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1. INLEIDING
1.1 Algemeen
Bex BV, in deze vertegenwoordigd door de heer A. Bex, is gevestigd aan de Baarloseweg 42 te
Kessel in de gemeente Peel en Maas.
Bex BV betreft een bedrijf dat is gericht op de be- en verwerking, opslag en handel in
aardappelen. Om deze activiteiten ook in de toekomst op een economisch rendabele en
milieuhygiënisch verantwoorde wijze te kunnen blijven uitvoeren is de realisatie van nieuwe
zuiveringstechnische voorzieningen noodzakelijk. Deze voorzieningen kunnen echter in
ruimtelijke opzicht niet volledig worden gerealiseerd binnen de bestaande bouwkavel. Daartoe
dient de bouwkavel aan de zuidzijde beperkt vergroot te worden.

1.2 Plangebied
In figuur 1 is een uitsnede van de topografische kaart opgenomen, waarop het plangebied is
weergegeven.

Figuur 1: topografische kaart met aanduiding plangebied

1.3 Doel
Het planvoornemen is om op deze locatie nieuwe zuiveringstechnische voorzieningen te
realiseren. Deze voorzieningen worden gerealiseerd aan de zuid-oostzijde van de bestaande
bouwkavel.
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1.4 Geldende bestemmingsplannen
Voor onderhavig plangebied is één vigerend bestemmingsplan van kracht, namelijk het
bestemmingsplan ‘Buitengebied’ van de voormalige gemeente Kessel.
De bedrijfslocatie van Bex B.V. (de vigerende bouwkavel) heeft de bestemming ‘Agrarisch
hulpbedrijf (Ah)’. Ter plekke van het plangebied, gelegen ten zuiden van de vigerende
bouwkavel, vigeert op dit moment de bestemming ‘Agrarische doeleinden’.
Onderhavig planvoornemen past niet binnen de bestemmingsplanregeling van het genoemde
bestemmingsplan. Om onderhavig planvoornemen te realiseren dient een herziening plaats te
vinden van de ter plekke vigerende bestemmingsplan ‘Buitengebied’. De bestemming
‘Agrarische doeleinden’ dient gewijzigd te worden in de bestemming ‘bedrijf – agrarisch
verwant’.
In het nieuwe bestemmingsplan ‘Buitengebied’ zal ook het overige, in het huidige
bestemmingsplan als ‘Agrarisch hulpbedrijf (Ah)’ bestemde, bestaande gedeelte van de
bedrijfslocatie deze bestemming ‘bedrijf – agrarisch verwant’ krijgen.
Daarnaast krijgt de gehele bedrijfslocatie (bestaand en uitbreiding) de aanduiding
‘aardappelopslag- en verwerkende bedrijf’.
De gemeente Peel en Maas is in principe bereid medewerking te verlenen aan de vergroting
van de bestaande bouwkavel op deze locatie (zie brief september 2010; verzonden d.d. 1
oktober 2010, bijlage 1).
De gemeente heeft besloten de wijziging van de bestemming mee te nemen in de algehele
herziening van het bestemmingsplan Buitengebied. Door het opstellen van een nieuw
bestemmingsplan voor het gehele buitengebied van de gemeente Peel en Maas, wordt het
vigerende planologische regime gewijzigd en wordt onderhavig planvoornemen mogelijk
gemaakt.
Om het plan te kunnen opnemen in de algehele herziening van het bestemmingsplan
Buitengebied dient het plan voorzien te zijn van een ‘goede ruimtelijke onderbouwing’.
Voorliggend document voorziet in die goede ruimtelijke onderbouwing voor het plangebied,
zodat dit plangebied kan worden opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan ‘Buitengebied’
van de gemeente Peel en Maas.

Figuur 2: uitsnede plankaart met
aanduiding plangebied
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2. BESCHRIJVING BESTAANDE SITUATIE

In dit hoofdstuk worden het plangebied, de huidige situatie en het project beschreven. Tevens
wordt in dit hoofdstuk ingegaan op de ruimtelijke effecten van het project.

2.1 Ontstaansgeschiedenis
De omgeving van het plangebied is te kenschetsen als een ontginningslandschap ten
(noord)oosten van de kern Kessel. De locatie Baarloseweg 42 te Kessel is gelegen binnen de
lintbebouwing van de Baarloseweg. Ten zuiden van het gebied bevinden zich oude
bouwlanden.

Figuur 3: uitsnede luchtfoto met aanduiding plangebied

In figuur 4 is het plangebied gearceerd op de kadastrale kaart. Het betreffende plangebied
bestaat uit een gedeelte van het kadastrale perceel gemeente Kessel, sectie F, nummer 457.
De totale oppervlakte van het plangebied bedraagt circa 0,18 hectare.
De gehele bedrijfslocatie (bestaande planologisch vergunde situatie inclusief de uitbreiding
aan de achterzijde) is kadastraal bekend als gemeente Kessel, sectie F, nummer 456 en 457.

2.2 Bestaande situatie
Sinds tientallen jaren is onderhavig plangebied in gebruik als braakliggend
terrein/landbouwgrond. Er zijn in het verleden geen gebouwen ter plekke van het plangebied
aanwezig geweest.

∙

∙

Figuur 4: uitsnede kadastrale kaart met rood gearceerd het plangebied
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3. BELEIDSKADERS
3.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het Rijks-, provinciale en gemeentelijke beleid en overig
beleid.
Het Rijksbeleid wordt besproken aan de hand van de Nota Ruimte. Voor de beschrijving van
het provinciale beleid is gebruik gemaakt van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL).
Het gemeentelijke beleid is ontleend aan het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ van de
voormalige gemeente Kessel (nu gemeente Peel en Maas).

3.2 Ruimtelijk beleid
3.2.1. Rijksbeleid
Het voorliggende plan is, voor zover mogelijk, getoetst aan de in de Nota Ruimte omschreven
beleidslijnen. De Nota Ruimte is de visie van het kabinet op de inrichting van Nederland. Op
27 februari 2006 is de Nota Ruimte, welke geldt als deel 4 van de planologische kernbeslissing
(PKB-procedure), formeel in werking getreden.
De Nota Ruimte is een nota van het Rijk, waarin de principes voor de ruimtelijke inrichting
voor Nederland zijn vastgelegd. In de Nota Ruimte gaat het daarbij om
inrichtingsvraagstukken die spelen tussen nu en 2020, met een doorkijk naar 2030. In de
nota worden de hoofdlijnen van beleid aangegeven, waarbij de ruimtelijke hoofdstructuur van
Nederland (RHS) een belangrijke rol speelt.
De Nota Ruimte bevat niet alleen de ruimtelijke uitspraken zoals die eerder in de Vijfde Nota
over de Ruimtelijke Ordening waren opgenomen, maar ook die uit het Tweede
Structuurschema Groene Ruimte (SGR2) en uit het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan
(NVVP). Daarnaast zijn in de Nota Ruimte ook de Gebiedsgerichte Economische Perspectieven
(GEP) opgenomen.
De Nota Ruimte is derhalve een integraal product, die uitspraken doet die een specifiek
nationaal ruimtelijk belang dienen of die zorgen voor een gegarandeerde basiskwaliteit voor
alle inwoners van Nederland. Het Rijk heeft landelijk de beleidslijnen uitgezet, maar laat de
verdere invulling over aan de provincies en gemeenten. Daarmee beoogt het Rijk starheid in
de ontwikkelingen en een teveel aan regels te voorkomen.
De inzet is die van sterke steden en een vitaal platteland, waarbij ook expliciet gekozen is
voor een ruimtelijk beleid dat bