellen van de gracht, de aanleg van het 
grasland en de realisatie van de beplanting 
vergen een investering van 32000 euro; zie het 
overzicht rechts.  
 

 
 
VOORBEREIDING EN GRONDWERK EH PPE HVH SUB TOT 
Uitdiepen en profileren van de gracht nvt pm 1 6195   
Opschonen, frezen en egaliseren van het grasland G1 nvt pm 1 8805   
Doorspitten plantgaten van de bomen B1, B2 en V1  st 25 32 400   
        12800 12800 
PLANTWERK           
Inzaaien van de oevers met een bloemenmengsel m1 2 300 600   
Leveren en inzaaien van het grasmengsel G1 m2 0,2 8900 1780   
Leveren en planten van de bomen B1, B2 en V1 (inclusief boompaal en aanbinden) st 100 32 3200   
        4980 4980 
AANLEGBEHEER            
Verzorgen van de 1e snoei van de bomen B1 en B2 m1 10 21 210   
Verzorgen van de 1e snoei van de bomen V1 st 25 11 275   
Watergeven tijdens droge periodes st 350 2 700   
        1185 1185 
BEHEER  JAAR 2>10           
Maaien en afvoeren van het grasland (1x per jaar, 8x0,3)   m2 2,4 8900 5880   
Uitmaaien van de oevers 1x per 8 jaar m1 7 300 2100   
Snoeien van de loofbomen B1 en B2 (1x per 4 jaar) m1 40 21 840   
Snoeien van de fruitbomen V1 (1x per jaar; 8 x)  st 160 11 1760   
        10580 10580 
          29545 
ONVOORZIEN, PLANKOSTEN, BEGELEIDING         2455 
TOTAAL         32000 
 



Boringen

bron: Stemo.geojson - 18-06-2018 10:47:01

1

Boring: STEMO_1
Kop algemeen: Projectcode: STEMO, Boornummer: 1, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 15-06-2018, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek,
Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 81607, Y-coördinaat in meters: 397815, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte
maaiveld in meters: 1.27, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Gemeente: Steenbergen, Opdrachtgever: Simone Eindhoven, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 1.27
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 20, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin-grijs
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
Archeologie: Spoorvulling: 0
20 / 1.07
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 20, Ondergrens laag in cm: 110, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs-bruin
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel grind: zwak grindig, Bijmengsel humus: matig humeus
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
Archeologie: Puin onbepaald: fragmenten, Spoorvulling: 0
Laag opmerking: Opmerking: gevlekt
110 / 0.17
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 110, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs
Lithologie: Textuurklasse: zand
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Archeologie: Spoorvulling: 0
Laag opmerking: Opmerking: vochtig
Einde boring 120 / 0.07



Boringen

bron: Stemo.geojson - 18-06-2018 10:47:01

2

Boring: STEMO_2
Kop algemeen: Projectcode: STEMO, Boornummer: 2, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 15-06-2018, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek,
Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 81636, Y-coördinaat in meters: 39780, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte
maaiveld in meters: 1.25, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: ?, Gemeente: Steenbergen, Opdrachtgever: Simone Eindhoven, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: ?

0 / 1.25
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 40, Kleur: donker-grijs
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont
Archeologie: Spoorvulling: 0
40 / 0.85
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 40, Ondergrens laag in cm: 55, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-grijs-bruin
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel grind: zwak grindig, Bijmengsel humus: matig humeus
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
Archeologie: Puin onbepaald: fragmenten, Spoorvulling: 0
Laag opmerking: Opmerking: gevlekt
55 / 0.70
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 55, Ondergrens laag in cm: 100, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-grijs
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel grind: zwak grindig, Bijmengsel humus: sterk humeus
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
Archeologie: Puin onbepaald: fragmenten, Spoorvulling: 0
100 / 0.25
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 100, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Textuurklasse: zand
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Bodemkundige interpretatie: verstoord
Archeologie: Spoorvulling: 0
Laag opmerking: Opmerking: gevlekt
120 / 0.05
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 120, Ondergrens laag in cm: 130, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs
Lithologie: Textuurklasse: zand
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Archeologie: Spoorvulling: 0
Laag opmerking: Opmerking: vochtig
130 / -0.05
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 130, Ondergrens laag in cm: 150, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Archeologie: Spoorvulling: 0
Laag opmerking: Opmerking: vochtig
Einde boring 150 / -0.25
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Boring: STEMO_3
Kop algemeen: Projectcode: STEMO, Boornummer: 3, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 15-06-2018, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek,
Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 180
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 81675, Y-coördinaat in meters: 39781, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte
maaiveld in meters: 1.47, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: ?, Gemeente: Steenbergen, Opdrachtgever: Simone Eindhoven, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: ?

-1 / 1.48
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: -1, Ondergrens laag in cm: 0, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs
Lithologie: Textuurklasse: zand
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken
Archeologie: Spoorvulling: 0
Laag opmerking: Opmerking: vochtig
0 / 1.47
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 65, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin-grijs
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket
Archeologie: Puin onbepaald: fragmenten, Spoorvulling: 0
65 / 0.82
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 65, Ondergrens laag in cm: 85, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel grind: zwak grindig, Bijmengsel humus: matig humeus
Archeologie: Puin onbepaald: fragmenten, Spoorvulling: 0
Laag opmerking: Opmerking: gevlekt, vochtig
85 / 0.62
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 85, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-grijs
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Bijmengsel humus: sterk humeus
Archeologie: Spoorvulling: 0
Laag opmerking: Opmerking: moerig
120 / 0.27
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 120, Ondergrens laag in cm: 180, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs-bruin
Lithologie: Textuurklasse: zand
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord, Bodemkunde vrijveld: MOGELIJK C
Archeologie: Spoorvulling: 0
Laag opmerking: Opmerking: gevlekt, vochtig
Einde boring 180 / -0.33
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Boring: STEMO_4
Kop algemeen: Projectcode: STEMO, Boornummer: 4, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 15-06-2018, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek,
Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 81718, Y-coördinaat in meters: 39784, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte
maaiveld in meters: 0.79, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: ?, Gemeente: Steenbergen, Opdrachtgever: Simone Eindhoven, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: ?

0 / 0.79
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 35, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-grijs-bruin
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont
Archeologie: Puin onbepaald: fragmenten, Spoorvulling: 0
35 / 0.44
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 35, Ondergrens laag in cm: 60, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Textuurklasse: zand
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: verstoord
Archeologie: Puin onbepaald: fragmenten, Spoorvulling: 0
Laag opmerking: Opmerking: klein stukje daklei
60 / 0.19
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Ondergrens laag in cm: 80, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs
Lithologie: Textuurklasse: zand
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Archeologie: Spoorvulling: 0
Einde boring 80 / -0.01

Boring: STEMO_5
Kop algemeen: Projectcode: STEMO, Boornummer: 5, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 15-06-2018, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek,
Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 81731, Y-coördinaat in meters: 39784, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte
maaiveld in meters: 0.46, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: ?, Gemeente: Steenbergen, Opdrachtgever: Simone Eindhoven, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: ?

0 / 0.46
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 30, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin-grijs
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont
Archeologie: Puin onbepaald: fragmenten, Spoorvulling: 0
30 / 0.16
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 30, Ondergrens laag in cm: 60, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-grijs
Lithologie: Textuurklasse: zand
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
Archeologie: Verbrande leem: fragmenten, Spoorvulling: 0
60 / -0.14
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Ondergrens laag in cm: 80, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs
Lithologie: Textuurklasse: zand
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Archeologie: Spoorvulling: 0
Einde boring 80 / -0.34
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Boring: STEMO_6
Kop algemeen: Projectcode: STEMO, Boornummer: 6, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 15-06-2018, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek,
Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 81672, Y-coördinaat in meters: 39785, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte
maaiveld in meters: 1.39, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: ?, Gemeente: Steenbergen, Opdrachtgever: Simone Eindhoven, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: ?

0 / 1.39
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 35, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin-grijs
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont
Archeologie: Spoorvulling: 0
35 / 1.04
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 35, Ondergrens laag in cm: 50, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-grijs-bruin
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
Archeologie: Verbrande leem: fragmenten, Aardewerk: enkel fragment, Puin onbepaald: fragmenten, Spoorvulling: 0
Laag opmerking: Opmerking: gevlekt, kein stukje bruin geglazuurd aardewerk
50 / 0.89
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Ondergrens laag in cm: 80, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs
Lithologie: Textuurklasse: zand
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Archeologie: Spoorvulling: 0
Einde boring 80 / 0.59

Boring: STEMO_7
Kop algemeen: Projectcode: STEMO, Boornummer: 7, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 15-06-2018, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek,
Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 81665, Y-coördinaat in meters: 39787, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte
maaiveld in meters: 1.77, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: ?, Gemeente: Steenbergen, Opdrachtgever: Simone Eindhoven, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: ?

0 / 1.77
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 45, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin-grijs
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont
Archeologie: Spoorvulling: 0
45 / 1.32
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 45, Ondergrens laag in cm: 80, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-grijs-bruin
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: matig humeus
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
Archeologie: Spoorvulling: 0
Laag opmerking: Opmerking: gevlekt
80 / 0.97
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Ondergrens laag in cm: 100, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs
Lithologie: Textuurklasse: zand
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Archeologie: Spoorvulling: 0
Einde boring 100 / 0.77
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Boring: STEMO_8
Kop algemeen: Projectcode: STEMO, Boornummer: 8, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 15-06-2018, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek,
Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 81641, Y-coördinaat in meters: 39785, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte
maaiveld in meters: 1.82, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: ?, Gemeente: Steenbergen, Opdrachtgever: Simone Eindhoven, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: ?

0 / 1.82
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 70, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-grijs
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
Archeologie: Aardewerk: enkel fragment, Puin onbepaald: veel fragmenten, Spoorvulling: 0
Laag opmerking: Opmerking: klein stukje bruin geglazuurd aardewerk
70 / 1.12
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Ondergrens laag in cm: 100, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-grijs
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
Archeologie: Spoorvulling: 0
Laag opmerking: Opmerking: en blauwgrijze vlekken, maar geen puin
100 / 0.82
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 100, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs
Lithologie: Textuurklasse: zand
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Archeologie: Spoorvulling: 0
Einde boring 120 / 0.62

Boring: STEMO_9
Kop algemeen: Projectcode: STEMO, Boornummer: 9, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 15-06-2018, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek,
Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 81588, Y-coördinaat in meters: 39784, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte
maaiveld in meters: 1.41, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: ?, Gemeente: Steenbergen, Opdrachtgever: Simone Eindhoven, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: ?

0 / 1.41
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 60, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin-grijs
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket
Archeologie: Spoorvulling: 0
60 / 0.81
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Ondergrens laag in cm: 80, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs
Lithologie: Textuurklasse: zand
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Archeologie: Spoorvulling: 0
Einde boring 80 / 0.61
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Boring: STEMO_10
Kop algemeen: Projectcode: STEMO, Boornummer: 10, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 15-06-2018, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek,
Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 81650, Y-coördinaat in meters: 39783, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte
maaiveld in meters: 1.58, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: ?, Gemeente: Steenbergen, Opdrachtgever: Simone Eindhoven, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: ?

0 / 1.58
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 50, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-grijs
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket
Archeologie: Spoorvulling: 0
50 / 1.08
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Ondergrens laag in cm: 80, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel grind: zwak grindig, Bijmengsel humus: matig humeus
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
Archeologie: Aardewerk: enkel fragment, Puin onbepaald: fragmenten, Spoorvulling: 0
Laag opmerking: Opmerking: witte mortelrestem klein stukje bruin gelazuurd aardewerk
80 / 0.78
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Ondergrens laag in cm: 110, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Textuurklasse: zand
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
Archeologie: Spoorvulling: 0
Laag opmerking: Opmerking: gevlekt, vochtig
110 / 0.48
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 110, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs
Lithologie: Textuurklasse: zand
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Archeologie: Spoorvulling: 0
Laag opmerking: Opmerking: nat
Einde boring 120 / 0.38
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1 Administratieve gegevens 
onderzoeksgebied 

Projectnaam Plangebied Moerstraatseweg 154 te Steenbergen 

Toponiem / locatie Moerstraatseweg 154 

Plaats Steenbergen 

Gemeente Steenbergen 

Provincie Noord-Brabant 

Centrumcoördinaten 81658/397830 

Waterstaatkundige gegevens NVT 

CMA / AMK status NVT 

ARCHIS monumentnummer NVT 

ARCHIS onderzoeksmeldingsnummer Nog niet aangevraagd 

Oppervlakte plangebied 13.375 m² 

Oppervlakte onderzoeksgebied 1.075 m² 

Huidig grondgebruik Agrarisch 
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2 Aanleiding en motivering van het 
onderzoek 

Aanleiding en motivering 

De aanleiding tot het onderzoek waarop dit PvE betrekking heeft, vormt de geplande ontwikkeling 

van het plangebied (figuur 1). 

De huidige bebouwing in het plangebied wordt gesloopt om plaats te maken voor een nieuwe 

woning met een bijgebouw. In het oosten van het plangebied wordt een oude gracht uitgebaggerd, 

die momenteel nog grotendeels als sloot aanwezig is en ook watervoerend is . De sloop van de oude 

bebouwing zal onder toezicht van een bouwhistoricus worden gedaan. Hier hoeft geen archeoloog 

bij aanwezig te zijn. Op de locatie van de nieuwe bebouwing wordt een archeologische opgraving 

uitgevoerd. Het uitbaggeren van de gracht dient archeologisch begeleid te worden. Dit PvE heeft 

enkel betrekking op de archeologische begeleiding van het uitbaggeren van de gracht.  Voor de 

opgraving van de nieuwe bebouwing zal te zijner tijd een PvE gemaakt moeten worden.  

Uit het voorgaande onderzoek is gebleken dat binnen het plangebied sprake is van een hofstede. 

Omdat het niet mogelijk is om eventuele resten van de hofstede duurzaam in de ondergrond te 

behouden, is het (selectie)besluit genomen om een begeleiding uit te voeren, zodat de resten boven 

de grond (ex situ) kunnen worden veiliggesteld.  
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Figuur 1. De ligging van het plangebied (rode lijn). Inzet: ligging in Nederland (ster).  
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3 Eerder uitgevoerd onderzoek 

3.1 Eerder uitgevoerd onderzoek  

In het plangebied zijn volgens Archis geen vindplaatsen bekend. De meest nabije vindplaats (ca. 

700 m naar het oosten) is het landgoed en slot Padmos. Het gaat hier om een archeologisch 

rijksmonument (AMK-terrein van zeer hoge archeologische waarde, beschermd; AMK-nr. 15096). 

 

Soort onderzoek Uitvoerder Uitvoerings-

periode 

Rapportage 

(auteur, jaartal) 

Vondsten, 

monsters, 

documentatie 

ondergebracht 

bij 

Booronderzoek SOB 2004 J. Ras, 2004 SOB Research, 

Heinenoord 

Begeleiding BAAC 2012 F. van Nuenen, 

2012 

BAAC, ’s-

Hertogenbosch 

Bureauonderzoek en 

booronderzoek 

Antea Group 2013 M.L. Craane & T. 

van Bostelen, 

2014 

Antea Group, 

Oosterhout 

Tabel 1. Overzicht van eerder uitgevoerd onderzoek. 

In de omgeving van het plangebied zijn er slechts weinig belangwekkende archeologische en 

historische resten bekend: zie tabel 1. Circa 200 m ten noordoosten van het plangebied zijn tijdens 

een archeologische begeleiding geen sporen of vondsten aangetroffen. Ongeveer 1 km ten noorden 

van het plangebied, nabij Steenbergen, liggen een aantal vindplaatsen uit de Steentijd (Laat 

Paleolithicum), Middeleeuwen en Nieuwe tijd. Het betreft magere indicaties voor bewoning en 

landbouw.  

De algemene indruk is dat het plangebied deel uitmaakt van een archeologisch gezien vrij "arme" 

zone, uitgezonderd enkele historische landgoederen/sloten: De Lantaarn, Padmos en Ekelenburg 

(zie figuur 2). 

De Lantaarn 

De Lantaarn is een historische belangrijke locatie die in het plangebied ligt. Over De Lantaarn is 

helaas weinig bekend. De oudste vermelding is op een topografische kaart van Steenbergen en 

omgeving uit 1565. Het ging om een hofstede dat de allure had van een slot, met een toren en een 

gracht. Deze gebouwen zullen de grond gedeeltelijk hebben aangetast, maar kunnen tegelijkertijd 

nog als archeologische resten in de bodem aanwezig zijn.  

Padmos 

In de 13e eeuw wordt Padmos voor het eerst in de archieven genoemd, al gaat de voorgeschiedenis 

mogelijk verder terug. In deze tijd is het slechts een op een kunstmatige verhoging gesitueerde 

hoeve, die in de loop van de 14e eeuw versterkt wordt. Vermoedelijk was Padmos oorspronkelijk 

een complex bestaande uit een versterkte woning met bijbehorende landerijen. Dergelijke 

wooncomplexen kwamen in de middeleeuwen tot ontwikkeling, veelal op initiatief van ridders. Het 

slot zal al snel zijn verdedigende en beschermende functie voor de directe omgeving grotendeels 
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hebben verloren na de ommuring van Steenbergen na 1331. In de hierop volgende eeuwen raakt het 

in verval. 

Ekelenburg 

In 1637 werd Ekelenburg als volgt omschreven: een hof en plantage met land, groot ca. 8 gemeten, 

met daarop een huis en verder getimmerte, genaamd Eeckelenberg, gelegen in het Oudland te 

Steenbergen. Het onroerend goed was gesitueerd ten zuidwesten van de Welberg, tussen de 

Boomdijk en de weg van Steenbergen naar Moerstraten (thans de Moerstraatseweg).  

 

Figuur 2. Kaart uit de 18
e
 eeuw, met in het rood de ligging van het plangebied. Westelijk van het plangebied ligt 

Padmos en zuidelijk ligt Ekelenberg (bron: Leune, 2012).  

3.2 Geraadpleegde bronnen en partijen 

Overige literatuur en informatie van amateurarcheologen 

Er is contact geweest met de Stichting Stadsarcheologie van Steenbergen (te 14 -06-2018). De heer 

Chris Duijvestijn heeft laten weten dat de publicatie van Leune (die uitgebreid is gebruikt in 

onderhavige studie) de meeste informatie bevat over de historie van het plangebied en omgeving, 

en dat er bij de werkgroep geen extra gegevens zijn. Ook zijn er geen niet in Archis gemelde 

archeologische vindplaatsen bekend.  
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4 Archeologische verwachting 

4.1 Regionale archeologische (inclusief bouwhistorische) en 
(cultuur)landschappelijke context 

De gemeente Steenbergen heeft geen vastgestelde archeologische verwachtingskaart of 

beleidskaart. 

In de wijdere omgeving van het plangebied zijn slechts enkele archeologische vindplaatsen bekend. 

In tabel 2 wordt een overzicht gegeven van de vindplaatsen in een straal van 1 km rondom het 

plangebied. 

Vindplaats Aard Ouderdom Omvang Gaafheid Conser-

vering 

Landschappelijke 

context 

2055167100 Nvt Nieuwe tijd Nvt Nvt Nvt Ophogingspakket op 

dekzandafzettingen 

2088272100 Bewoning Steentijd, 

Middeleeuwen 

Nvt Nvt Nvt Dekzand landschap 

2116954100 Aardewerk  Late 

Middeleeuwen, 

Nieuwe tijd 

1,3 ha Nvt Nvt Akker 

2312909100 Landbouw Nieuwe tijd 2300 m
2
 2 2 Hoge zwarte 

enkeerdgrond en 

akker enkeerdgrond 

2981062100 Aardewerk Late 

Middeleeuwen, 

Nieuwe tijd 

Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend 

Tabel 2. Relevante vindplaatsen.  

Het plangebied ligt op de uitloper van een kleine, lage dekzandrug. Deze heeft tot in het Neolithicum 

aan het oppervlak gelegen. Vermoedelijk vanaf de Bronstijd raakte het plangebied met veen bedekt 

onder invloed van een stijgende zeespiegel. In de Late Middeleeuwen werd het veen afgegraven en 

kon het plangebied ontgonnen worden (https://landschapinnederland.nl). De bodem in het 

plangebied bestaat uit lemig fijn zand. In het noordwestelijke deel van het plangebied (d.w.z. het 

deel op de dekzandrug) komt een hoge zwarte enkeerdgrond voor. In het, grootste, overige deel 

bevindt zich een laarpozolgrond. De bodem is over het algemeen niet intact, hoogstwaarschijnlijk 

als gevolg van historische bebouwing en gebruik. In de bodem kun zich nog gave funderingen 

bevinden, maar ook verstoorde sporen en resten.  

Op het plangebied heeft vanaf tenminste 1565 het landgoed/slot De Lantaarn gestaan, bestaande 

uit enkele gebouwen en een gracht. Deze structuren zullen de bodem ter plaatse hebben aangetast, 

maar kunnen tegelijkertijd nog als archeologische resten in de bodem aanwezig zijn.  

Het bouwhistorisch onderzoek wees uit dat één gebouw restanten bevat van voor 1800. Het betreft 

een bouwwerk met een jaartalsteen uit 1669. Dit gebouw is oorspronkelijk een woonhuis geweest, 

dat bij de bevrijding zwaar beschadigd (1 november 1944) is geraakt. Daarop heeft men besloten 

een nieuw woonhuis te bouwen en het bestaande gehavende pand te verbouwen tot schuur. Daarbij 

heeft men de bakstenen van het deels verwoeste pand gebruikt voor het herstel. De nieuw 
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opgetrokken wanden zijn daarbij steens zwaar uitgevoerd, dit in tegenstelling tot de oorspronkelijke 

wanden, die anderhalf steens zwaar zijn. Voor een deel (achtergevel) zijn ook nieuwe bakstenen 

toegepast. 

Op een kaart uit 1805 is De Lantaarn voor het eerst in enig detail afgebeeld (zie  figuur 3). Op deze 

kaart is een vierkante gracht waarneembaar in het oosten van het perceel. Binnen de gracht 

bevinden zich twee percelen. Misschien dat de gracht oorspronkel ijk, tijdens de vroegste fase van 

bewoning van De Lantaarn, gerelateerd was aan een (versterkt) gebouw erbinnen.  

 

Figuur 3. Kaart uit 1805, met in het rood de ligging van het plangebied (bron: Leune, 2012).  

4.2 Aard en ouderdom van de vindplaats(en) 

Op basis van de historische gegevens worden resten van de gracht van en mogelijk gebouwen van 

De Lantaarn verwacht, daterend vanaf tenminste 1565 (Nieuwe tijd).  Deze resten kunnen bestaan 

uit funderingen, grondsporen zoals kuilen en paalkuilen, maar vooral uit weggegooide 

gebruiksvoorwerpen van steen, aardewerk, glas en metaal, etc in de voormalige grachtvullingen. 

Vroeger werd veel afval namelijk in een gracht gegooid. Sporen of vondsten uit oudere perioden 

kunnen niet helemaal worden uitgesloten. 

4.3 Begrenzing en oppervlakte van de vindplaats(en) binnen en 
buiten het plangebied 

De omvang van de vindplaats is vastgesteld tijdens het vooronderzoek en ligt binnen het perceel. 

Voor de begeleiding wordt de gracht onderzocht. Deze heeft een omvang van circa 1075 m
2
. 
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4.4 Archeologische stratigrafie en diepte van vondstlagen 

De stratigrafie in het onderzoeksgebied is onbekend. Binnen het onderzoeksgebied zijn geen 

boringen gezet, aangezien het grotendeels uit gracht- en slootvullingen bestaat. Archeologisch 

relevante (vondst)lagen kunnen in het onderzoeksgebied derhalve vanaf het maaiveld aanwezig zijn 

tot 2 à 3 m beneden maaiveld. 

4.5 Structuren en sporen 

Het onderzoeksgebied bestaat grotendeels uit gracht- en slootvullingen. Naast vondstlagen kunnen 

hier houten constructies (bruggen, beschoeiingen, inlaten e.d.) aanwezig zijn. Op de bovenzijde van 

het talud van de gracht (oever) zouden ook nog gebouwsporen, kuilen, paalkuilen, funderingen e.d. 

aanwezig kunnen zijn. 

4.6 Anorganische artefacten 

Anorganische artefacten zullen voornamelijk bestaan uit keramiek. Verder dient rekening te worden 

gehouden met gebruiksvoorwerpen van metaal (zowel ferro als non-ferro), glas, natuursteen, 

bouwmateriaal (resten van verbrande klei / leem, bakstenen, vloertegels en dakpannen). 

4.7 Organische artefacten 

De kans op de aanwezigheid van organische artefacten is middelhoog. Hier moet worden uitgegaan 

van afvalmateriaal van dierlijk bot. Wanneer men vroeger vlees at  en dieren werden geslacht, kon 

het botmateriaal in de gracht worden gedeponeerd.  

4.8 Archeozoölogische, archeobotanische en fysisch 
antropologische resten 

De kans op de aanwezigheid van onverbrande archeozoölogische resten is middelhoog. De kans op 

de aanwezigheid van verbrande botresten is klein. Archeobotanische resten worden in de vorm van 

(al dan niet verkoolde) zaden verwacht. Wederom kan het gaan om etensresten die in de gracht 

terecht zijn gekomen. 

4.9 Motivatie 

Bovenstaande verwachting is gemotiveerd tot stand gekomen. Hierbij is gebruik gemaakt van 

algemeen bekende inzichten in het voorkomen van structuren, sporen en artefacten per 

complextype en de resultaten van het eerder in het plangebied uitgevoerde onderzoek. 
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5 Doel- en vraagstelling 

5.1 Doelstelling 

Het doel van de in dit PvE omschreven archeologische begeleiding is het veiligstellen van de 

wetenschappelijke informatie van de archeologische vindplaats binnen het plangebied, om daarmee 

informatie te behouden die van belang is voor de kennisvorming over het verleden (behoud ex situ).  

5.2 Relatie met NOaA en/of andere onderzoekskaders 

In de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie (NOaA, versie 2.0) zijn een aantal algemene 

aandachtspunten m.b.t. het gewenste archeologische onderzoek geformuleerd. De volgende vragen 

zijn van toeppassing op dit onderzoek:  

 Hoe en onder invloed van welke factoren verliep de bewoningsexpansie op het (post) 

middeleeuwse platteland?  

 Wat zeggen materiële bronnen van overzeese relaties met de koloniale gebieden?  

 Hoe werkt de opkomst van (pre)-industriële productie (massaproducten) door in de 

materiële cultuur? 

 Hoe werd met afval omgegaan? 

 Hoe werden ruimte afgebakend en grenzen gemarkeerd? 

5.3 Onderzoeksvragen 

Voor het archeologisch onderzoek zijn onderzoeksvragen opgesteld die meer informatie dienen te 

verschaffen over de opbouw van de gracht, het mogelijk gedeponeerde afval en eventuele sporen 

die aanwezig kunnen zijn onder de gracht.  

 Hoe ziet de geologische, geomorfologische en bodemkundige opbouw van het plangebied 

eruit, voor zover profielen gedocumenteerd konden worden? Komt dit overeen met de 

bevindingen van het vooronderzoek? 

 Welke postdepositionele processen hebben zich afgespeeld en wat is het effect daarvan op 

de archeologische resten? 

 Zijn er archeologische resten aanwezig in de gracht of op de oever? 

 Wat is de mate van conservering en gaafheid van eventuele archeologische sporen en 

vondsten? 

 Kan op basis van de sporen en vondsten iets over de ouderdom van De Lantaarn gezegd 

worden?  

 Zijn er verschillende fases herkenbaar in de gracht? 
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6 Methoden en technieken 

6.1 Strategie (inclusief motivatie) 

Op basis van het voorgaande bureauonderzoek en verkennend booronderzoek wordt duidelijk dat 

binnen het plangebied sprake kan zijn van een behoudenswaardige vindplaats. Deze vindplaats kan 

binnen de nieuwbouwplannen niet duurzaam in situ worden behouden, zodat is besloten de resten 

door middel van een opgraving ex situ veilig te stellen. De geplande verstoringen beperken zich tot 

de bouw van een woning en bijgebouw en het uitbaggeren van de oude gracht (figuur 4). Dit PvE is 

enkel bestemd voor de begeleiding van het uitbaggeren van de gracht. De oppervlakte van deze 

gracht is circa 1075 m
2
.  

 

Figuur 4. Afbleeding van het plangebied (rode lijn), met de grens van de uit te baggeren gracht (blauwe lijn).  
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6.2 Methoden en technieken 

Het onderzoek wordt uitgevoerd als een opgraving (variant begeleiding), conform de Kwaliteitsnorm 

Nederlandse Archeologie, versie 4.1 (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsboring Bodembeheer; SIKB).  

De volgende protocollen en bijbehorende specificaties van de KNA 4.1 zijn op het onderzoek van 

toepassing: 

 Protocol 4001 – Programma van Eisen; 

 Protocol 4004 – Opgraven; 

 Protocol 4006 – Specialistisch Onderzoek; 

 Protocol 4010 – Depotbeheer. 

Daarnaast zijn op dit onderzoek de volgende standaarden, bijlagen, specificaties, leidraden en 

richtlijnen van toepassing: 

 Beoordelingsrichtlijn BRL 4000 Archeologie en bijlagen; 

 KNA 4.1 Bijlagen bij protocollen I, III en IV; 

 Specificaties PvE PS06 en PS07; 

 Specificaties opgraven OS01 t/m OS17; 

 Specificaties deponeren DS01-DS03, DS05; 

 KNA-Leidraad Veldhandleiding Archeologie; 

 KNA-Leidraad proefsleuvenonderzoek; 

 KNA Leidraad Archeozoölogie; 

 KNA-Leidraad Eerste Hulp bij Kwetsbaar Vondstmateriaal.  

In aanvulling op bovenstaande algemene richtlijnen geldt het volgende:  

 Het uitbaggeren van de gracht wordt door vrijwilligers van Stichting Stadsarcheologie van 

Steenbergen uitgevoerd. Indien er tijdens de graafwerkzaamheden bijzondere resten / vondsten 

worden aangetroffen, wordt de bevoegde overheid en de archeologische uitvoerder op de 

hoogte gesteld.  

 Een gecertificeerd archeoloog zal een inspectie van de stort uitvoeren, na de 

baggerwerkzaamheden. Hierbij wordt de stort afgezocht op archeologisch vondstmateriaal en 

worden indien mogelijk profielen gedocumenteerd. Deze werkzaamheden duren hoogstens 8 

uur.   

 Het uitbaggeren van de gracht gebeurt in dunne laagjes. Leden van de Stichting 

Stadsarcheologie van Steenbergen hebben na ieder haal van de graafmachine de mogelijkheid 

de bagger/stort te inspecteren. 

 De gracht wordt gegraven tot een op voorhand bepaalde diepte. De stort wordt aan de zijkant 

van de gracht gegooid zodat deze kan worden onderzocht.  
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 Van de ontgravingen worden vlakfoto’s gemaakt. Vervolgens worden eventuele sporen, 

verstoringen en natuurlijke bodemverkleuringen ingemeten met behulp van een GPS of een RTS 

en beschreven in een database. Indien vlaktekeningen analoog worden vervaardigd, gebeurt dit 

op schaal 1:50. Eventueel muurwerk wordt op schaal 1:20 getekend. 

 Ter illustratie van de rapportage worden foto’s gemaakt van de algemene situatie tijdens het 

onderzoek (sfeerfoto’s). 

 Indien mogelijk wordt het vondstmateriaal per laag en, indien aanwezig, per spoor verzameld. 

Vondstmateriaal dat niet aan antropogene sporen kan worden gekoppeld wordt per 

stratigrafische eenheid in vakken van 5 bij 5 m verzameld, indien mogelijk. De bagger/stort van 

de uit te graven gracht wordt door een gecertificeerd KNA archeoloog geïnspecteerd op 

archeologisch vondstmateriaal. Stortvondsten mogen als één eenheid verzameld worden. Indien 

uit de storthopen blijkt dat uit bepaalde segmenten van de gracht meer vondsten afkomstig zijn, 

dan wordt genoteerd waar deze vondstrijke grachtvul lingen ongeveer vandaag komen. 

 Fragiele en/of belangwekkende vondsten dienen op de plaats van aantreffen gefotografeerd te 

worden en direct te worden geborgen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de KNA-Leidraad 

Eerste Hulp bij Kwetsbaar Vondstmateriaal. Indien noodzakelijk wordt (na overleg met de 

bevoegde overheid) een specialist geraadpleegd.  

6.3 Omgang met kwetsbare vondsten en monsters 

Conform OS11 en de KNA-Leidraad ‘eerste hulp bij kwetsbaar vondstmateriaal’.  

6.4 Structuren en grondsporen 

 Sporen die zich manifesteren op het leesbare vlak of in het profiel worden genummerd en 

beschreven in een database.  

 Bij aanwezige oude funderingen wordt haaks een profiel gezet en gedocumenteerd om de 

insteek van de fundering in kaart te brengen.  

 Alle sporen worden gecoupeerd en gedocumenteerd, tenzij het evident recente (na 1950) 

sporen betreft. 

 Waar mogelijk worden sporen tegen de putwand in het profiel gecoupeerd, zodat de relatie met 

het stratigrafisch ingravingsniveau kan worden vastgelegd.  Sporen worden afgewerkt voor zover 

zij zichtbaar zijn in de ontgravingen. Crematiegraven worden altijd afgewerkt. Deze zijn zeer 

kwetsbaar wanneer ze eenmaal zijn blootgelegd en dienen dan ook geheel gedocumenteerd en 

integraal bemonsterd te worden. 

 Coupes worden getekend (analoog, schaal 1:20) en gefotografeerd. 

 Tijdens het onderzoek wordt voldoende diagnostisch vondstmateriaal verzameld om de 

onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. 

 Bijzondere vondsten buiten de storthopen (compleet aardewerk, metaalvondsten, etc.) worden 

als puntlocaties ingemeten.  
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6.5 Aardwetenschappelijk onderzoek 

 Bij het uitbaggeren van een gracht zal het moeilijk zijn om aardwetenschappelijk onderzoek te 

verrichten: mogelijk worden geen natuurlijke lagen geraakt. 

 Als er op de oever de mogelijkheid bestaat tot het documenteren van kolomprofielen, dan wordt 

dit gedaan. 

 Het microreliëf binnen de vindplaats wordt in kaart gebracht door middel van het vaststellen van 

de vlakhoogte ten opzichte van NAP. De vlakhoogte wordt gemeten in afstanden van maximaal 

5 bij 5 m in de werkput, voor zover deze niet onder water ligt. Daarnaast wordt rondom de put 

op het maaiveld een raai hoogtemetingen verricht met een tussenafstand van  maximaal 5 m.  

 Profielen worden indien mogelijk beschreven, gefotografeerd en digitaal ingemeten of getekend 

(schaal 1:20). Op de profieltekeningen worden NAP-hoogten aangegeven. De profielen worden 

beschreven en getekend op basis van kleur, textuur en archeologische inclusies.  

6.6 Anorganische artefacten 

Het verzamelen van anorganische artefacten geschiedt  conform protocol PS06 en OS11. In 

aanvulling daarop geldt het volgende: 

 Anorganische artefacten worden per spoor en per spoorvulling verzameld. Vondsten die niet 

aan antropogene sporen kunnen worden gekoppeld, worden verzameld per stratigrafische  

eenheid in vakken van 5 x 5 m. Metaalvondsten worden als puntvondst ingemeten met een 

GPS. Vondsten uit de stort van de gracht worden ingemeten met een GPS om de globale locatie 

vast te stellen.  

 De stort wordt afgezocht met een metaaldetector om metalen vondsten op te sporen. 

6.7 Organische artefacten 

Het verzamelen van organische artefacten geschiedt conform protocol PS06 en OS11. In aanvulling 

daarop geldt het volgende: 

 Eventuele vondsten van organisch materiaal worden geborgen en dienen zo snel mogelijk on der 

de hiervoor geschikte omstandigheden te worden opgeslagen. In het bijzonder dienen 

temperatuur, contactmaterialen, vochtigheidsgraad en de hoeveelheid licht waaraan ze 

blootgesteld te worden bewaakt. 

 Bij bijzonder kwetsbare vondsten wordt direct een specialist geconsulteerd.  

6.8 Archeozoölogisch, fysisch antropologische en 
archeobotanische resten  

Het verzamelen van archeozoölogische en -botanische resten geschiedt conform protocol PS06 en 

OS11. In aanvulling daarop geldt het volgende:  

 Archeozoölogische resten worden verzameld zoals anorganische artefacten. Indien er zichtbaar 

klein botmateriaal aanwezig is, worden deze (sporen) bemonsterd.  
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 Uit relevante sporen met een (min of meer) gesloten context worden voor de beantwoording van 

de onderzoeksvragen monsters genomen voor (macro-)botanisch onderzoek, pollenonderzoek 

en chronologisch onderzoek (
14

C). 

 Bij het aantreffen van inhumatiegraven vindt overleg plaats met een fysisch antropoloog. In 

overleg met de bevoegde overheid, de uitvoerder van het archeologisch onderzoek en de 

fysisch antropoloog wordt besloten of inzet van een specialist in het veld noodzakelijk is. 

 Bij het aantreffen van recente stoffelijke resten of stoffelijke resten uit de Tweede Wereldoorlog 

dient de politie te worden ingelicht. Indien het gaat om resten uit de Tweede Wereldoorlog wordt 

door de politie de Bergings- en Identificatiedienst Koninklijke Landmacht (BIDKL) ingeschakeld, 

waarna het lichaam door diezelfde dienst geborgen dient te worden.  

 De monsters worden verzameld in luchtdicht afgesloten emmers / monsterbuizen. 

6.9 Overige resten 

Het verzamelen van overige resten, zoals micromorfologische resten of fosfaatmonsters geschiedt 

conform protocol PS06 en OS11. In aanvulling daarop geldt het volgende:  

 Onderzoek van overige resten wordt alleen uitgevoerd wanneer dit noodzakelijk is voor de 

beantwoording van de onderzoeksvragen.  

6.10 Dateringstechnieken 

Het is de verwachting dat het onderzoek voldoende betrouwbaar dateerbaar vondstmateriaal zal 

opleveren. Indien dat niet het geval is, kan het noodzakelijk zijn om aanvullend 

natuurwetenschappelijke dateringen te verkrijgen. De voorkeur bij het nemen van 
14

C-monsters gaat 

uit naar verbrand bot of verbrande zaden afkomstig uit een eenduidige context (waarbij kan worden 

uitgesloten dat het materiaal bijvoorbeeld door opspit in een spoor terecht is gekomen). Materiaal 

waarvan de herkomst niet zeker is komt dan ook niet in aanmerking voor datering. In het veld zal 

door een senior KNA archeoloog worden bepaald of de betreffende sporen / lagen ook 

daadwerkelijk geschikt zijn voor datering. 

Indien tijdens het onderzoek houtresten worden aangetroffen die zich mogelijk lenen voor 

dendrochronologisch onderzoek, worden deze gezien de zeldzaamheid en de nauwkeurige 

dateringsmogelijkheden altijd bemonsterd. 

Er wordt geen rekening gehouden met dateringen door middel van OSL-analyse.  

Eventuele uitwerking van tijdens het veldwerk genomen monsters wordt in het evaluatie - en 

selectierapport ter goedkeuring voorgelegd aan de bevoegde overheid en in afschrift verzonden aan 

de initiatiefnemer. 

6.11 Beperkingen 

De complexiteit van het archeologisch onderzoek is standaard. Zowel op technisch als inhoudelijk 

niveau zijn er vooralsnog geen factoren voorzien die het onderzoek gecompliceerd zullen maken.  

Logistiek gezien is het project wel een uitdaging. Het uitbaggeren van de gracht zal grotendeels 

plaatsvinden onder water, wat de waarnemingsmogelijkheden sterk beperkt. De bagger/stort die uit 
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de gracht afkomstig dient op het terrein te blijven liggen, zodat inspectie door de archeoloog en de 

leden van Stichting Stadsarcheologie van Steenbergen mogelijk is.  Indien blijkt dat het inspecteren 

van de bagger/stort niet veilig is tijdens of kort na het uitbaggeren van de gracht, dan zal deze  zo 

lang op locatie blijven liggen totdat de bagger/stort opgedroogd is en veilig betreden kan worden.  

Het kan ook nog bekeken worden of het zinvol is het opladen/afvoeren van de stort te laten 

plaatsvinden onder begeleiding van Stichting Stadsarcheologie van Steenbergen. Bij de (iets) 

opgedroogde bagger/stort zijn de waarnemingsmogelijkheden mogelijk beter.  
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7 Uitwerking 

7.1 Evaluatiefase 

Het onderzoek wordt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na afloop van het 

veldwerk, door de opdrachtnemer met de bevoegde overheid en opdrachtgever geëvalueerd aan de 

hand van een (concept) evaluatierapport. Indien monsters genomen zijn, zullen deze eerst 

gewaardeerd moeten worden. Het bereiden en waarderen van monsters neemt in de regel veel tijd 

in beslag. Indien na het veldwerk blijkt dat monsters gewaardeerd moeten worden zal het 

evaluatierapport binnen zes maanden geleverd worden. In dit evaluatierapport worden de eerste 

resultaten en de gang van zaken tijdens het veldwerk nabesproken. De evaluatie heeft onder andere 

als doel de uitwerking van het onderzoek te plannen en te (her)begroten. Het is daarvoor van belang 

dat vondsten, monsters en sporen voorafgaand aan het evaluatiegesprek primair zijn verwerkt en 

beoordeeld op hun potentie voor het beantwoorden van de in het PvE vastgelegde 

onderzoeksvragen. Concreet betekent dit dat alle vondstcategorieën en grondmonsters 

daadwerkelijk zijn gewaardeerd. 

De beoordeling of waardering van vondsten, monsters en sporen dient in het evaluatierapport 

conform KNA-specificatie OS12 te worden opgenomen. Dit betekent dat het selectierapport deel 

uitmaakt van het evaluatierapport. Het uitgangspunt daarbij is bijlage 1. 

Aan de hand van het evaluatierapport wordt door de bevoegde overheid besloten welke vondsten, 

grondsporen en monsters worden uitgewerkt, geconserveerd en ter deponering aan de depothouder 

zullen worden aangeboden. Dit voorstel wordt vervolgens aan de depothouder ter goedkeuring 

voorgelegd. De bevoegde overheid maakt binnen 15 werkdagen het besluit over de uitwerking 

kenbaar aan de initiatiefnemer. 

In overleg met de bevoegde overheid en naar gelang de resultaten van het veldwerk kan de 

evaluatiefase worden ingekort, bijvoorbeeld mondeling of middels een kort verslag (per email). Dit 

kan zijn indien het onderzoek weinig of geen sporen en/of vondsten heeft opgeleverd. Indien het 

noodzakelijk is om vondsten of monsters uit te selecteren dient minstens een selectierapport te 

worden opgesteld. 

7.2 Structuren, grondsporen, vondstverspreidingen 

 Een vlaktekening op groot formaat (schaal 1:500 of een kleinere schaal) met overzicht en 

interpretatie van de aangetroffen sporen / structuren met bijhorende spoor- of structuurnummers.  

 Op alle tekeningen van een horizontaal vlak worden op regelmatige plaatsen NAP-hoogten gezet. 

 Alle relevante of kenmerkende profielen en/of profielkolommen worden voorzien van spoor- / 

laagnummers met een overzicht en interpretatie van de aangetroffen lagen en/of sporen. 

 Structuren, grondsporen en vondstspreidingen worden in de standaardrapportage beschreven 

vanuit hun ruimtelijke, stratigrafische en chronologische context en onderlinge samenhang. 

Hiertoe worden alle grondsporen en structuren geïnterpreteerd en gedateerd tot op het niveau dat  

noodzakelijk is voor de beantwoording van de onderzoeksvragen.  

 Plattegronden van individuele gebouwstructuren worden in detail afgebeeld.  
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 Sporen en structuren worden per periode en per spoor- en structuurcategorie beschreven, waarbij 

ingegaan wordt op hun algemene kenmerken, aard, eventuele vondstinhoud en datering.  

 Structuren en sporen die een evidente samenhang vertonen (ruimtelijk en functioneel) dienen als 

complexen apart besproken en afgebeeld te worden.  

 De afzonderlijk afgebeelde structuren en sporen dienen op de alle-sporenkaart en/of daarvan 

afgeleide overzichtsplattegronden gelokaliseerd te kunnen worden.  

 Van sporen die niet aan structuren kunnen worden toegeschreven, dient een representatieve 

selectie in detail te worden afgebeeld. 

 Lijsten en tabellen van sporen en vondsten worden als bijlagen aan het rapport toegevoegd en 

niet in de lopende tekst. 

 Van vondstverspreidingen (vondstlagen) worden de oppervlakte en de dikte geregistreerd  indien 

mogelijk. Het resultaat is een analytische beschrijving die voor zover mogelijk antwoord geeft op 

de onderzoeksvragen uit dit PvE. 

7.3 Analyse aardwetenschappelijke gegevens 

 In het rapport dient als integraal (samenhangend) onderdeel van het rapport een paragraaf 

geschreven te worden over de landschappelijke context, geologie en bodemopbouw in het 

onderzoeksgebied, indien mogelijk. Dit onderdeel dient te worden gerefereerd aan de 

archeologische bevindingen en de resultaten van het eerder in het plangebied uitgevoerde 

vooronderzoek.  

 De uitwerking vindt plaats tot op een niveau dat noodzakelijk is t.b.v. het onderzoeksdoel en de 

beantwoording van onderzoeksvragen en geeft voldoende inzicht in de aangetroffen 

terreinomstandigheden om uitspraken te kunnen doen over de geogenese van de locatie en de 

geschiktheid voor bewoning of andere vormen van gebruik. 

 De analyse van de fysisch-geografische informatie gebeurt op basis van de bestudeerde 

profielen. Op basis hiervan dient een consistent en onderbouwd verhaal te worden geschreven. 

Zowel het (paleo)landschap alsook de post-depositionele processen krijgen hierin ruim aandacht. 

 Indien geen profielen gedocumenteerd konden worden als gevolg van de civieltechnische 

omstandigheden in het veld, kan het hoofdstuk fysische geografie komen te vervallen. Over de 

fysische geografie kan dan kort iets bij de paragraaf “vooronderzoek” aangehaald worden.  

7.4 Anorganische artefacten 

 Artefacten worden per materiaalcategorie beschreven conform de daarvoor gebruikelijke 

determinaties (tenminste conform het ABR en de aanlevereisen van het depot).  

 Van onherkenbare voorwerpen (roestklompen) worden na selectie en in overleg röntgenopnamen 

gemaakt.  

 Losse vlakvondsten worden slechts uitgewerkt voor zover dat nodig is voor de beantwoording van 

de onderzoeksvragen en slechts bij bijzondere en/of dateerbare vondsten nader beschreven en 

geanalyseerd. 
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7.5 Organische artefacten 

 Bij (vergankelijke) vondsten dient in eerste instantie minimaal gezorgd te worden voor 

stabilisering van de staat waarin deze zijn gevonden. De keuze hiervoor dient gemaakt te worden 

door de specialist.  

 Vondsten worden per categorie beschreven en gewaardeerd. In overleg met de opdrachtgever en 

de bevoegde overheid wordt vervolgens het niveau van de uitwerking bepaald. Indien nodig wordt 

hierbij de depothouder betrokken. 

7.6 Archeozoölogische en botanische resten 

 Monsters worden na het veldwerk, op grond van de kwetsbaarheid, overgedragen aan de 

betreffende specialist voor de bepaling van de kwaliteit (waardering).  

 Ten behoeve van de waardering wordt het verzamelde botmateriaal gescheiden in op diersoort te 

determineren vondsten, bot met bewerkingssporen, hoorn en gewei en overig botmateriaal.  

 Aan de hand van het evaluatieverslag wordt besloten welke monsters geanalyseerd, uitgewerkt, 

en gerapporteerd worden om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden.  

 Eventuele uitwerking en conservering van tijdens het veldwerk genomen monsters en de daarmee 

samenhangende (extra) kosten, worden in het evaluatieverslag voorgelegd aan de opdrachtgever.  

7.7 Rapportage 

 Het rapport wordt door de opdrachtnemer in PDF formaat compleet met alle bijlagen, aangeboden 

aan de opdrachtgever en, in afschrift, ter goedkeuring voorgelegd aan de bevoegde overheid.  

 De bevoegde overheid en de opdrachtgever leveren binnen drie weken al dan niet commentaar 

op het rapport, waarna het rapport naar ARCHIS zal worden geüpload door opdrachtnemer. 

 Beeldrapportage vindt plaats conform de KNA, zodanig dat het de tekst (beantwoording van de 

onderzoeksvragen en beschrijving van de onderzoeksresultaten) verduidelijkt. Naast de door de 

KNA 4.1 (VS05) voorgeschreven tekeningen dienen aanwezig te zijn:  

o relevante overzicht- en detailfoto’s; 

o objectfoto’s of objecttekeningen van karakteristieke en bijzondere vondsten (per 

periode); 

o vlaktekeningen (alle-sporen-kaarten); 

o kenmerkende bodemprofielen en relevante coupes; 

o herleidbare hoogte- en/of verspreidingskaarten of diagrammen van archeologische, 

landschappelijke of bodemkundige fenomenen; 

o actiefoto’s en sfeerfoto’s. 
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8 Selectie en conservering 

8.1 Selectie materiaal voor uitwerking 

Indien relevant wordt na het veldwerk in een evaluatierapport een onderbouwd voorstel gedaan voor 

uit te werken, te deponeren / conserveren en te verwijderen monsters en vondsten conform de KNA 

en dit PvE. In bijlage 2 zijn per vondstcategorie de minimum aantallen opgenomen die op basis van 

het vooronderzoek worden verwacht. In het evaluatierapport worden deze aantallen geëvalueerd.  

8.2 Selectie materiaal voor deponering en verwijdering 

Indien een evaluatierapport wordt op gesteld, wordt indien relevant een voorstel gedaan voor de te 

deponeren en te verwijderen vondsten en monsters. De selectie wordt vervolgens ter goedkeuring 

voorgelegd aan de depothouder. Deze heeft 15 werkdagen voor de afhandeling van het verzoek tot 

goedkeuring. Indien geen selectie hoeft plaats te vinden (alle vondsten en monsters worden 

aangeleverd) hoeft geen selectierapport/hoofdstuk opgesteld te worden. 

Pas na goedkeuring van het selectierapport door de depothouder / eigenaar kunnen deze vondsten 

en monsters op gecontroleerde wijze worden verwijderd. Zie ook PS06.  

8.3 Selectie materiaal voor conservering 

Het gesorteerde en geanalyseerde vondstmateriaal wordt, zolang het niet gedeponeerd kan worden, 

zo stabiel en veilig mogelijk door de opdrachtnemer opgeslagen. Na deponering gelden de 

richtlijnen zoals verwoord in het KNA-protocol 4010 Depotbeheer.  

De bevoegde overheid bepaalt of aanvullende conservering van vondsten noodzakelijk is en 

informeert hierover de initiatiefnemer / opdrachtgever en depothouder (eigenaar).  

In een conserveringsrapport wordt vastgelegd welke vondsten en welke monsters op welke  wijze en 

met welke middelen zijn geconserveerd. Zie ook specificatie PS06.  
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9 Deponering 

9.1 Eisen betreffende het depot 

 Vondsten, monsters en documentatie worden binnen twee jaar na afronding van het veldwerk 

overgedragen aan het depot van de provincie conform de daar geldende eisen.  

 Binnen twee jaar na afronding van het veldwerk zijn alle conform het PvE gespecificeerde digitale 

producten overgedragen aan het e-depot (www.edna.nl) onder vermelding van het 

onderzoeksmeldingsnummer. Na verwerking in EDNA krijgt de documentatie een persistent 

identifier, zodat de data digitaal zijn te traceren.  

9.2 Te leveren product 

Het eindproduct is de projectdocumentatie volgens de specificatie conform het protocol 4003. Bij het 

eindproduct hoort een overdrachtsverklaring (af te geven door de depothouder / eigenaar) voor de 

overgedragen vondsten, monsters en documentatie.  

Specificatie van de te leveren product(en) 

 Indien relevant, een (goedgekeurd) evaluatierapport volgens de in dit PvE beschreven KNA-

specificaties en de overige bepalingen in dit PvE, inclusief een voorstel voor het te analyseren en 

te conserveren materiaal, inclusief een volledig kostenoverzicht van gemaakte en eventueel nog 

te verwachten onderzoekskosten bestemd voor de opdrachtgever.  

 Een standaard rapport volgens KNA-specificaties en de bepalingen in dit PvE. 

 Het bewijs van overdracht van monsters, onderzoeksdocumentatie en vondstmateriaal bij  het 

Provinciaal Depot Bodemvondsten van Noord-Brabant. 
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10 Randvoorwaarden en aanvullende eisen 

10.1 Personele randvoorwaarden 

 Het onderzoek wordt verricht door een archeologisch bedrijf of instantie met certificaat 4004 op 

basis van de BRL 4000.  

 Het onderzoek wordt uitgevoerd onder fulltime leiding van een Senior KNA Archeoloog, met 

aantoonbaar ruime ervaring in de archeoregio en met de in dit PvE beschreven archeologische 

periodes. 

 Het veldteam bestaat verder uit een KNA Archeoloog (MA) of hoger gekwalificeerd, met ervaring 

in de archeoregio en met de in dit PvE omschreven archeologische periodes. 

 De documentatie en interpretatie van profielen wordt uitgevoerd door een specialist fysische 

geografie of KNA archeoloog (MA), met aantoonbaar ruime ervaring in de archeoregio.  

 Leden van de Stichting Stadsarcheologie van Steenbergen hebben de mogelijkheid om aan het 

onderzoek mee te werken. Zij dienen te werken onder een vrijwilligerscontract van de 

archeologisch uitvoerder. 

10.2 Overlegmomenten 

 Voorafgaand aan het veldwerk vindt overleg plaats tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. 

Tijdens dit overleg worden nadere afspraken gemaakt over de te volgen werkwijze, betreding, 

toegankelijkheid en oplevering van het terrein en worden eventuele andere bijzonderheden 

besproken. 

 Opdrachtnemer meldt minimaal tien werkdagen van tevoren de startdatum van het veldwerk aan 

de bevoegde overheid en het depot. Gedurende het onderzoek houdt de uitvoerder de bevoegde 

overheid op de hoogte over de vorderingen, zodat indien noodzakelijk direct stappen ondernomen 

kunnen worden om wijzigingen in de onderzoeksstrategie aan te brengen. 

 Indien zich zaken voordoen waarin dit PvE niet (tot in detail) voorziet, wordt dit door de uitvoerder 

van het archeologisch onderzoek gemeld aan de bevoegde overheid. Deze neemt een besluit 

over de te nemen vervolgstappen en informeert de initia tiefnemer.  

 Bij het aantreffen van bijzondere, mogelijk behoudenswaardige archeologische resten, bijv. 

concentraties artefacten, of bijzondere sporen of structuren, zoals crematie - of inhumatiegraven, 

wordt terstond contact opgenomen met de bevoegde overheid over de te volgen strategie. 

 Contacten met de media verlopen altijd via de opdrachtgever.  

 Omwonenden en andere belangstellenden (geen pers) kunnen door de uitvoerende instantie te 

woord worden gestaan vanaf het moment dat hier goede afspraken over zijn  gemaakt met de 

opdrachtgever. Tot die tijd worden zij doorverwezen naar de opdrachtgever. 
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10.3 Kwaliteitsbewaking, toezicht, overleg en evaluatie 

 De senior (KNA-)archeoloog van de archeologische aannemer is verantwoordelijk voor de 

archeologische kwaliteit van het onderzoek en de te doorlopen processtappen.  

 De bevoegde overheid toetst of het onderzoek voldoet aan de eisen zoals gesteld in dit PvE.  

 Tijdens het uitvoeren van het veldwerk worden door de verantwoordelijke archeoloog 

dagrapporten opgemaakt waarin de vordering van de werkzaamheden, de personele inzet, de 

verwerking en de opslag van kwetsbare materialen, de wetenschappelijke of technische 

ontwikkelingen en de inhoudelijke keuzes worden opgenomen. 

10.4 Overige randvoorwaarden en aanvullende eisen 

 In alle gevallen waarin dit PvE niet voorziet, zijn de procesbeschrijvingen en specificaties van de 

KNA 4.1 van toepassing. 

 De opdrachtnemer zorgt ervoor dat de volgende documenten tijdens het veldwerk op de 

werklocatie aanwezig zijn:  

o het door de bevoegde overheid en de opdrachtgever getekende PvE; 

o een Plan van Aanpak/draaiboek inclusief veiligheidsplan; 

 De gangbare eisen bij een project van deze aard ten aanzien van veiligheid en Arbo worden in 

acht genomen. Details zijn opgenomen in een standaard veiligheidsplan dat door de 

archeologisch aannemer bij het PvA / draaiboek gevoegd zal worden. 
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11  Wijzigingen ten opzichte van het 
vastgestelde PvE 

11.1 Wijzigingen tijdens het veldwerk 

Relevante wijzigingen worden (telefonisch of) schriftelijk (mag per e-mail) aan de bevoegde 

overheid en de opdrachtgever voorgelegd. De bevoegde overheid neemt een besluit over de 

voorgelegde wijzigingen en informeert de initiatiefnemer hierover. Indien noodzakelijk wordt de 

depothouder door de bevoegde overheid op de hoogte gebracht. Afspraken ten aanzien van 

wijzigingen op het vastgestelde PvE worden in het evaluatierapport en de eindra pportages 

geregistreerd en verantwoord. 

11.2 Belangrijke wijzigingen 

Onderstaande belangrijke wijzigingen worden te allen tijde aantoonbaar voorgelegd aan alle 

betrokken partijen: 

 afwijkingen van de archeologische verwachting; 

 wijzigingen van de in het PvE / PvA vastgelegde onderzoeksmethode; 

 wijzigingen van de fysieke en/of technische omstandigheden; 

 significante afwijkingen van het verwachte vondstmateriaal  / vondsten (hoeveelheid, soorten, 

materialen, soorten voorwerpen, type conservering); 

 wijzigingen die selectie en conservering van vondsten beïnvloeden. 

11.3 Procedure van wijziging na de evaluatiefase van het veldwerk 

 Relevante wijzigingen worden per e-mail aan de bevoegde overheid en de opdrachtgever 

voorgelegd.  

 Behalve voorstellen rondom de uitwerking, conservering en deponering van de 

onderzoeksresultaten kan in de evaluatiefase ook worden vastgelegd of bestaande 

onderzoeksvragen komen te vervallen of dat juist aanvullende onderzoeksvragen dienen te 

worden geformuleerd. 

11.4 Procedure van wijziging tijdens uitwerking en conservering 

Relevante wijzigingen worden schriftelijk (mag per e-mail) aan de bevoegde overheid en de 

opdrachtgever (en indien van toepassing de depothouder) voorgelegd.  
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e
 eeuw, met in het rood de ligging van het plangebied. Westelijk van het plangebied 
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Bijlage 1. Lijst met te verwachten aantallen (conform 
de KNA) 

Onderzoek Verwachting 

Omvang (m
2
) Verwachte aantal m

2
 

1075 m
2
 1075 m2 

Vondstcategorie Verwachte aantallen (N) 

Aardewerk 200 

Bouwmateriaal 40 

Metaal (ferro) 20 

Metaal (non-ferro) 15 

Slakmateriaal 10 

Vuursteen 0 

Overig natuursteen 10 

Glas 5 

Menselijk botmateriaal onverbrand 0 

Menselijk botmateriaal verbrand (crematiegraf) 0 

Dierlijk botmateriaal onverbrand 30 

Dierlijk botmateriaal verbrand 0 

Visresten 0 

Schelpen 0 

Hout 0 

Houtskool(monsters) 0 

Textiel 0 

Leer 0 

Submoderne materialen 0 

 

Monstername Verwachte aantallen (N) als stelpost opnemen in offerte  

Algemeen biologisch monster (ABM) 1 

Algemeen zeefmonster (AZM) 0 

Pollen, diatomeeën en andere microfossielen 0 

Monsters voor anorganisch chemisch onderzoek 0 

Monsters voor micromorfologisch onderzoek 0 

Monsters voor luminescentiedatering (OSL) 0 

Monsters voor koolstofdatering (
14

C) 0 

DNA  0 

Dendrochronologisch monster  1 

 



 

  

Bijlage 2. Overzicht te raadplegen specialisten en 
specialismen 

Vondstcategorie Raadplegen bij 

PvA 

Raadplegen bij 

veldwerk 

Raadplegen 

bij uitwerking 

Aardewerk Nee Nee Ja 

Bouwmateriaal Nee Nee Ja 

Metaal (ferro) Nee Nee Ja 

Metaal (non-ferro) Nee Nee Ja 

Slakmateriaal Nee Nee Ja 

Vuursteen Nee Nee Ja 

Overig natuursteen Nee Nee Ja 

Glas Nee Nee Ja 

Menselijk botmateriaal onverbrand Nee Ja Ja 

Menselijk botmateriaal verbrand Nee Nee Ja 

Dierlijk botmateriaal onverbrand Nee Nee Ja 

Dierlijk botmateriaal verbrand Nee Nee Ja 

Visresten (handverzameld) Nee Nee Ja 

Schelpen Nee Nee Ja 

Hout Nee Nee Ja 

Houtskool(monsters) Nee Nee Ja 

Textiel Nee Nee Ja 

Leer Nee Nee Ja 

Submoderne materialen Nee Nee Ja 

    

Monstername Raadplegen bij 

PvA 

Raadplegen bij 

veldwerk 

Raadplegen 

bij uitwerking 

Algemeen biologisch monster (ABM) Nee Nee Ja 

Algemeen zeefmonster (AZM) Nee Nee Ja 

Pollen, diatomeeën en andere microfossielen Nee Nee Ja 

Monsters voor anorganisch chemisch 

onderzoek 

Nee Nee Ja 

Monsters voor micromorfologisch onderzoek Nee Nee Ja 

Monsters voor luminescentiedatering (OSL) Nee Nee Ja 

Monsters voor koolstofdatering (
14

C) Nee Nee Ja 

Vismonsters Nee Nee Ja 

DNA  Nee Nee Ja 

Dendrochronologisch monster  Nee Nee Ja 
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24 oktober 2017 
26 oktober 2017 

Onderwerp: wateradvies voorontwerp bestemmingsplan Moerstraatseweg 154 te Steenbergen 

Geachte heer Groenland, 

Op 27 september 2017 heeft u voorontwerp bestemmingsplan Moerstraatseweg 154 te Steenbergen 
toegestuurd met het verzoek om conform de watertoets een advies uit te brengen, zoals bedoeld in artikel 
3.1.1 lid 1 van het Besluit ruimtelijke ordening. Naar aanleiding van het voorontwerp bestemmingsplan 
hebben wij de volgende op- en aanmerkingen. 

Toelichting 
De genoemde (voormalige) gracht is in de Legger van het waterschap opgenomen als een B-water. Wij 
verzoeken dit op te nemen in de waterparagraaf, hierbij kan tevens een uitsnede van de Leggerkaart 
toegevoegd worden om een beeld te krijgen van de ligging van het B-water en een ander B-water wat op (de 
grens van) de planlocatie ligt. Voor het wijzigen van B-wateren (zoals het vergraven van de gracht) is een 
Watervergunning op basis van de Keur noodzakelijk. 

De Keur bevat gebods- en verbodsbepalingen met betrekking tot ingrepen die consequenties hebben voor de 
waterhuishouding en het waterbeheer. De Legger geeft aan waar de waterstaatswerken plus bijbehorende 
beschermingszones liggen, aan welke afmetingen en vorm die moeten voldoen en wie onderhoudsplichtig is. 
Veelal is voor deze ingrepen een Watervergunning van het waterschap benodigd. In sommige gevallen vallen 
de werkzaamheden onder een Algemene regel. Dan kan er onder voorwaarden sprake zijn van vrijstelling van 
de vergunningsplicht. De Keur, Legger en de Algemene regels zijn te raadplegen via de site van waterschap 
Brabantse Delta. 

Planregels en Verbeelding 
Geen opmerkingen. 

Overige opmerkingen 
Wij wijzen u erop dat er voor het uitvoeren van werkzaamheden in of rondom oppervlaktewaterlichamen en 
voor het onttrekken/infi ltreren van grondwater, gebods- of verbodsbepalingen kunnen gelden op basis van de 
Keur. Veelal is voor werkzaamheden die consequenties hebben voor de waterhuishouding en het waterbeheer 
een vergunning van het waterschap benodigd. In sommige gevallen kan een werkzaamheid onder een 
Algemene regel vallen, waardoor er onder voorwaarden sprake kan zijn van een vrijstelling van de 
vergunningplicht. De Keur en de Algemene regels zijn onder andere te raadplegen op de website van het 
waterschap (www.brabantsedelta.nl). Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de afdeling 
vergunningen via telefoonnummer 076 564 13 45. 

Waterschap Brabantse Delta 

Postbus 5520 , 4 8 0 1 DZ Breda T 076 564 10 00 F 076 564 10 11 

E in fo@braban tsede l ta .n l l w w w . b r a b a n t s e d e l t a . n l K.v.K.nr: 51 181 584 

IBAN NL88 NWAB 0636 7592 02 BIC NWABNL2GXXX BTW.nr: NL812566762B01 



Wateradvies 
Aangezien de belangrijkste uitgangspunten voor het waterschap naar wens zijn opgenomen in het 
voorontwerp bestemmingsplan geven wij een positief wateradvies. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor nadere informatie kunt u contact 
opnemen met mevrouw J. Nooren van het waterschap via telefoonnummer 076 564 10 83. 

Hoogachtend, 
Namens het dagelijks bestuur, 
Hoofd afdeling vergunningen 

ir. A .HJ. Bouten 
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Fax (073) 614 11 15 
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Uw kenmerk 

- 

Contactpersoon 

N.J.O. (Naomi) Sukel 

Telefoon 

(06) 52 79 44 51 

Email 

nsukel@brabant.nl 

Bijlage(n) 

- 

 

 

 

Onderwerp 

Voorontwerp-bestemmingsplan ‘Moerstraatseweg 154’ 

 

 

 

 

Geacht college, 

 

In het kader van het wettelijk vooroverleg heeft u ons om een reactie gevraagd 

op het voorontwerp-bestemmingsplan ‘Moerstraatseweg 154’. 

 

In onze reactie gaan wij alleen in op onderwerpen die op basis van het 

provinciaal ruimtelijk beleid relevant zijn. 

 

Planbeschrijving 

Het voorontwerp-bestemmingsplan voorziet in de ontwikkeling van een nieuwe 
woning ter plaatse van een voormalig agrarisch bedrijf. Hierbij zullen de 
veehouderijactiviteiten ter plaatse worden gesaneerd en worden alle aanwezige 
bouwwerken, inclusief bedrijfswoning, gesloopt. 
 

Provinciaal beleidskader 

Het provinciaal ruimtelijk beleid is vastgelegd in de Structuurvisie Ruimtelijke 

Ordening. De te beschermen provinciaal ruimtelijke belangen zijn vertaald in de 

Verordening ruimte Noord-Brabant zoals deze luidt per 15 juli 2017 (hierna 

aangehaald als Vr). In onze reactie baseren wij ons op deze documenten die 

zijn te raadplegen via www.brabant.nl > onderwerpen > ruimte. 

 

Inhoudelijke standpunt 

De ontwikkeling als zodanig is passend binnen het provinciale beleid. 

Daarbij merken wij echter het volgende op. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Datum 

9 november 2017 

Ons kenmerk 

C2215167/4272325 
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Conclusie 

Wij verzoeken u om de onderdelen van het bestemmingsplan die nog niet in 

overeenstemming zijn met de Verordening aan te passen en daarbij rekening te 

houden met ons bovengenoemd standpunt. Mocht onze reactie aanleiding 

geven tot vragen of opmerkingen dan zijn wij graag bereid tot nader overleg. 

 

 

 

 

Cluster Ruimte, 

namens deze, 

 
 

 

P.M.A. van Beek, 

afdelingshoofd Cluster Ruimte 

 

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend. 

 



 

 

 
 

Datum 

9 november 2017 

Ons kenmerk 

C2215167/4272325 
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Kwaliteitsberekening  

Het plangebied is gelegen in de structuur Groenblauwe Mantel, attentiegebied 

NNB. De Groenblauwe Mantel bestaat overwegend uit gemengd landelijk gebied 

met belangrijke nevenfuncties voor natuur en water. 

 

In artikel 6.7 lid 5 Vr staat beschreven onder welke voorwaarden een voormalige 

bedrijfswoning naar burgerwoning kan worden omgezet. In de voorwaarden staat 

beschreven dat in het bestemmingsplan de vestiging van een andere functie dan 

wonen dient te worden uitgesloten, er geen splitsing in meerdere woonfuncties mag 

plaatsvinden en overtollige bebouwing dient te worden gesloopt. 

Aan al deze voorwaarden is in het plan voldaan. 

 
Daarnaast dient aan de principes zorgvuldig ruimtegebruik en kwaliteitsverbetering 
van het landschap te worden voldaan. 
Aan het principe van zorgvuldig ruimtegebruik wordt voldaan nu de nieuw te 
bouwen woning wordt gebouwd op een reeds bestaande locatie. 
 
Aan het principe van kwaliteitsverbetering van het landschap wordt echter deels 
voldaan. Dit principe houdt in dat een ruimtelijke ontwikkeling buiten bestaand 
stedelijk gebied, gepaard gaat met een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in het 
buitengebied. 
 
In de “Handreiking Kwaliteitsverbetering van het landschap” van de provincie 
Noord-Brabant wordt  informatie verschaft hoe hieraan, middels een berekening, 
invulling kan worden geven. 

 

In de in dit plan toegepaste berekening wordt eerst de huidige waarde van het 

bouwvlak weergegeven en daarna de toekomstige waarde. Over dit verschil 

(waardevermeerdering minus waardevermindering) wordt 20% berekend.  

Dit is juist. Wat echter ontbreekt in het overzicht van de ‘toekomstige waarde,’ is 

de waardering van de nog overgebleven m2 van het agrarisch bouwvlak naar 

agrarisch cultuurgrond (5120 m2 – 2220 m2= 2900 m2). 

De toekomstige waarde van de agrarische cultuurgrond dient nog te worden 

meegenomen. Over het verschil wat er dan ontstaat, zal de 20% moeten 

worden berekend. 

 

Graag zien wij dan ook in het ontwerp een aanpassing van deze berekening 

alsmede de verdere doorvertaling ervan naar de kwaliteitsverbeterende 

maatregelen.  
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Steenbergen, 22 maart 2018.

Betreft: zienswijze tegen ontwerpbestemmingsplan “Moerstraatseweg 154 Steenbergen”.

Onze stichting heeft kennisgenomen van de toelichting ontwerp bestemmingsplan 
Moerstraatseweg 154 Steenbergen.
Er wordt daarin op blz. 40 gesproken over het ontbreken van waarden in de ondergrond waardoor 
archeologisch onderzoek niet noodzakelijk wordt geacht. Voorts staat op blz. 13 onder (f) en (g) 
dat er geen bezwaren van archeologische aard zijn en er geen cultuurhistorisch waardevolle 
bebouwing aanwezig is. Met deze brief wil onze stichting aantonen dat er wel sprake is van 
archeologisch en cultuurhistorisch waardevolle sporen in het plangebied.

Een van de stallen op het perceel heeft een dichtgemetselde doorgang en sluitsteen met 
jaaraanduiding 1669. Wij zijn er van overtuigd dat dit gebouw tot de oorspronkelijke hofstede De 
Lantaarn heeft behoord. Op een kaart uit 1565 is de hofstede al op die locatie afgebeeld. De deur 
met sluitsteen bevindt zich bijna zeker in de oorspronkelijke voorgevel van de hofstede. Aan de 
binnenzijde van dat gedeelte is aan de hand van plafond, deuren en voorgevel ook af te leiden dat 
dit het oorspronkelijke woonhuis is geweest.
Wij verwachten dat de funderingen uit de 17e eeuw of eerder dateren. Derhalve zijn wij van 
mening dat de archeologisch verwachting daar hoog is en daarom archeologisch onderzoek is 
vereist bij sloop van het gebouw. Het is een van de weinige mogelijkheden om nog meer te weten 
te komen over dit bijzondere gebied waar ooit verschillende landgoederen lagen, die inmiddels 
allemaal zijn verdwenen.
De geplande nieuwbouw lijkt geheel of gedeeltelijk op de plaats van de oude bebouwing te 
komen. Ondanks de vele latere ingrepen is de kans aanwezig dat ook elders op het terrein bij de 
nieuwbouw nog resten van de hofstede tevoorschijn komen. Ook zal mogelijke beplanting in een 
siertuin rondom de nieuwbouw over- of in de oude funderingen zijn gesitueerd.

Graag verzoeken wij u het ontwerpbestemmingsplan op deze onderdelen aan te passen. 
Desgewenst komen wij deze zienswijze mondeling toelichten.

Chris Duijvestijn, 
Secretaris/penningmeester

Met vriendelijke groeten, Gem.STEENBERGEN
iL/c. fļ vUZ

2 3 MRT 2018
Zo L-b
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Nota van beantwoording zienswijze en ambtshalve wijzigingen 

Bestemmingsplan “Moerstraatseweg 154 Steenbergen” 

 

1. Inleiding 

 

In het kader van het planologisch proces waarbij de agrarische bestemming wordt gewijzigd in een 

woonbestemming ten behoeve van het realiseren van een nieuwe woning met bijgebouw op het adres 

Moerstraatseweg 154 in Steenbergen, is het ontwerpbestemmingsplan “Moerstraatseweg 154 

Steenbergen” ter inzage gelegd.  

 

Het ontwerpbestemmingsplan “Moerstraatseweg 154 Steenbergen” heeft vanaf 15 februari 2018 

gedurende zes weken ter inzage gelegen in het kader van de vaststellingsprocedure ex artikel 3.8 Wet 

ruimtelijke ordening. Binnen deze termijn kon een ieder zijn of haar zienswijzen kenbaar maken bij de 

gemeenteraad van Steenbergen. 

 

Inzage 

Het ontwerp van het bestemmingsplan was te raadplegen in het gemeentehuis van Steenbergen en op 

de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ontwerpbestemmingsplan heeft het identificatienummer 

NL.IMRO.0851.bgBPmoerstrweg154-o001. 

 

Zienswijze 

Van de gelegenheid tot het indienen van een zienswijze is door één partij gebruik gemaakt. De 

ingediende zienswijze is ontvankelijk. De samenvatting en beantwoording van de zienswijze alsmede het 

gevolg voor het vast te stellen bestemmingsplan zijn in hoofdstuk 2 opgenomen. 

 

Ambtshalve wijzigingen 

De ambtshalve aanpassingen komen in hoofdstuk 3 aan bod. 

 

  



 

2. Zienswijze 

 

Stichting Stadsarcheologie Steenbergen 

Samenvatting 

In de toelichting van het ontwerp bestemmingsplan wordt gesproken over het ontbreken van waarden in 

de ondergrond waardoor archeologisch onderzoek niet noodzakelijk wordt geacht. Er zijn volgens de 

toelichting geen bezwaren van archeologische aard en er is geen cultuurhistorisch waardevolle 

bebouwing aanwezig. Met de ingediende zienswijze wil reclamant aantonen dat er wel sprake is van 

archeologisch en cultuurhistorisch waardevolle sporen in het plangebied. 

Een van de stallen op het perceel heeft een dichtgemetselde doorgang en sluitsteen met jaaraanduiding 

1669. Reclamant is ervan overtuigd dat dit gebouw tot de oorspronkelijke hofstede De Lantaarn heeft 

behoord. Op een kaart uit 1565 is de hofsteden al op die locatie afgebeeld. De deur met sluitsteen 

bevindt zich bijna zeker in de oorspronkelijke voorgevel van de hofstede. Aan de binnenzijde van dat 

gedeelte is aan de hand van plafond, deuren en voorgevel ook af te leiden dat dit het oorspronkelijk 

woonhuis is geweest. 

Reclamant verwacht dat de funderingen uit de 17
e

 eeuw of eerder dateren. Derhalve is reclamant van 

mening dat de archeologische verwachting daar hoog is en daarom archeologisch onderzoek is vereist 

bij sloop van het gebouw. Het is een van de weinige mogelijkheden om nog meer te weten te komen 

over dit bijzondere gebied waar ooit verschillende landgoederen lagen, die inmiddels allemaal zijn 

verdwenen. 

De geplande nieuwbouw lijkt geheel of gedeeltelijk op de plaats van de oude bebouwing te komen. 

Ondanks de vele latere ingrepen is de kans aanwezig dat ook elders op het terrein bij de nieuwbouw nog 

resten van de hofstede te voorschijn komen. Ook zal mogelijke beplanting in een siertuin rondom de 

nieuwbouw over of in de oude funderingen zijn gesitueerd. 

Reclamant verzoekt het ontwerpbestemmingsplan op deze onderdelen aan te passen. 

 

Beantwoording  

Naar aanleiding van de ingediende zienswijze is in het plangebied door RAAP Archeologisch 

Adviesbureau B.V. het ‘Archeologisch- en bouwhistorisch bureauonderzoek en verkennend 

veldonderzoek’ d.d. 04-07-2018 uitgevoerd. Ter plaatse zijn verkennende boringen en een 

bouwhistorische opname uitgevoerd. Naar aanleiding van de conclusies uit het rapport is bekeken hoe 

hiermee kan worden omgegaan. Het rapport is toegevoegd aan de bijlagen van de toelichting. 

Aan de hand van een Programma van Eisen wordt vastgelegd hoe moet worden omgegaan met de 

historische resten die zich in de bodem kunnen bevinden. In het Programma van Eisen krijgen Stichting 

Stadsarcheologie Steenbergen en een archeologisch deskundige een duidelijke rol.  

Het bestemmingsplan is naar aanleiding van bovenstaande bevindingen als volgt aangepast.  

In de toelichting is paragraaf 5.8 ‘Archeologie en Cultuurhistorie’ aangepast. Het ‘Archeologisch- en 

bouwhistorisch bureauonderzoek en verkennend veldonderzoek’ is opgenomen in de bijlagen van de 

toelichting. Op de verbeelding is de aanduiding ‘Overige zone – archeologische verwachtingswaarde’ 

verruimd over het gehele plangebied. Deze aanduiding is in de regels geborgd door artikel 7.4 ‘Overige 

zone – archeologische verwachtingswaarde’ op te nemen. Daarnaast is artikel 11 ‘Overige regels’ aan de 

regels toegevoegd. Op deze wijze wordt geborgd dat op een correcte wijze wordt omgegaan met de 

aanwezige archeologische en cultuurhistorische waarden van deze locatie.  

 

Conclusie 

Het bestemmingsplan “Moerstraatseweg 154 Steenbergen” wordt aangepast conform het bovenstaande. 

In de toelichting is paragraaf 5.8 aangepast, aan de regels zijn artikel 7.4 en artikel 11 toegevoegd en op 

verbeelding is de aanduiding ‘Overige zone – archeologische verwachtingswaarde’ verruimd over het 

gehele plangebied.  

 

  



3. Ambtshalve wijzigingen 

 

Het ontwerpbestemmingsplan wordt naast de wijzigingen voortvloeiende uit de zienswijze ook op 

onderdelen ambtshalve aangepast. In dit hoofdstuk wordt aangegeven waar in de toelichting, regels en 

op de verbeelding ambtshalve wijzigingen plaatsvinden. Daarnaast zijn kleine, redactionele 

aanpassingen in het plan doorgevoerd. Deze worden hier niet specifiek benoemd.  

 

Wijzigingen in de toelichting 

1. Het ontwerpbestemmingsplan “Moerstraatseweg 154 Steenbergen” sluit qua systematiek aan bij het 

bestemmingsplan “Buitengebied Steenbergen”. Op 28 juni 2018 is het bestemmingsplan 

“Buitengebied Steenbergen – 1
e

 herziening” vastgesteld. Het is wenselijk dat voorliggend 

bestemmingsplan “Moerstraatseweg 154 Steenbergen” qua systematiek ook aansluit bij het 

bestemmingsplan “Buitengebied Steenbergen – 1
e

 herziening”. Daarom zijn paragraaf 1.3, 2.3.2 en 

6.3 aangepast. Paragraaf 2.1.3 is verwijderd. 

2. De term ‘ecologische hoofdstructuur’ is in verschillende paragrafen vervangen door de term ‘Natuur 

Netwerk Brabant’. 

 

Wijzigingen in de regels 

1. Het ontwerpbestemmingsplan “Moerstraatseweg 154 Steenbergen” sluit qua systematiek aan bij het 

bestemmingsplan “Buitengebied Steenbergen”. Op 28 juni 2018 is het bestemmingsplan 

“Buitengebied Steenbergen – 1
e

 herziening” vastgesteld. Het is wenselijk dat de regels van 

voorliggend bestemmingsplan “Moerstraatseweg 154 Steenbergen” qua systematiek ook aansluiten 

bij de regels van het bestemmingsplan “Buitengebied Steenbergen – 1
e

 herziening”. Derhalve zijn de 

volgende artikelen aangepast (nummering conform ontwerpbestemmingsplan): 3.1, 3.2.2, 3.4, 3.6.1, 

3.6.2, 4.4.2, 4.6.1, 4.6.3, 4.6.5, 4.6.6 en 4.7.1. Artikel 4.6.2 wordt verwijderd. 

In artikel 1 wordt de begripsbepaling ‘beperking veehouderij’ toegevoegd, zodat wordt aangesloten 

bij het bestemmingsplan “Buitengebied Steenbergen – 1
e

 herziening” waarin over de locatie 

Moerstraatseweg 154 de gebiedsaanduiding ‘milieuzone – beperking veehouderij’ is gelegen.  

2. De uitvoering van het landschappelijk inpassingsplan wordt in het plan geborgd middels toevoeging 

van een voorwaardelijke verplichting in artikel 7.5. 

 

Wijzigingen op de verbeelding 

1. De gebiedsaanduiding ‘milieuzonering – beperking veehouderij’ wordt op de verbeelding opgenomen 

conform het bestemmingsplan “Buitengebied Steenbergen – 1
e

 herziening”. 

2. De aanduiding ‘overige zone – voorwaardelijke verplichting’ wordt op de verbeelding opgenomen, 

waarmee de uitvoering van het landschappelijk inpassingsplan wordt geborgd. 
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 INLEIDENDE REGELS 

ARTIKEL 1: BEGRIPPEN 

In deze regels wordt verstaan onder: 

 

1. plan: 
het bestemmingsplan “Moerstraatseweg 154 Steenbergen” van de gemeente Steenbergen; 

 

2. bestemmingsplan: 
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 

NL.IMRO.0851.bgBPmoerstrweg154-v001 met de bijbehorende regels; 

 

3. AAB: 
Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen; 

 

4. aanduiding: 
een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge 

de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze 

gronden; 

 

5. aanduidingsgrens: 
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft; 

 

6. abiotische waarde: 
het geheel van waarden in verband met het abiotisch milieu (= niet levende natuur), in de 

vorm van aardkundige en/of hydrologische kenmerken, zowel op zichzelf als in relatie tot de 

aanwezigheid of nabijheid van (ontwikkelingsmogelijkheden voor) een waardevol biotisch 

milieu (= levende natuur, gevormd door organismen en leefgemeenschappen); 

 

7. afhankelijke woonruimte: 
een gebouw dat qua ligging een ruimtelijke eenheid vormt met de woning en waarin een 

gedeelte van de huishouding uit een oogpunt van mantelzorg gehuisvest is; 

 

8. agrarisch bedrijf: 
bedrijf dat gericht is op het voortbrengen van producten door middel van telen van gewassen 

en/of het houden van dieren; 

 

9. agrarisch bedrijf, grondgebonden: 
agrarisch bedrijf met een bedrijfsvoering die geheel of in overwegende mate niet in 

gebouwen plaatsvindt; 

 

10. archeologische waarde: 
de aan een gebied toegekende waarde in verband met de kennis en de studie van de in dat 

gebied voorkomende overblijfselen van menselijke aanwezigheid of activiteiten uit oude 

tijden; 
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11. bebouwing: 
één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde; 

 

12. bebouwingspercentage: 
een op de verbeelding of in de regels aangegeven percentage dat de grootte aangeeft van 

het (deel van een) bouwperceel dat maximaal mag worden bebouwd; 

 

13. bed & breakfast: 
een kleinschalige, aan de woonfunctie ondergeschikte, recreatieve verblijfsvoorziening 

gericht op het aanbieden van logies en ontbijt. Onder een bed & breakfast voorziening wordt 

niet verstaan overnachting, noodzakelijk in verband met het verrichten van tijdelijke of 

seizoensgebonden werkzaamheden en/of arbeid of permanente kamerverhuur; 

 

14. bedrijf: 
een inrichting of instelling gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen, vervaardigen, 

bewerken, opslaan, installeren en/of herstellen van goederen dan wel het bedrijfsmatig 

verlenen van diensten, aan huis verbonden beroepen daaronder niet begrepen; 

 

15. bedrijf aan huis: 
het aan huis geheel of overwegend door middel van handwerk uitoefenen van een 

bedrijfsmatige activiteit, geen detailhandel zijnde;  

 

16. beperkingen veehouderij: 
gebied waar de ontwikkelingsmogelijkheden van veehouderijen zijn beperkt;  

 

17. beroep aan huis: 
het door de bewoner van de woning beroepsmatig uitoefenen van of het beroepsmatig 

verlenen van diensten op administratief, juridisch, (para)medisch, therapeutisch, 

kunstzinnig, ontwerptechnisch of een daarmee naar aard gelijk te stellen gebied (met 

uitzondering van een kappersbedrijf), dat door zijn beperkte omvang in een woning en 

daarbij behorende bijbehorende bijgebouwen met behoud van de woonfunctie kan worden 

uitgeoefend, niet zijnde detailhandel, behoudens de beperkte verkoop van artikelen verband 

houdende met de activiteiten; 

 

18. bestaand: 
bestaand ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan; 

 

19. bestemmingsgrens: 
de grens van een bestemmingsvlak; 

 

20. bestemmingsvlak: 
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; 

 

21. bijgebouw: 
een op zichzelf staand, al dan niet vrijstaand gebouw op een bouwperceel, dat door vorm 

onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht 

ondergeschikt is aan het hoofdgebouw; 
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22. bouwen: 
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten 

van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen 

van een standplaats; 

 

23. bouwgrens: 
de grens van een bouwvlak; 

 

24. bouwperceel: 
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar 

behorende bebouwing is toegelaten; 

 

25. bouwperceelsgrens: 
de grens van een bouwperceel; 

 

26. bouwvlak: 
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 

bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten; 

 

27. bouwwerk: 
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij 

direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op 

de grond; 

 

28. cultuurhistorische waarde: 
de aan een bouwwerk of gebied toegekende waarde, gekenmerkt door het beeld dat is 

ontstaan en door het gebruik dat de mens in de loop van de geschiedenis van dat bouwwerk 

of dat gebied heeft gemaakt, zoals dat ondermeer tot uitdrukking komt in de beplanting, het 

reliëf, de verkaveling, het sloten- of wegenpatroon en/of de architectuur; 

 

29. dagrecreatie: 
vormen van recreatie, die in principe plaatsvinden tussen zonsopgang en zonsondergang 

en niet gericht zijn op het verstrekken van nachtverblijf; 

 

30. dak: 
iedere bovenbeëindiging van een gebouw, met dien verstande dat in onderhavige regels 

lessenaarsdaken niet zijn toegestaan; 

 

31. detailhandel: 
het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, 

verkopen en/of leveren van goederen aan personen die deze goederen kopen voor gebruik, 

verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;  

 

32. differentiatievlak: 
een als zodanig door differentiatiegrenzen omsloten vlak waarmee de gronden zijn 

aangeduid waarop uitsluitend permanente teeltondersteunende voorzieningen, geen 

kassen, mogen worden opgericht; 
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33. ecologische hoofdstructuur: 
samenhangend netwerk van natuurgebieden van nationaal en internationaal belang met als 

doel de veiligstelling van ecosystemen met de daarbij behorende soorten bestaande uit de 

meest waardevolle natuur- en bosgebieden en andere gebieden met belangrijke aanwezige 

en te ontwikkelen natuurwaarden; 

 

34. ecologische verbindingszone: 
bij dit bestemmingsplan aangeduid langgerekt gebied waarbinnen verbindende 

landschapselementen zijn of worden gerealiseerd; 

 

35. ecologische waarde: 
aanwezige en potentiële waarden, gebaseerd op de beoogde of bestaande natuurkwaliteit 

voor het gebied, waartoe behoren de natuurdoelen en natuurkwaliteit, geomorfologische 

processen, de waterhuishouding, de kwaliteit van bodem, water en lucht, rust, de mate van 

stilte, donkerte en openheid, de landschapsstructuur en de belevingswaarde; 

 

36. educatief medegebruik: 
een educatief gebruik van gronden en bouwwerken dat ondergeschikt is aan de functie van 

de bestemming waarbinnen dit educatieve gebruik is toegestaan; 

 

37. erf: 
het al dan niet bebouwde perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een 

hoofdgebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienst van het gebruik van dat gebouw 

en voor zover dit plan een dergelijke inrichting niet verbiedt; 

 

38. extensieve recreatie: 
die vormen van recreatie welke in hoofdzaak zijn gericht op natuur- en landschapsbeleving, 

zoals onder andere wandelen, fietsen, kanoën en varen; 

 

39. gebouw: 
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met 

wanden omsloten ruimte vormt; 

 

40. hoofdgebouw: 
een gebouw dat, op een bouwperceel door zijn constructie of afmetingen dan wel gelet op 

de bestemming, als het belangrijkste bouwwerk op een bouwperceel kan worden 

aangemerkt; 

 

41. horeca: 
bedrijfsmatig verstrekken van dranken of etenswaren voor gebruik ter plaatse, bedrijfsmatig 

bieden van hotel- of groepsaccommodatie bedrijfsmatig bieden van vermaaks- of 

wellnessfaciliteiten of bedrijfsmatig bieden van congres- of vergaderfaciliteiten, één en ander 

al dan niet in combinatie met elkaar; 

 

42. kampeermiddel: 
tent, tentwagen, kampeerauto, caravan of enig ander onderkomen of verblijf, geen 

bouwwerk zijnde, dat geschikt is voor tijdelijke recreatief nachtverblijf;  
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43. kamperen: 
het genieten van recreatief verblijf, indien dit omvat overnachting anders dan met 

gebruikmaking van een hotel, pension of woning, danwel een vaartuig; 

 

44. kant van de weg: 
de kant van de weg is de dichtstbijzijnde bestemmingsgrens van de bestemming ‘Verkeer -  

1’; 

 

45. kas: 
agrarisch bedrijfsgebouw waarvan de wanden en het dek voornamelijk bestaan uit glas of 

een ander lichtdoorlatend materiaal en dienend voor de productie van gewassen onder 

geconditioneerde klimaatomstandigheden, waaronder mede begrepen een schuurkas of 

een permanente tunnel- of boogkas hoger dan 1,5 meter; 

 

46. kleinschalige dagrecreatieve voorziening: 
voorzieningen ten behoeve van aan het buitengebied gebonden dagrecreatie, zoals 

speeltuinen, verhuur van fietsen / huifkarren, een kinderboerderij, een ambachtelijke 

kaasmaker, boerengolf, het organiseren van rondleidingen in het buitengebied, agrarische 

educatie en andere naar aard daarmee gelijk te stellen activiteiten; 

 

47. kleinschalige horeca: 
kleinschalige horeca die gericht is op het verstrekken van maaltijden en dranken voor 

gebruik ter plaatse en die gerelateerd zijn aan de recreatieve functie van het buitengebied. 

Voorbeelden van kleinschalige horecabedrijven zijn een thee- en koffieschenkerij, ijs- / 

snackverkooppunt en rustpunt voor passanten (fietsers, wandelaars, etc.);  

 

48. kleinschalige vorm van recreatie en toerisme:  
het bieden van gelegenheid voor verpozing en/of verblijf op een wijze waarbij 

landschapsbeleving en rust voorop staat, hierbij moet met name worden gedacht aan een 

Bed & Breakfast, een minicamping, kleinschalige horeca en kleinschalige aan het 

buitengebied gebonden dagrecreatieve voorzieningen (zoals een speeltuin, verhuur van 

fietsen / huifkarren, een kinderboerderij, een ambachtelijke kaasmakerij, boerengolf, het 

organiseren van rondleidingen in het buitengebied, agrarische educatie en andere naar aard 

en omvang hiermee gelijk te stellen activiteiten); 

 

49. kwaliteitsverbetering landschap: 
een uitvoerbare fysieke verbetering van de aanwezige of potentiële kwaliteiten van bodem, 

water, natuur, landschap of cultuurhistorie of van de extensieve recreatieve mogelijkheden 

van het gebied waarop de ontwikkeling haar werking heeft of van het gebied waarvan de 

gemeente de voorgenomen ontwikkeling in de hoofdlijnen heeft beschreven. De verbetering 

kan mede betreffen: 

a. de landschappelijke inpassing (van bebouwing ten behoeve van intensieve 

veehouderij, voor zover vereist op grond van de provinciale Verordening ruimte 2014); 

b. het toevoegen, versterken of herstellen van landschapselementen die een bijdrage 

leveren aan de versterking van de landschapsstructuur of de relatie stad-land; 

c. activiteiten, gericht op behoud of herstel van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing 

of terreinen; 

d. het wegnemen van verharding; 
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e. het slopen van bebouwing; 

f. een fysieke bijdrage aan de realisering van de ecologische hoofdstructuur en 

ecologische verbindingszones; 
 

50. landschapselementen: 
ecologisch en/of landschappelijk waardevolle elementen zoals bosjes, houtwallen, poelen 

en moerasjes, in de regel kleiner dan 2 ha, onder een agrarische productiefunctie; 

 

51. landschappelijke waarde: 
gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde van het landschap, gericht op 

ruimtelijke, ecologische, cultuurhistorische en recreatieve aspecten;  

 

52. mantelzorg: 
het bieden van zorg aan eenieder die hulpbehoevend is op het fysieke, psychische en/of 

sociale vlak, op vrijwillige basis en buiten organisatorisch verband; 

 

53. nevenactiviteit: 
een bedrijfs-, of beroepsmatige activiteit die in ruimtelijk, functioneel en 

inkomensverwervend opzicht ondergeschikt is aan de op de ingevolge dit bestemmingsplan 

toegestane hoofdfunctie op een bouwperceel; 

 

54. normaal onderhoud en beheer: 
het onderhoud en beheer, dat gelet op de bestemming regelmatig noodzakelijk is voor een 

goed beheer en gebruik van de gronden die tot de betreffende bestemming behoren; 

 

55. omgevingsvergunning: 
vergunning als bedoeld in artikel 2.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo); 

 

56. ondergeschikte detailhandel: 
beperkte, op de eindgebruiker gerichte verkoop van goederen die functioneel rechtstreeks 

verband houden met bedrijfsactiviteiten die als hoofdfunctie worden uitgeoefend; 

 

57. overige teeltondersteunende voorzieningen: 
voorzieningen die niet in de categorie van permanente of tijdelijke teeltondersteunende 

voorzieningen geplaatst kunnen worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor stellages met 

regenkappen bij de grondgebonden teelt van zachtfruit, anti-onkruiddoek en 

boomteelthekken. De stellages onder de regenkappen mogen jaarrond blijven staan; 

 

58. paalkamperen: 
vorm van kamperen, die alleen is toegestaan binnen een straal van 10 meter rondom een 

speciaal hiervoor door Staatsbosbeheer geplaatste pomp, waarbij een tent niet langer dan 

72 uur aanwezig mag zijn en waarbij een maximum geldt van 3 trekkerstentjes per 

paalkampeerplaats; 

 

59. peil: 
 voor gebouwen waarvan de toegang onmiddellijk aan een weg grenst: de hoogte van 

de kruin van de weg ter plaatse van de hoofdtoegang;  

 in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte maaiveld;  
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60. permanente teeltondersteunende voorzieningen: 
teeltondersteunende voorzieningen die voor onbepaalde tijd worden gebruikt, niet zijnde een 

kas, zoals bakken op stellingen (aardbeien) en containervelden; 

 

61. relatie: 
een aanduiding op de verbeelding dat aangeeft dat bebouwing op verschillende locaties 

behoort tot één (agrarisch) bedrijf of woning en derhalve één bestemmingsvlak aanwezig is; 

 

62. seksinrichting: 
de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang 

alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van 

erotisch-pornografische aard plaatsvinden. Onder een seksinrichting wordt in elk geval 

verstaan: een (raam)prostitutiebedrijf, alsmede een erotische massagesalon, een 

seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater of een parenclub, al dan niet in combinatie 

met elkaar; 

 

63. Staat van bedrijfsactiviteiten: 
de Staat van bedrijfsactiviteiten die van deze regels onderdeel uitmaakt; 

 

64. standplaats: 
de aaneengesloten grond, waarop één kampeermiddel gesitueerd is of gesitueerd kan 

worden; 

 

65. teeltondersteunende voorzieningen: 
ondersteunende voorziening die een onderdeel is van de vollegrondse bedrijfsvoering van 

een tuinbouwbedrijf of boomkwekerij; 

  

66. tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen: 
het tijdelijk, gedurende maximaal 6 maanden per jaar (afhankelijk van de teelt), bouwen en/of 

aanbrengen van teeltondersteunende voorzieningen. Hieronder worden verstaan folies 

(afdekfolies en acryldoek, vlakveldfolie), insectengaas, wandelkappen, schaduwhallen, 

hagelnetten (waarbij de palen jaarrond mogen blijven staan), vraatnetten, lage tunnels, 

schaduwnetten en dergelijke, in de vorm van:  

 hoge tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen met een minimale hoogte van 0,5 

meter en een maximale hoogte van 5 meter;  

 lage tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen met een maximale hoogte van 0,5 

meter;  

 

67. (sier)tuin: 
de gronden van een bouwperceel behorende bij een (bedrijfs)woning ingericht als tuin, voor 

zover gelegen buiten het aangegeven bouwvlak. Deze gronden zijn geen erf; 

 

68. voorgevellijn: 
denkbeeldige lijn die strak loopt langs de voorgevel van een gebouw tot aan de zijdelingse 

perceelsgrenzen; 
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69. waterhuishoudkundige voorzieningen: 
voorzieningen die nodig zijn ten behoeve van een goede wateraanvoer, waterafvoer, 

waterberging, hemelwaterinfiltratie en/of waterkwaliteit zoals duikers, stuwen, 

infiltratievoorzieningen, inlaten etc. 

 

70. wet/wettelijke regelingen: 
indien en voor zover in deze regels wordt verwezen naar wettelijke regelingen c.q. 

verordeningen e.d., dienen deze regelingen te worden gelezen zoals deze luiden op het 

tijdstip van de tervisielegging van het ontwerp bestemmingsplan, tenzij anders bepaald; 

 

71. woning: 
een (gedeelte van een) gebouw dat bestaat uit een complex van ruimten, qua inrichting en 

indeling geschikt en bestemd voor de huisvesting van personen in de vorm van één 

huishouden, waaronder: 

a. vrijstaande woning: een woning, waarbij het hoofdgebouw met bijbehorende 

bijgebouwen, geen gemeenschappelijke wand heeft met een naastgelegen 

hoofdgebouw dan wel daarbij behorende bijbehorende bijgebouwen; 

b. twee-aaneen gebouwde woning:  

1. een woning, die deel uitmaakt van een blok van twee aan elkaar gebouwde 

hoofdgebouwen; 

2. een woning, waarbij het hoofdgebouw met bijbehorende bijgebouwen één of 

meer gemeenschappelijke wanden heeft met een naastgelegen hoofdgebouw 

dan wel daar bijbehorende bijgebouwen; 

c. aaneen gebouwde woning: een woning, die deel uitmaakt van een blok van meer dan 

twee als woning aan elkaar gebouwde hoofdgebouwen; 

 

72. wonen: 
het gebruik van een complex van ruimten voor de huisvesting van niet meer dan één 

huishouden. 
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ARTIKEL 2: WIJZE VAN METEN 

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

 

a. de dakhelling: 
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak; 

 

b. de bouwhoogte van een bouwwerk: 
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw 

zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar 

de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen; 

 

c. de goothoogte van een bouwwerk: 
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee 

gelijk te stellen constructiedeel; bij de goothoogte wordt gemeten daar waar de goot het hoogst 

ligt. Indien zich op enige zijde van een gebouw één of meer dakkapellen bevinden, waarvan de 

gezamenlijke breedte meer bedraagt dan 50% van de gevelbreedte, wordt de goot- en de 

bouwhoogte van de dakkappel(len) als goothoogte aangemerkt; 

 

d. de inhoud van een bouwwerk: 
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van 

de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen; 

 

e. de oppervlakte van een bouwwerk: 
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts 

geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het 

bouwwerk; 

 

f. afstand tot de bouwgrens: 
tussen de grens van het bouwvlak en een bepaald punt van het bouwwerk, waar die afstand het 

kortst is;  

 

g. ondergrondse bouwdiepte van een bouwwerk 
vanaf het bouwkundig peil tot het diepste punt van het bouwwerk, de fundering niet 

meegerekend.  
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 BESTEMMINGSREGELS 

ARTIKEL 3: AGRARISCH MET WAARDEN – NATUUR- EN LANDSCHAPSWAARDEN 

3.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Agrarisch met waarden – Natuur- en landschapswaarden’ aangewezen gronden zijn 

bestemd voor: 

a. agrarische bodemexploitatie; 

b. het behoud en herstel van de aanwezige landschapswaarden in de vorm van het behoud en 

herstel van de open agrarische zeekleigronden;  

c. het behoud, herstel en/of realisatie van boomdijken, landschapselementen, alsmede de 

groenzones bij agrarische bedrijven;  

d. het behoud, herstel, bescherming en/of ontwikkeling van natuurwaarden; 

e. het behoud, herstel, bescherming en/of ontwikkeling van het Natuur Netwerk Brabant; 

f. het behoud, herstel of duurzame ontwikkeling van het watersysteem en de ecologische en 

landschappelijke waarden en kenmerken van de Groenblauwe mantel; 

g. het behoud en bescherming van bestaande ecologische verbindingszones;  

h. extensief dagrecreatief medegebruik; 

i. agrarisch educatief medegebruik; 

j. een (sier)tuin;  

k. kwaliteitsverbetering van het landschap, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 

‘specifieke vorm van agrarisch met waarden – landschappelijke inpassing’ de landschappelijke 

inpassing als bedoeld voor de kwaliteitsverbetering van het landschap zodanig opgericht en in 

stand dient te worden gehouden, zoals vermeld in bijlage 2 bij deze regels; 
 

met de daarbij behorende: 

l. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;  

m. water, waterkeringen en waterhuishoudkundige voorzieningen;  

n. (toegangs)wegen, paden en parkeervoorzieningen;  

o. teeltondersteunende voorzieningen. 

3.2 Bouwregels 

3.2.1. Algemeen 

Voor het bouwen geldt dat uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen worden gebouwd, 

die ten dienste staan van de bestemming. 

 

3.2.2. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen: 

a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn niet toegestaan, met uitzondering van het bepaalde in 

sub b en c;  

b. ten behoeve van de agrarische bedrijfsvoering zijn lage tijdelijke en overige teeltondersteunende 

voorzieningen toegestaan met een maximale bouwhoogte van 0,5 meter. De afstand tot de 

bouwperceelgrens bedraagt minimaal 2,5 meter;  

c. erf- en terreinafscheidingen zijn toegestaan met een maximale hoogte van 1,5 meter; 

d. ten behoeve van een (vollegronds)teeltbedrijf, extensieve recreatie, educatief medegebruik, 

landschapsbeheer en natuurbeheer zijn overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 

toegestaan, uitgezonderd overkappingen, met een maximale hoogte van 2 meter. 
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3.3 Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de 

bebouwing: 

a. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en 

leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;  

b. ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving; 

c. ter waarborging van de verkeersveiligheid;   

d. ter waarborging van de sociale veiligheid;  

e. ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding; 

f. ter verbetering van de landschappelijke inrichting en/of positionering van de bebouwing.  

3.4 Afwijken van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 

artikel 3.2.1 en 3.2.2 ten behoeve van hoge tijdelijke en overige teeltondersteunende voorzieningen 

onder de volgende voorwaarden: 

a. de voorzieningen zijn noodzakelijk voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering;  

b. omtrent het bepaalde in sub a kan nader advies ingewonnen worden bij de AAB; 

c. de hoogte van de teeltondersteunende voorziening mag niet meer bedragen dan 2,5 meter, met 

uitzondering van hagelnetten, schaduwnetten, vraatnetten en soortgelijke voorzieningen welke 

maximaal 5 meter hoog mogen zijn;  

d. de bestaande natuurlijke, landschappelijke, archeologische, cultuurhistorische en/of abiotische 

waarden worden niet onevenredig aangetast;  

e. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in het geding zijnde belangen, waaronder 

die van omwonenden en omliggende (agrarische) bedrijven. 

3.5 Specifieke gebruiksregels 

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid sub c Wabo, 

wordt in elk geval gerekend het gebruik voor, in gebruik geven voor en/of het doen laten gebruiken 

voor: 

a. permanente teeltondersteunende voorzieningen; 

b. teeltondersteunende kassen; 

c. kamperen, met uitzondering van paalkamperen;  

d. opslag; 

e. sleufsilo's, mestsilo's, voedersilo's (folie)bassins, mestbassins, mestplaten, waterbassins, 

paardenbakken en andere soortgelijke bouwwerken/voorzieningen; 

f. het verwijderen van de landschappelijke inpassing als bedoeld voor de kwaliteitsverbetering van 

het landschap ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch met waarden - 

landschappelijke inpassing’. 
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3.6 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken, of van 

werkzaamheden 

3.6.1 Verbod 

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming ‘Agrarisch met waarden – Natuur- en 

landschapswaarden’ zonder of in afwijking van een vergunning van het bevoegd gezag 

(omgevingsvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te 

voeren: 

a. het aanbrengen van houtgewas, waaronder begrepen houtgewas ten behoeve agrarische 

activiteiten. Het verbod geldt niet voor het aanbrengen en in stand houden van houtgewas ten 

behoeve van agrarische activiteiten met een maximale hoogte van 1,50 meter of een 

instandhoudingstermijn heeft van minder dan één jaar; 

b. het aanleggen van landschapselementen; 

c. het aanbrengen van bovengrondse leidingen, constructies, installaties en apparatuur;  

d. het afgraven en ophogen van gronden met meer dan 0,50 meter;  

e. het graven, dempen, dan wel verdiepen, vergroten of anderszins herprofileren van waterlopen, 

watergangen, greppels, kolken en overige natuurlijke oppervlaktewateren, alsmede het 

anderszins verlagen van de waterstand; 

f. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen;  

g. het vellen of rooien van houtgewas of landschapselementen, niet zijnde houtgewas onderdeel 

uitmakend van een grondgebonden agrarische teelt; 

h. het aanbrengen van tijdelijke en overige teeltondersteunende voorzieningen. 

 

3.6.2 Uitzonderingen op verbod 

Het verbod als bedoeld onder 3.6.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die: 

a. betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer, inclusief de werkzaamheden welke tot de 

normale agrarische bedrijfsvoering worden gerekend; 

b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan en waarvoor geen 

vergunning nodig was; 

c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning; 

d. worden uitgevoerd in het kader van het groen blauw stimuleringskader; 

e. de realisatie van de vereiste kwaliteitsverbetering van het landschap betreffen. 

 

3.6.3 Toetsingscriteria 

a. Een omgevingsvergunning als bedoeld onder 3.6.1 mag alleen worden verleend indien door de 

uitvoering van de werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden hetzij direct, hetzij 

indirect te verwachten gevolgen, geen blijvend onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de 

waarden en/of functies die het plan beoogt te beschermen, tenzij hieraan door het stellen van 

voorwaarden voldoende tegemoet kan worden gekomen. 

b. De gronden behorende tot de Groenblauwe mantel, zoals aangeduid op de verbeelding, strekken 

tot behoud, herstel of duurzame ontwikkeling van het watersysteem en de ecologische en 

landschappelijke waarden en kenmerken van deze gebieden. Zolang de duurzame ontwikkeling 

van het watersysteem en de ecologische en landschappelijke waarden en kenmerken binnen de 

Groenblauwe mantel niet gerealiseerd is, is de toegestane bestaande planologische 

gebruiksactiviteit zoals opgenomen in de bestemmingsomschrijving toegelaten. 
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3.7 Wijzigingsbevoegdheid 

3.7.1 Differentiatievlak permanente teeltondersteunende voorzieningen 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de gronden te wijzigen ten behoeve van het toestaan 

van een differentiatievlak permanente teeltondersteunende voorzieningen aansluitend aan het 

bouwvlak van een grondgebonden agrarisch bedrijf met de aanduiding ‘specifieke vorm van 

agrarisch - differentiatievlak permanente teeltondersteunende voorzieningen’, mits wordt voldaan 

aan de volgende voorwaarden: 

a. de noodzaak voor een doelmatige bedrijfsvoering en de volwaardigheid van het agrarisch bedrijf 

is aangetoond;  

b. de wijzigingsbevoegdheid wordt uitsluitend toegepast voor grondgebonden agrarische 

activiteiten; 

c. omtrent het bepaalde in sub a. en b. wordt nader advies ingewonnen bij de AAB; 

d. de omvang van de aanduiding bedraagt maximaal 2,5 hectare;  

e. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in het geding zijnde belangen, waaronder 

die van omwonenden en omliggende (agrarische) bedrijven;  

f. er zijn geen overwegende bezwaren van natuurlijke, landschappelijke, archeologische, 

cultuurhistorische, waterhuishoudkundige, hydrologische, abiotische of milieuhygiënische aard; 

g. het wijzigen binnen de Groenblauwe mantel zoals aangeduid op de verbeelding gaat gepaard 

met een positieve bijdrage aan de bescherming en ontwikkeling van de onderkende ecologische 

en landschappelijke waarden en kenmerken; 

h. wijziging van het bestemmingsplan kan uitsluitend plaatsvinden indien wordt bijgedragen aan de 

kwaliteitsverbetering van het landschap. 
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ARTIKEL 4 WONEN 

4.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Wonen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:  

a. wonen in de vorm van vrijstaande woningen, twee-aaneen gebouwde woningen of aaneen 

gebouwde woningen, al dan niet in combinatie met de uitoefening van een beroep aan huis in 

het hoofdgebouw en bijbehorende bijgebouwen;  

b. kwaliteitsverbetering van het landschap, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 

‘specifieke vorm van wonen – landschappelijke inpassing’ de landschappelijke inpassing als 

bedoeld voor de kwaliteitsverbetering van het landschap zodanig opgericht en in stand dient te 

worden gehouden, zoals vermeld in bijlage 2 bij deze regels; 
 

met de daarbij behorende:  

c. bijbehorende bijgebouwen; 

d. bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

e. tuinen, erven en terreinen;  

f. parkeervoorzieningen. 

4.2 Bouwregels 

4.2.1 Algemeen 

Voor het bouwen gelden de volgende bepalingen:  

a. voor het bouwen geldt dat uitsluitend gebouwen, bijbehorende bijgebouwen en bouwwerken, 

geen gebouwen zijnde mogen worden gebouwd die ten dienste staan van de bestemming; 

b. hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden opgericht. 

 

4.2.2 Woning 
Voor het bouwen van woningen gelden de volgende bepalingen:  

a. per bouwvlak is maximaal één woning toegestaan; 

b. de inhoud van de woning, zijnde het hoofdgebouw, mag niet meer dan 1.200 m³ bedragen, tenzij 

de bestaande legale inhoud reeds groter is;  

c. de goot- en bouwhoogte van de woning mag niet meer bedragen dan respectievelijk 5,5 meter 

en 10,0 meter;  

d. de woning dient te worden afgerond met een dak, waarbij de dakhelling minimaal 15° en 

maximaal 65° mag bedragen; 

e. de afstand van de woning tot de zijdelingse bouwperceelgrens bedraagt minimaal 3 meter;  

f. de afstand van de woning tot de kant van de weg bedraagt minimaal 10 meter. 
 
4.2.3 Bijbehorende bijgebouwen bij woningen 

Voor het bouwen van bijbehorende bijgebouwen bij woningen gelden de volgende bepalingen:  

a. de maximale gezamenlijke oppervlakte aan bijbehorende bijgebouwen mag niet meer bedragen 

dan 250 m²; 

b. de goot- en bouwhoogte van bijbehorende bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 

respectievelijk 3,3 meter en 8,5 meter;  

c. de bijbehorende bijgebouwen dienen te worden afgerond met een dak, waarbij de dakhelling 

minimaal 15° en maximaal 65° mag bedragen; bijbehorende aangebouwde bijgebouwen als 

onderdeel van de woning mogen met een plat dak worden afgewerkt, waarbij de bouwhoogte 

niet meer dan 3,3 meter mag bedragen;  

d. de afstand van het bijbehorend bijgebouw tot de bouwperceelgrens bedraagt minimaal 3 meter;  
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e. een bijbehorend bijgebouw dient op een minimale afstand van 1 meter achter de voorgevel van 

de woning te worden opgericht;  

f. qua situering dient er een directe samenhang te zijn tussen de woning en de bijbehorende 

bijgebouwen; 

g. de afstand van bijbehorende bijgebouwen tot de kant van de weg bedraagt minimaal 10 meter. 

 
4.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bij woningen 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:  

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen voor de voorgevel van de woning mag niet meer 

bedragen dan 1,5 meter; 

b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevel van de woning mag niet 

meer bedragen dan 2 meter;  

c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 

3 meter;  

d. de afstand van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, tot de kant van de weg bedraagt minimaal 

10 meter, met uitzondering van erf- en terreinafscheidingen, die tot op de bouwperceelgrens 

mogen worden opgericht; 

e. het aanleggen van een onoverdekt zwembad is toegestaan, mits: 

1. de afstand van het zwembad tot de zijdelingse perceelsgrenzen minimaal 6 m en tot de 

achterste perceelgrens minimaal 10 m bedraagt; 

2. de oppervlakte van het zwembad maximaal 10% van de oppervlakte van het bouwperceel 

bedraagt en in ieder geval maximaal 50 m²; 

3. de hoogte van het zwembad maximaal 0,5 m bedraagt, gemeten vanaf het maaiveld; 

4. het zwembad uitsluitend hobbymatig gebruikt wordt. 
 

4.2.5 Ondergronds bouwen 

Voor ondergronds bouwen gelden de volgende bepalingen:  

a. ondergronds bouwen is alleen toegestaan als onderbouw van gebouwen; 

b. de verticale diepte bedraagt maximaal 4 m. 

4.3 Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de 

bebouwing:  

a. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en 

leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;  

b. ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving;  

c. ter waarborging van de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid;  

d. ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding;  

e. ter verbetering van de landschappelijke inrichting en/of positionering van de bebouwing. 
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4.4 Afwijken van de bouwregels 

4.4.1 Afstand bouwperceelgrens 

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van de voorgeschreven 

minimale afstanden tot een bouwperceelgrens, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:  

a. de bereikbaarheid voor hulpdiensten en de veiligheid uit het oogpunt van brandoverslag niet in 

het gedrang komen; 

b. er geen onevenredige aantasting is van de in het geding zijne belangen, waaronder die van 

omwonenden en omliggende (agrarische) bedrijven;  

c. er geen onevenredige aantasting van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de 

naaste omgeving is.  

 
4.4.2 Afstand weg 

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van de voorgeschreven 

afstand tot de kant van de weg, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:  

a. de bereikbaarheid voor hulpdiensten en de veiligheid uit het oogpunt van brandoverslag niet in 

het gedrang komen; 

b. uit onderzoek naar geluidhinder blijkt dat er geen strijdigheid is met de Wet geluidhinder of 

andere relevante wetgeving;  

c. er geen onevenredige aantasting van het verkeersbelang is. Hiertoe kan tevoren advies 

ingewonnen worden bij de wegbeheerder;  

d. er geen onevenredige aantasting van de in het geding zijne belangen, waaronder die van 

omwonenden en omliggende (agrarische) bedrijven;  

e. er geen onevenredige aantasting van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de 

naaste omgeving is.  
 

4.4.3 Dakhelling 

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van artikel 4.2.2 onder 

d, ten behoeve van een kap met een grotere of kleinere dakhelling voor het hoofdgebouw, mits geen 

onevenredige aantasting plaatsvindt van: 

a. een samenhangend stedenbouwkundig beeld; 

b. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

4.5 Specifieke gebruiksregels 

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid sub c Wabo, 

wordt in elk geval gerekend het gebruik voor, in gebruik geven voor en/of het doen laten gebruiken 

voor:  

a. geluidszoneringsplichtige inrichtingen;  

b. detailhandel;  

c. een verkooppunt voor motorbrandstoffen (incl. LPG);  

d. seksinrichtingen;  

e. kamperen;  

f. opslag van goederen en materialen voor de voorgevellijn; 

g. (vrijstaande) bijbehorende bijgebouwen als zelfstandige woning en als afhankelijke woonruimte;  

h. een inrichting als bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), tenzij dit op de 

verbeelding of in de regels expliciet is toegestaan; 

i. het verwijderen van de landschappelijke inpassing als bedoeld voor de kwaliteitsverbetering van 

het landschap ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - landschappelijke 

inpassing’. 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0851.wbBPrvrhoogstr-v001/r_NL.IMRO.0851.wbBPrvrhoogstr-v001_2.3.html#_3.2.2_Hoofdgebouwen
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4.6 Afwijken van de gebruiksregels 

4.6.1 Bedrijf aan huis 

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken voor de uitoefening van 

een bedrijf aan huis in een woning, bijbehorende bijgebouwen en op de gronden binnen het 

bestemmingsvlak, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:  

a. er is een woning aanwezig en de woonfunctie van de woning blijft als hoofdfunctie behouden;  

b. het betreft bedrijfsmatige activiteiten in de categorie 1 en 2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten 

of een hogere milieucategorie, mits qua aard en invloed vergelijkbaar met categorie 1 en 2. 

Indien de gewenste activiteit niet voorkomt in de Staat van bedrijfsactiviteiten dient deze naar 

aard en invloed vergelijkbaar te zijn met bedrijfsmatige activiteiten in categorie 1 en 2 van de 

Staat van bedrijfsactiviteiten; 

c. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in het geding zijnde belangen, waaronder 

die van omwonenden en omliggende (agrarische) bedrijven;  

d. er vindt geen onevenredige verkeers- en/of publieksaantrekkende werking plaats;  

e. het gebruik dient de woonfunctie te ondersteunen, dat wil zeggen dat degene die de uitoefening 

van het bedrijf uitvoert, tevens de gebruiker van de woning is;  

f. maximaal 40 % van het vloeroppervlak van woning en de bijbehorende bijgebouwen, zulks met 

een absoluut maximum van 100 m², mag in gebruik zijn ten behoeve van het bedrijf aan huis. 

Tevens mogen de gronden binnen het bestemmingsvlak ondersteunend worden gebruikt;   

g. uitsluitend ondergeschikte detailhandel die rechtstreeks verband houdt met het ter plaatse 

uitgeoefende bedrijf aan huis is toegestaan;  

h. er dient te worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid binnen het bouwvlak;  

i. buitenopslag is niet toegestaan;  

j. laden en lossen mag uitsluitend op eigen terrein plaatsvinden;  

k. er zijn geen overwegende bezwaren van natuurlijke, landschappelijke, archeologische, 

cultuurhistorische waterhuishoudkundige, hydrologische, abiotische of milieuhygiënische aard; 

l. verlening van de omgevingsvergunning kan uitsluitend plaatsvinden indien wordt bijgedragen 

aan de kwaliteitsverbetering van het landschap.  
 

4.6.2 Verblijfsrecreatie in de vorm van een minicamping 

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken en een nevenactiviteit 

voor verblijfsrecreatie in de vorm van een minicamping met de daarvoor noodzakelijke voorzie-

ningen, zoals sanitaire voorzieningen, toestaan, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:  

a. de activiteit vindt plaats als nevenactiviteit en er is geen sprake van een zelfstandige 

bedrijfsmatige activiteit; 

b. de woonfunctie van de woning blijft als hoofdfunctie behouden;  

c. per bestemmingsvlak zijn maximaal 25 standplaatsen toegestaan;  

d. er zijn uitsluitend kampeermiddelen toegestaan met een toeristisch karakter (tenten, 

toercaravans, e.d.). Kampeermiddelen die als bouwwerk zijn aan te merken, zijn niet toegestaan;  

e. de kampeermiddelen zijn toegestaan binnen het bouwvlak en/of in een zone direct grenzend aan 

het bouwvlak binnen de gronden met de bestemming ‘Agrarisch met waarden – 

Landschapswaarden’ en/of ‘Agrarisch met waarden - Natuur- en landschapswaarden’;  

f. de totale maximale oppervlakte van de standplaatsen bedraagt 1,5 hectare. De te gebruiken 

oppervlakte dient qua oppervlakte aan te sluiten bij het aantal standplaatsen. Zuinig 

ruimtegebruik is daarbij het uitgangspunt;  

g. de oppervlakte van sanitaire voorzieningen mag niet meer bedragen dan 150 m² en dienen 

binnen het bouwvlak en waar mogelijk binnen de bestaande gebouwen te worden gerealiseerd;  

h. het bebouwingspercentage op het bouwperceel mag niet meer bedragen dan 60%; 

i. kamperen is uitsluitend toegestaan van 1 maart tot 1 november (kampeerseizoen);  
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j. de maximale verblijfsduur door dezelfde persoon op de recreatieve voorziening bedraagt 6 

weken per kampeerseizoen;  

k. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in het geding zijnde belangen, waaronder 

die van omwonenden en omliggende (agrarische) bedrijven;  

l. detailhandel is niet toegestaan 

m. er vindt geen onevenredige verkeers- en/of publieksaantrekkende werking plaats;  

n. er dient te worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid;  

o. er zijn geen overwegende bezwaren van natuurlijke, landschappelijke, archeologische, 

cultuurhistorische, waterhuishoudkundige, hydrologische, abiotische of milieuhygiënische aard;  

p. permanente bewoning of (tijdelijke) huisvesting van (tijdelijke) werknemers is niet toegestaan. Er 

moet sprake zijn van verblijfsrecreatie;  

q. er zijn geen overwegende bezwaren in het kader van brandveiligheid; 

r. er dient een verblijfsregister te worden bijgehouden; 

s. het afwijken voor de gronden buiten het bouwvlak, maar binnen de Groenblauwe mantel zoals 

aangeduid op de verbeelding, gaat gepaard met een positieve bijdrage aan de bescherming en 

ontwikkeling van de onderkende ecologische en landschappelijke waarden en kenmerken; 

t. verlening van de omgevingsvergunning kan uitsluitend plaatsvinden indien wordt bijgedragen 

aan de kwaliteitsverbetering van het landschap. 
 

4.6.3 Verblijfsrecreatie in de vorm van een bed & breakfast 

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken en verblijfsrecreatie in 

de vorm van een bed & breakfast met de daarbij behorende voorzieningen toestaan, mits wordt 

voldaan aan de volgende voorwaarden:  

a. het wonen is en blijft als hoofdfunctie aanwezig;  

b. er is geen sprake van een zelfstandige bedrijfsmatige activiteit;  

c. per woning zijn maximaal 5 kamers met in totaal maximaal 10 slaapplaatsen toegestaan;  

d. is uitsluitend binnen het bouwvlak toegestaan. Maximaal 40% van de bestaande bebouwing met 

een maximum van 150 m² mag voor deze functie worden benut;  

e. het bebouwingspercentage op het bouwperceel mag niet meer bedragen dan 60%; 

f. de maximale verblijfsduur door dezelfde persoon op de recreatieve voorziening bedraagt 6 

weken per jaar;  

g. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in het geding zijnde belangen, waaronder 

die van omwonenden en omliggende (agrarische) bedrijven;  

h. er vindt geen onevenredige verkeers- en/of publieksaantrekkende werking plaats;  

i. er dient te worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid;  

j. er zijn geen overwegende bezwaren van natuurlijke, landschappelijke, archeologische 

waterhuishoudkundige, abiotische of milieuhygiënische aard;  

k. permanente bewoning of (tijdelijke) huisvesting van (tijdelijke) werknemers is niet toegestaan. Er 

moet sprake zijn van verblijfsrecreatie;  

l. er zijn geen overwegende bezwaren in het kader van brandveiligheid; 

m. er dient een verblijfsregister te worden bijgehouden; 

n. verlening van de omgevingsvergunning kan uitsluitend plaatsvinden indien wordt bijgedragen 

aan de kwaliteitsverbetering van het landschap. 
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4.6.4 Kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen 

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken en een nevenactiviteit 

in de vorm van kleinschalige aan het buitengebied gebonden dagrecreatieve voorzieningen toestaan, 

zoals een speeltuin, verhuur van fietsen/huifkarren, een ambachtelijke kaasmakerij, boerengolf, het 

organiseren van rondleidingen in het buitengebied, agrarische educatie en andere naar aard en 

omvang hiermee gelijk te stellen kleinschalige aan het buitengebied gebonden dagrecreatieve 

activiteiten, met de daarbij behorende ondersteunende activiteiten, eventueel in combinatie met 

ondersteunende kleinschalige horeca, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:  

a. de activiteit vindt plaats als nevenactiviteit en er is geen sprake van een zelfstandige 

bedrijfsmatige activiteit; 

b. ondersteunend aan de kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen zijn de volgende activiteiten 

toegestaan: vergaderen, workshops, kinderfeestjes, exposities en soortgelijke functies. 

Activiteiten in de vorm van feesten en partijen zijn uitgesloten; 

c. indien de activiteit plaatsvindt in gebouwen dient dit binnen het bestaande bouwvolume te 

gebeuren. Er vindt geen uitbreiding van bebouwing ten behoeve van de activiteit plaats. Hierop 

geldt een uitzondering voor de nieuwbouw van een gebouw binnen het bouwvlak met een 

vloeroppervlakte van maximaal 500 m²; 

d. de vloeroppervlakte voor deze binnenactiviteit mag niet meer bedragen dan 500 m². De te 

gebruiken vloeroppervlakte dient qua oppervlakte aan te sluiten bij de uit te voeren activiteiten. 

Zuinig ruimtegebruik is daarbij het uitgangspunt; 

e. het bebouwingspercentage op het bouwperceel mag niet meer bedragen dan 60%; 

f. de buitenactiviteiten zijn toegestaan binnen het bouwvlak en/of in een zone direct grenzend aan 

het bouwvlak binnen de gronden met de bestemming ‘Agrarisch met waarden – 

Landschapswaarden’ en/of ‘Agrarisch met waarden - Natuur- en landschapswaarden’; 

g. de oppervlakte voor de buitenactiviteiten mag niet meer bedragen dan 1 hectare, met 

uitzondering van boerengolf waarvoor een maximale oppervlakte van 15 hectare geldt. De te 

gebruiken oppervlakte dient qua oppervlakte aan te sluiten bij de uit te voeren activiteiten. Zuinig 

ruimtegebruik is daarbij het uitgangspunt;  

h. het bedrijfsmatig houden van dieren is niet toegestaan; 

i. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in het geding zijnde belangen, waaronder 

die van omwonenden en omliggende (agrarische) bedrijven;  

j. detailhandel is niet toegestaan;  

k. er vindt geen onevenredige verkeers- en/of publieksaantrekkende werking plaats;  

l. er dient te worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid;  

m. laden en lossen is uitsluitend op eigen terrein toegestaan;  

n. buitenopslag is niet toegestaan;  

o. er zijn geen overwegende bezwaren van natuurlijke, landschappelijke, archeologische, 

cultuurhistorische, waterhuishoudkundige, hydrologische, abiotische of milieuhygiënische aard;  

p. er zijn geen overwegende bezwaren in het kader van brandveiligheid; 

q. het afwijken voor de gronden buiten het bouwvlak, maar binnen de Groenblauwe mantel zoals 

aangeduid op de verbeelding, gaat gepaard met een positieve bijdrage aan de bescherming en 

ontwikkeling van de onderkende ecologische en landschappelijke waarden en kenmerken; 

r. verlening van de omgevingsvergunning kan uitsluitend plaatsvinden indien wordt bijgedragen 

aan de kwaliteitsverbetering van het landschap.  
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4.6.5 Kleinschalige horeca 

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken en nevenactiviteit voor 

kleinschalige horeca, zoals een thee- en koffieschenkerij, een ijs-/snackverkooppunt, rustpunt voor 

passanten (fietser, wandelaars, etc.) toestaan, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:  

a. de activiteit vindt plaats als nevenactiviteit en er is geen sprake van een zelfstandige 

bedrijfsmatige activiteit; 

b. de activiteiten dienen binnen het bouwvlak plaats te vinden;  

c. de activiteit dient plaats te vinden binnen het bestaande bouwvolume. Er vindt geen uitbreiding 

van bebouwing ten behoeve van de activiteit plaats. Hierop geldt een uitzondering voor de nieuw-

bouw van een gebouw binnen het bouwvlak met een vloeroppervlakte van maximaal 250 m²; 

d. de vloeroppervlakte voor de binnenactiviteit mag niet meer bedragen dan 250 m². De te 

gebruiken vloeroppervlakte dient qua oppervlakte aan te sluiten bij de uit te voeren activiteiten. 

Zuinig ruimtegebruik is daarbij het uitgangspunt;  

e. het bebouwingspercentage op het bouwperceel mag niet meer bedragen dan 60%; 

f. binnen het bouwvlak is een terras toegestaan;  

g. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in het geding zijnde belangen, waaronder 

die van omwonenden en omliggende (agrarische) bedrijven;  

h. detailhandel en buitenopslag zijn niet toegestaan;  

i. er vindt geen onevenredige verkeers- en/of publieksaantrekkende werking plaats;  

j. er dient te worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid;  

k. laden en lossen is uitsluitend op eigen terrein toegestaan;  

l. er zijn geen overwegende bezwaren van natuurlijke, landschappelijke, archeologische, 

waterhuishoudkundige, hydrologische, abiotische of milieuhygiënische aard;  

m. er zijn geen overwegende bezwaren in het kader van brandveiligheid; 

n. verlening van de omgevingsvergunning kan uitsluitend plaatsvinden indien wordt bijgedragen 

aan de kwaliteitsverbetering van het landschap.  

4.7 Wijzigingsbevoegdheid 

4.7.1 Wijzigen bestemmingsvlak en/of bouwvlak  

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming ‘Wonen’ te wijzigen ten behoeve van de 

vergroting en/of vormverandering van het bestemmingsvlak en/of bouwvlak, mits wordt voldaan aan 

de volgende voorwaarden: 

a. de omvang van het bestemmingsvlak mag niet meer bedragen dan 2.000 m²; 

b. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in het geding zijnde belangen, waaronder 

die van omwonenden en omliggende (agrarische) bedrijven;  

c. er zijn geen overwegende bezwaren van natuurlijke, landschappelijke, archeologische, 

cultuurhistorische, waterhuishoudkundige, hydrologische, abiotische of milieuhygiënische aard;  

d. er vindt geen onevenredige verkeers- en/of publieksaantrekkende werking plaats; 

e. het wijzigen binnen de Groenblauwe mantel zoals aangeduid op de verbeelding gaat gepaard 

met een positieve bijdrage aan de bescherming en ontwikkeling van de onderkende ecologische 

en landschappelijke waarden en kenmerken; 

f. wijziging van het bestemmingsplan kan uitsluitend plaatsvinden indien wordt bijgedragen aan de 

kwaliteitsverbetering van het landschap. 
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 ALGEMENE REGELS 

ARTIKEL 5: ANTI-DUBBELTELREGEL 

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering 

is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten 

beschouwing. 

ARTIKEL 6: ALGEMENE BOUWREGELS 

6.1 Ondergeschikte bouwdelen 

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwdelen, 

als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, liftschachten, gevel- en 

kroonlijsten, luifels, en, balkons, schoorstenen en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, 

mits de overschrijding van bouw-, c.q. bestemmingsgrenzen niet meer dan 1 meter bedraagt.  

6.2 Algemene bepaling over bestaande afstanden en andere maten 

6.2.1 Maximaal 

Indien afstanden tot, goot- en bouwhoogten, dakhellingen, inhoud, aantallen en/of oppervlakten van 

bestaande bouwwerken die gebouwd zijn met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de 

Woningwet of de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, op het tijdstip van de terinzagelegging 

van het ontwerp van het plan meer bedragen dan ingevolge hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen 

deze maten en hoeveelheden als maximaal toelaatbaar worden aangehouden. Bebouwing met de 

aanduiding 'cultuurhistorische waarden', welke geheel of gedeeltelijk wordt gesloopt (middels een 

omgevingsvergunning) valt niet onder de werking van deze regel. 

 

6.2.2 Minimaal 

In die gevallen dat afstanden tot, goot- en bouwhoogten, dakhellingen, inhoud, aantallen en/of 

oppervlakten van bestaande bouwwerken, die gebouwd zijn met inachtneming van het bepaalde bij 

of krachtens de Woningwet of de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, op het tijdstip van de 

terinzagelegging van het ontwerp van het plan minder bedragen dan ingevolge hoofdstuk 2 is 

voorgeschreven, mogen deze maten en hoeveelheden als minimaal toelaatbaar worden 

aangehouden. Bebouwing met de aanduiding 'cultuurhistorische waarden', welke geheel of 

gedeeltelijk wordt gesloopt (middels een omgevingsvergunning) valt niet onder de werking van deze 

regel. 

6.3 Milieugevoelige bestemmingen 

Indien op grond van de regels van dit bestemmingsplan milieugevoelige bestemmingen zijn 

toegestaan, dan mogen deze uitsluitend worden gerealiseerd indien wordt voldaan aan de 

bepalingen van de Wet geluidhinder en andere relevante milieuhygiënische wetgeving.  
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ARTIKEL 7: ALGEMENE AANDUIDINGSREGELS 

7.1 Milieuzone - attentiegebied Natuur Netwerk Brabant 

Ter plaatse van de aanduiding ‘milieuzone – attentiegebied Natuur Netwerk Brabant’, tevens voor 

de bescherming en instandhouding van de attentiegebieden van het Natuur Netwerk Brabant. 

7.2 Milieuzone - groenblauwe mantel 

Ter plaatse van de aanduiding ‘milieuzone - groenblauwe mantel’, het behoud, herstel of duurzame 

ontwikkeling van het watersysteem en de ecologische en landschappelijke waarden en kenmerken 

van de Groenblauwe mantel. 

7.3 Overige zone - cultuurhistorisch vlak 

Ter plaatse van de aanduiding ‘overige zone – cultuurhistorisch vlak’, tevens voor het behoud, herstel 

of de duurzame ontwikkeling van de cultuurhistorische waarden en kenmerken van de 

onderscheiden gebieden. 

7.4 Overige zone - archeologische verwachtingswaarde 

Ter plaatse van de aanduiding ‘overige zone – archeologische verwachtingswaarde’, tevens voor 

het behoud van archeologische waarden. 

7.5 Overige zone - voorwaardelijke verplichting 

Ter plaatse van de aanduiding ‘overige zone – voorwaardelijke verplichting’ geldt, in afwijking van 

de aldaar geldende bestemmingen, dat het gebruik volgens de bestemmingen alleen is toegestaan 

op voorwaarde dat de landschappelijke inpassing, zoals opgenomen in bijlage 2 bij deze regels, 

binnen 2 jaar na het onherroepelijk worden van het plan is aangelegd conform voornoemde 

landschappelijke inpassing en aldus in stand wordt gehouden. Indien niet aan deze verplichting wordt 

voldaan, is het als zodanig gebruiken van de gronden in strijd met deze bestemmingen. 

 

 

ARTIKEL 8: ALGEMENE AFWIJKINGSREGELS 

8.1 Afwijkingsmogelijkheden 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning, mits geen onevenredige afbreuk wordt 

gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid 

de sociale veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, afwijken van: 

a. de bestemmingsbepalingen en toestaan dat bouwgrenzen worden overschreden, indien een 

meetverschil daartoe aanleiding geeft;  

b. de voorgeschreven minimum en maximum maten, voor zover daar geen bijzondere afwijkingen 

zijn opgenomen, met maximaal 10 %. 
 

Op de in de regels opgenomen bebouwingspercentages, oppervlaktematen en inhoudsmaten is 

deze afwijkingsbevoegdheid niet van toepassing. 
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8.2 Milieugevoelige bestemmingen 

Indien op grond van de regels van dit bestemmingsplan milieugevoelige bestemmingen zijn 

toegestaan, dan mogen deze uitsluitend worden gerealiseerd indien wordt voldaan aan de 

bepalingen van de Wet geluidhinder en andere relevante milieuhygiënische wetgeving.  

 
 

ARTIKEL 9 ALGEMENE WIJZIGINGSREGELS 

9.1 Wijzigingsmogelijkheden 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de in het plan opgenomen bestemmingen te wijzigen ten 

behoeve van:  

a. overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover dit van belang is voor een technisch betere 

realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voor zover dit noodzakelijk is in verband 

met de werkelijke toestand van het terrein. De overschrijding mag echter niet meer bedragen 

dan 3 meter en het bestemmingsvlak mag niet met meer dan 10% worden vergroot;  

b. overschrijding van bestemmingsgrenzen en toestaan dat het beloop van wegen of de aansluiting 

van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of –

intensiteit daartoe aanleiding geeft. De overschrijding mag echter niet meer bedragen dan 3 

meter en het bestemmingsvlak mag niet met meer dan 10% worden vergroot; 

c. het aanpassen van opgenomen bepalingen in de voorafgaande artikelen, waarbij verwezen 

wordt naar bepalingen in wettelijke regelingen, indien deze wettelijke regelingen na het tijdstip 

van de tervisielegging van het ontwerpplan worden gewijzigd; 

d. het aanpassen van de aanduidingen uit artikel 7 ‘Algemene aanduidingsregels’ op de 

verbeelding conform de wijziging van de bijbehorende wettelijke regelingen na het tijdstip van de 

tervisielegging van het ontwerpplan.  

9.2 Milieugevoelige bestemmingen 

Indien op grond van de regels van dit bestemmingsplan milieugevoelige bestemmingen zijn 

toegestaan, dan mogen deze uitsluitend worden gerealiseerd indien wordt voldaan aan de 

bepalingen van de Wet geluidhinder en andere relevante milieuhygiënische wetgeving.  

 

 

ARTIKEL 10 ALGEMENE PROCEDUREREGELS 

10.1 Nadere eisen 

Bij toepassing van de nadere eisen regeling, die onderdeel uitmaakt van dit plan, is op de 

voorbereiding van het besluit de procedure als bedoeld in de afdeling 3.4 van de Algemene wet 

bestuursrecht van toepassing. 
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ARTIKEL 11 OVERIGE REGELS 

11.1 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van 

werkzaamheden 

11.1.1. Verbod 

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, 

geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden op of in de gronden ter plaatse van de aangeduide 

waarden de volgende werken en/of werkzaamheden te verrichten: 

a. Overige zone – archeologische verwachtingswaarde 

1. het afgraven, vergraven, diepploegen, egaliseren en verharden van oppervlaktes; 

2. het onderbemalen en graven van sloten; 

3. de aanleg van kabels en leidingen en daarmee verband houdende constructies; 

4. het onderhoud van bestaande drainage en de aanleg van nieuwe drainage; 

5. de aanleg van lage en hoge tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen.  

b. Overige zone – cultuurhistorisch vlak 

1. het afgraven, ophogen en indrijven; 

2. het onderbemalen en aanbrengen van oeverbeschoeiing; 

3. het opplanten; 

4. het verharden van oppervlaktes. 
 

11.1.2 Uitzonderingen op verbod 

Het verbod als bedoeld onder 11.1.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die/indien: 

1. betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer; 

2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan en waarvoor geen 

vergunning nodig was; 

3. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning; 

4. worden uitgevoerd in het kader van het groen blauw stimuleringskader; 

5. de realisatie van de vereiste kwaliteitsverbetering van het landschap betreffen; 

6. de archeologische waarden in voldoende mate zijn zeker gesteld of die waarden niet worden 

geschaad (al dan niet door het stellen van voorwaarden) of die waarden niet aanwezig zijn, 

hetgeen dient te blijken uit onderzoek en/of schriftelijk advies van een ter zake deskundige. 
 

11.1.3 Toetsingscriteria 

De omgevingsvergunning als bedoeld onder artikel 11.1.1 mag alleen worden verleend indien door 

de uitvoering van de werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden, hetzij direct, hetzij 

indirect de te verwachten gevolgen geen blijvende onevenredige afbreuk doen aan de waarden en/of 

functies die het plan beoogt te beschermen. De waarden moeten in voldoende mate zijn zeker 

gesteld of niet worden geschaad (al dan niet door het stellen van voorwaarden) of niet aanwezig zijn, 

hetgeen dient te blijken uit onderzoek en/of schriftelijk advies van een ter zake deskundige. 
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 OVERGANGS- EN SLOTREGELS 

ARTIKEL 12: OVERGANGSRECHT 

12.1 Overgangsrecht bouwwerken 

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 

uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het 

bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt 

vergroot: 

1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 

2. na het teniet gaan als gevolg van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits 

de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar 

na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan. 

b. Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig afwijken van het bepaalde onder a voor het 

vergroten van de inhoud van het bouwwerk als bedoeld in het bepaalde onder a met maximaal 

10%.  

c. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op bouwwerken, die weliswaar bestaan op het 

tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met 

het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.  

12.2 Overgangsrecht gebruik 

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.  

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het bepaalde onder 

a te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze 

verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.  

c. Indien het gebruik, bedoeld in het bepaalde onder a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het 

plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna 

te hervatten of te laten hervatten.  

d. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op het gebruik, dat reeds in strijd was met het 

voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat 

plan.  

 

ARTIKEL 13: SLOTREGEL 

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan “Moerstraatseweg 154 

Steenbergen”. 
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 Staat van bedrijfsactiviteiten 
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LIGGING  
 
Het plangebied is gelegen in 'het Oudland’ aan 
de Moerstraatseweg ten zuidoosten van de kern 
Steenbergen. Zie de markeringen in de uitsnede 
van de topografische kaart hieronder en de 
luchtfoto rechts.  
 

 
plangebied 

 
      plangebied            
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HISTORIE: GEBIED EN CONTEXT  
 
Zoals de naam 'het Oude land' terecht doet 
vermoeden is de landschappelijke context van 
het plangebied reeds lange tijd in cultuur.  
 
1650 
In een in 2014 door JMG Leune verricht 
onderzoek betreffende de historie van de ten 
noorden en oosten gesitueerde landgoederen 
Ekelenberg en Padmos is in een in de zeventiger 
jaren door H. Vlamings getekende overzichts-
kaart 'Steenbergen en omgeving omstreeks 
1650' reeds een hofstede met de naam de 
Lantaarn ter hoogte van het huidige plangebied 
aangeduid. Dit overzicht is ondermeer 
gebaseerd op de Roman-Visscher wandkaart 
van het gewest Zeeland.  
 
18e en 19e eeuw 
Ook op uit 18e eeuw daterende kaarten wordt 
een hofstede met de naam de Lantaarn ter 
hoogte van het huidige plangebied gekarteerd. 
Zie de uitsnede van deze kaart linksonder aan 
de rechtkant van de pagina. Tijdens een in de 
19e eeuw (1822), in opdracht van de het 
gemeentebestuur van Steenbergen en het 
Polderbestuur door de landmeter Johannes 
Baptiste Adan uitgevoerde kartering, werden ter 
hoogte van het plangebied twee gebouwen en 
een door water omgeven gebied gekarteerd. Zie 
de uit het rapport van JMG Leune over de 
landgoederen Ekelenburg en Padmos 
overgenomen kaartuitsnedes rechts.  
 
moestuin 
De regelmatige verdeling van het door water 
omgeven gebied en het feit dat nergens over 
enige andere betekenis van dit gebied als 
vluchtplek wordt genoemd, maakt het 
aannemelijk dat zich in dit gebied een moestuin 
bevond. Destijds was de teelt van voedsel van 
levensbelang om slechte jaren of turbulente 
tijden te overleven; een omzoming van water 
was een goede bescherming tegen wildvraat en 
diefstal en een garantie dat ook in jaren met 
droge zomers voldoende voedsel kon worden 
geteeld. 

 

    
1650            1822  

   
18e eeuw           twee gebouwen en  door water omgeven moestuin
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HISTORIE PLANGEBIED  
 
In 1856 werden meerdere kleinere gebouwen in 
het plangebied gekarteerd. De eerder 
gekarteerde moestuin en een perceel ten 
noorden van de bebouwing werden met een 
lichtgroene tint als moestuin en huisweide 
aangeduid.  
 

 
uitsnede topografische kaart 1856

 
          boomgaard en moestuin 

 
in 1856 werden meerdere gebouwen gekarteerd, de rondom gelegen percelen waren als bouwland in gebruik   
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ONTWIKKELING GEBIED EN CONTEXT  
 
De in 1856 gekarteerde bebouwing in het 
plangebied werd in de 20ste eeuw slechts in 
beperkte mate uitgebreid; het plangebied 
onderging relatief weinig veranderingen. De 
omgeving toont in deze periode een sterkere 
dynamiek.  
In de eerste helft van de 20ste eeuw werden de 
kleine percelen voor een deel samengevoegd en 
werden bomenrijen en houtwallen op de rand 
van de percelen verwijderd. De in 1895 nog ten 
zuidoosten van het plangebied gekarteerde 
bebouwing, ‘Het Steenen Huis’, werd in 1937 
niet meer gekarteerd; zie de topkaarten uit 
1895 en 1937 rechtsboven. 
- In de periode na de 2e wereldoorlog 
werden opvallend veel steilranden in de 
omgeving gekarteerd; blijkbaar is de omgeving 
van het plangebied in die tijd tamelijk nogal 
vergraven voor de winning van zand of klei. In 
de de navolgende jaren werd de ter hoogte van 
het plangebied in zuidoostelijke richting naar 
het voormalig Steenen Huis afbuigende veldweg 
geruimd; zie de topografische kaarten uit 1961 
en 1980 rechtsonder.   
 
Cultuurhistorische waarde  
Het plangebied wordt zoals beschreven 
gekenmerkt door een lange historie en is in 
deze zin te rangschikken als een in 
cultuurhistorisch opzicht boeiend en waardevol 
gebied. Bij toekomstige ontwikkeling is rekening 
te houden met dit gegeven.   
 

 
             

  
1895  kleine percelen met bomenrijen      1937 grotere percelen en een tamelijk open landschap   

  
1961  veel steilranden en minder bomenrijen    1980 veldweg geruimd 
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RUIMTELIJK KADER 2016  
 
Het ruimtelijk kader wordt anno 2016 gevormd 
door; 
- de ten noordwesten, noordoosten en 

zuidoosten gesitueerde opgaande 
beplanting en bos, 

- de bebouwing en beplanting van de ten 
zuidoosten gelegen erven langs de ten 
Moerstraatseweg,  

- de bomen langs de veldweg die het 
plangebied verbindt met de 
Moerstraatseweg.  

 
eiland  
De ruimtelijke status of identiteit van het 
plangebied is te kenschetsen als “een via een 
dijk ontsloten eiland in een zee van open 
ruimte”. Zie de markeringen in de luchtfoto 
rechts.  
 
 
 
 

 
     opgaande beplanting en bos   de bomen langs de veldweg weg  

 
bebouwing en beplanting op erven langs de Moerstraatseweg 
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D-BELEVING  
 
Het plangebied wordt in essentie beleefd vanaf 
de Moerstraatseweg. Komend uit het 
noordwesten en uit het zuidoosten wordt het 
plangebied lange tijd afgeschermd door 
opgaande beplanting ten noordwesten en 
zuidoosten van  het plangebied. Daarna vormt 
deze ring van opgaand groen een fraai decor 
voor de bebouwing in het plangebied en wordt 
het beeld bepaald door de bomengroepen langs 
de veldweg die het plangebied met de 
Moerstraatseweg verbindt en de zuilvormige 
Populieren ter hoogte van het plangebied zelf. 
Zie de foto’s rechts en de markeringen in de 
luchtfoto hieronder.    
 

 
standplaats fotograaf 

  
 

 
Komend uit het noordwesten; de zuilvormige Populieren en de bomengroepen bepalen het beeld  

 
Zicht ter hoogte van de aantakking van de Veldweg op de Moerstraatseweg 

 
Komend uit het zuidoosten; bomengroepen en de zuilvormige Populieren bepalen het beeld 
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KADASTRALE SITUATIE 1:1000 
 
Het plangebied omvat een deel van perceel 804 
gelegen in de sectie AB van de kadastrale 
gemeente Steenbergen. Zie de markering in de 
luchtfoto rechts.  
 

 
kadastraal overzicht 

 
 

 
plangebied kadastraal  
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SITUATIE -  BEBOUWING 
 
De aangetroffen bebouwing is als volgt te 
rangschikken; 
- een woning met aangrenzend gelegen 

bergingen in het centrum van het 
plangebied, 

- kleinere stalletjes en een berging ten 
noordwesten, noordoosten en zuidoosten 
van de woning,  

- een grotere stal annex berging en twee 
kleinere bergingen ten zuidwesten van de 
woning. 

 
verhardingen 
De gebouwen worden ontsloten via een langs de  
grotere stal gelegen pad en een naar de woning  
voerend pad. De ruimte tussen de grote stal en  
de ten zuidoosten gelegen kleinere stallen is  
verhard met betonplaten. Zie de markeringen in  
de luchtfoto rechts en de foto’s op de volgende  
pagina.  
 
 

 
     Woning in het centrum van het plangebied   kleinere stallen/bergingen  

  een grotere stal/berging en twee  kleinere stallen/bergingen    
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BEBOUWING – BEELD EN CONDITIE 
 
De aangetroffen bebouwing in het plangebied is 
niet monumentaal en niet van bijzondere 
architectonische of cultuurhistorische betekenis 
en waarde. De grotere stal/berging is eenzijdig 
gerenoveerd met damwandplaten en verkeert in 
redelijke conditie; zie de foto hieronder. De 
overige bebouwing is te rangschikken als in 
matige tot slechte conditie verkerend.  
 

 
 

 

 
 

  
de woning met aanbouw bergingen   

  
de kleinere stalletjes en bergingen nabij de woning 

   
de grotere stal/schuur en de kleinere bergingen ten zuidwesten van de woning 
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BEBOUWING – HISTORIE EN POSITIE  
 
Aan de hand van bouwkundige details, 
voegwerk en de kleur van de bakstenen is te 
concluderen dat de huidige woning 
waarschijnlijk gerealiseerd is in de periode vlak 
na de tweede oorlog. 
  
oorspronkelijk 
De oorspronkelijke woning was ter hoogte van 
de ten zuidoosten van de huidige woning 
gelegen stal gesitueerd; de zuidoostgevel 
hiervan toont invullingen met rode baksteen van 
het oorspronkelijke gevelbeeld. De bovenkant 
van de oorspronkelijke ramen is relatief hoog en 
duid op een forse plafondhoogte. Dit is te 
beschouwen als het bewust uiten van 
“welstand”. De asymmetrische plaats van de 
verhoudingsgewijs kleine voordeur sluit minder 
goed aan bij de ramen en is waarschijnlijk een 
in stand gehouden overblijfsel van een oudere 
fase van de oorspronkelijke hoeve.  
 
 

 
 

 
     een forse raamhoogte en een relatief lage kleine deuropening 
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SITUATIE – BEPLANTING  
 
De aangetroffen beplanting in het plangebied 
bestaat uit navolgende elementen;  
a) zuilvormige Populieren aan de 

noordwestkant en nabij de inrit, 
b) twee Notenbomen en een groep 

fruitbomen (Peren en een Kers) en wat 
opslag van Hazelaar ten noordoosten van 
de huidige woning, 

c)  een overwegend uit appelbomen 
bestaande boomgaard ten zuidoosten van 
de woning. 

Zie de markeringen in de luchtfoto rechts. 
 

 
   zuilvormige Populieren     Notenbomen en fruitbomen 

  Populieren langs de inrit  in slechte conditie verkerende boomgaard ten zuidoosten van de woning 
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BEPLANTING  - CONDITIE   
 
De zuilvormige Populieren zijn fors en tonen 
aanzetten van takbreuk. De bomen zijn nog 
enige tijd te handhaven maar zullen over niet al 
te lange tijd moeten worden gerooid. De 
Notenbomen verkeren in redelijke conditie. De 
fruitbomen ten noordoosten van de woning 
verkeren in matige conditie en zullen over niet 
al te lange tijd moeten worden gerooid. De 
boomgaard ten zuidoosten van de woning toont 
een zware verwaarlozing. De bomen zijn 
gedrongen en bieden geen perspectief voor 
behoud. Zie de markeringen in de luchtfoto 
hieronder en de foto’s rechts.  
 

 
 

 

  
Noten ten noordoosten van de woning    de in slechte conditie verkerende boomgaard 

   
de zuilvormige  Populieren     de Populieren langs de oprit 
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PEILEN EN ONTWATERING    
 
Het vloerpeil van de huidige bebouwing toont 
weinig differentiatie. Het vloerpeil van de 
bebouwing sluit aan bij het maaiveld van de 
omliggende akkers.  
 
laagte 
Het maaiveld van de door een U-vormige sloot 
omgeven weide (de voormalige moestuin) ten 
oosten van de huidige woning is 70-80 cm lager 
gelegen dan de vloer van de woning en de 
aangrenzend gelegen boomgaard. De bodem 
van de U-vormige sloot is ongeveer 100 cm 
lager dan de omsloten weide en begroeid met 
riet; zie de foto’s rechts.  

 
   

de door een met riet begroeide sloot, omringde laagte 
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SLOPEN EN BOUWEN  
 
De eigenaar van het voorliggende plangebied is  
voornemens het agrarisch bedrijf te beeindigen, 
de aanwezige bebouwing en verharding te 
slopen en vervolgens een woning met een 
bijgebouw te realiseren. De bestemming is in dit 
verband te wijzigen van agrarisch in wonen. De 
vigerende agrarische bouwkavel zal worden 
opgegeven.   
 
slopen 
Zoals in het voorafgaande werd geconcludeerd 
is de bebouwing van een dusdanige 
architectonische en bouwkundige kwaliteit dat 
het niet zinvol is om gebouwen of delen hiervan 
in stand te houden of te renoveren.  
 
ecologisch positief  
Gezien de recentere natuurontwikkeling op 
percelen in de context is een beëindiging van 
het agrarisch bedrijf in ecologisch opzicht 
positief te waarderen.  
 
Cultuurhistorisch waardevol 
Het is vanuit cultuurhistorisch perspectief sterk 
te waarderen dat ‘de lichtjes van de lantaarn’ 
door de herontwikkeling van de locatie in stand 
kunnen worden gehouden. 
 
rooien 
Betreffende de beplanting valt te concluderen 
dat deze (met uitzondering van twee 
Notenbomen ten noordoosten van de huidige 
woning) in slechte conditie verkeert of 
nagenoeg kaprijp is; het is zinvol om de huidige 
beplanting te rooien en een nieuwe aanplant te 
realiseren.  
 

 
            te behouden bomen    

     te slopen gebouwen       te  rooien beplanting



Landschappelijke inpassing en kwaliteitsbijdrage “De Lantaarn”  
Moerstraatseweg 154, 4651 VB Steenbergen  -  PNR 4651VB154-270517/230817    (print op A3) 

Ir Guido W.F.M. Paumen,  Tuin- & landschapsarchitect  Bnt -  Haarenerstrasse 38, 52525 Waldfeucht  Duitsland 
St Annadijk 2, 6107 RA Stevensweert  T +31-475-430684 M +31-6-51852937 +49-2455-398401  www.guidopaumen.com  guido@guidopaumen.com            

 

15 

 
WONING - POSITIE EN MASSA  
 
Aanhakend bij de lange historie van het gebied 
wordt voorgesteld om de nieuwe woning ter 
hoogte van de oorspronkelijke hoeve te 
realiseren. Het bijgebouw zal ten noorden van 
de woning worden gerealiseerd. De vormgeving 
van de woning is te kenschetsen als een 
hofsteden en geinspireerd op de in het verleden 
ter hoogte van 'hofstede de Lantaarn' 
aangetroffen gebouwen. Zie de uitsnede van het 
door DLV opgestelde plan hieronder en de 
gevelaanzichten en markeringen in de luchtfoto 
rechts  
 

 
bouwplan DLV

 
     woning ter hoogte van de voormalige hoeve       bijgebouw 
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TERREININRICHTING & GRACHT 
 
De woning wordt ontsloten via een aan de 
zuidwestkant gelegen oprit. Rond de woning zal 
een schil in gebruik worden genomen als tuin. 
In deze zone zullen verhardingen, gazon en een 
(bodembedekkende) sierbeplanting die aansluit 
bij de landelijke situering worden gerealiseerd. 
De overige delen van het terrein zullen worden 
ingericht en beheerd als grasland. Zie de 
projectie van de inrichtingschets in de luchtfoto 
rechts.  
 
herstel gracht 
In het kader van het voorliggende plan zal de 
ringvormige sloot rond de ten oosten van de 
woning gelegen laagte (de voormalige 
moestuin) worden uitgediept en verbreed. De 
taluds zullen aan de binnenzijde zacht glooiend 
worden uitgevoerd. Aan de buitenkant zal een 
rietoever worden gerealiseerd en in stand 
gehouden.  
 
te waarderen 
Het herstel van de gracht is in cultuurhistorisch 
opzicht en in ecologisch opzicht te waarderen en 
te rangschikken als een passende en 
omvangrijke kwaliteitsbijdrage.   
 
gesloten grondbalans 
Bij het in het kader van het herstel van de 
gracht en de inrichting van het grasland uit te 
voeren grondwerk zal worden gestreefd naar 
een gesloten grondbalans.  
 

 
    herstel gracht:  Rietoever aan de buitenkant, zacht glooiende oever aan de binnenkant  

 
          tuin en  grasland     
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INPASSING  
 
In het kader van het voorliggende plan zal een 
nieuwe erfbeplanting worden gerealiseerd. De 
grondslag voor de opzet van de beplanting 
vormen de elementen die van oudsher in 
erfbeplantingen in de context worden 
aangetroffen; fruitbomen, solitaire Noten en 
Tamme Kastanjes, geriefhout leverende Eiken, 
Essen en Paardekastanjes.  
 
Zicht en uitzicht 
De aan te planten bomen zijn dusdanig te 
positioneren dat een doorkijk op “de nieuwe 
Lantaarn” vanaf de Moerstraatseweg steeds 
wordt begeleid door boomkronen en anderzijds 
boeiende uitzichten vanaf de Lantaarn op het 
omringende landschap zullen ontstaan. 
 
 

 
 Bomengroepen flankeren de doorkijken op de Lantaarn en kleuren het zicht vanaf de Lantaarn  
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BEPLANTINGSPLAN   
 
Het beplantingsplan omvat op grond van het 
voorafgaande de aanplant van navolgende 
elementen: 
B1  Bomengroepen en solitaire bomen (Es, 

Eik, Paardekastanje, Noot, Esdoorn Wilg 
en zuilvormige Populier). 

B2 Een groep bomen (Populier en Es) nabij de 
inrit. 

V1 Hoogstamfruitbomen ten noorden en 
zuiden van de woning.   

Zie de plantlijst op de volgende pagina.  
 
 
 
 
 

 
  B1 bomengroepen en solitairen bestaande uit (Es, Eik, Paardekastanje, Noot, Esdoorn en Populier)  

 B2 een groep bestaande uit Populier en Es    V1 Hoogstamfruitbomen 
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PLANTLIJST 
 
Aan te planten soorten en aantallen, de omvang 
bij aanplant en plantverbanden zijn vastgelegd 
in de lijst rechts.  
 
 
 

 
 
 
Code   B1 B2 V1     
Omvang bij aanplant   16/18 16/18 12/14     
Plantverband    nvt nvt nvt     
Omvang van het element   17 st 4 st 13 ST stuks      
Acer campestre veldesdoorn     HOOGSTAMAPPELS Brabantse bellefleur 1 
Acer pseudoplatanus esdoorn 2     Dubbele bellefleur  
Aesculus hippocastanum paardekastanje 2     Lemoenappel 1 
Alnus glutinosa zwarte els       Keuleman   
Alnus incana witte els       Schone v. boskoop 1 
Amelanchier lamarckii drents krenteboompje       Sterappel 1 
Betula pendula ruwe berk     HOOGSTAMPEREN Beurre Alexandre Lucas   
Betula pubescens zachte berk       Clapp's favourite   
Carpinus betulus haagbeuk       Conference 1 
Castanea sativa tamme kastanje       Gieser wildeman 1 
Cornus mas kornoelje, gele       Nrd holl suikerpeer  
Cornus sanguinea kornoelje, rode       Zoete brederode 1 
Corylus avellana hazelaar     HOOGSTAMKERSEN Bigareau Napoleon 1 
Crateagus monogyna meidoorn       Early rivers 1 
Euonymus europaeus kardinaalsmuts       Koningskers   
Fagus sylvatica gewone beuk       Merton premier   
Fraxinus excelsior es 2 1   Puther dikke   
Juglans regia okkernoot 2     Sch. späthe knorpelkirsch 1 
Ligustrum vulgare liguster     HOOGSTAMPRUIMEN Belle de Louvain   
Ilex aquifolium hulst       Hauszwetsche   
Populus nigra zwarte populier 3     Mirabelle de nancy   
Populus tremula rateLpopulier   3   Monsieur hatif 1 
Populus trichocarpa balsempopulier       Opal   
Prunus avium  zoete kers       Reine claude verte   
Prunus padus vogelkers       Victoria   
Prunus lusitana haagkers     Totaal   11 
Quercus petraea wintereik        
Quercus robur zomereik 3      
Rhamnus catharticus wegedoorn        
Rhamnus frangula vuilboom        
Robinia pseudoacacia acacia        
Rosa canina hondsroos        
Rosa rubiginosa egelantier roos        
Salix alba schietwilg  3      
Salix aurita geoorde wilg        
Salix caprea boswilg        
Salix cinerea grauwe wilg        
Salix fragilis kraakwilg        
Sorbus aucuparia lijsterbes        
Ulmus 'Lobel" resistente iep        
Tilia cordata winterlinde        
Tilia platyphyllos zomerlinde        
Viburnum opulus gelderse roos        
Totaal   17 4    
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RAMING  
 
Het herstellen van de gracht, de aanleg van het 
grasland en de realisatie van de beplanting 
vergen een investering van 32000 euro; zie het 
overzicht rechts.  
 

 
 
VOORBEREIDING EN GRONDWERK EH PPE HVH SUB TOT 
Uitdiepen en profileren van de gracht nvt pm 1 6195   
Opschonen, frezen en egaliseren van het grasland G1 nvt pm 1 8805   
Doorspitten plantgaten van de bomen B1, B2 en V1  st 25 32 400   
        12800 12800 
PLANTWERK           
Inzaaien van de oevers met een bloemenmengsel m1 2 300 600   
Leveren en inzaaien van het grasmengsel G1 m2 0,2 8900 1780   
Leveren en planten van de bomen B1, B2 en V1 (inclusief boompaal en aanbinden) st 100 32 3200   
        4980 4980 
AANLEGBEHEER            
Verzorgen van de 1e snoei van de bomen B1 en B2 m1 10 21 210   
Verzorgen van de 1e snoei van de bomen V1 st 25 11 275   
Watergeven tijdens droge periodes st 350 2 700   
        1185 1185 
BEHEER  JAAR 2>10           
Maaien en afvoeren van het grasland (1x per jaar, 8x0,3)   m2 2,4 8900 5880   
Uitmaaien van de oevers 1x per 8 jaar m1 7 300 2100   
Snoeien van de loofbomen B1 en B2 (1x per 4 jaar) m1 40 21 840   
Snoeien van de fruitbomen V1 (1x per jaar; 8 x)  st 160 11 1760   
        10580 10580 
          29545 
ONVOORZIEN, PLANKOSTEN, BEGELEIDING         2455 
TOTAAL         32000 
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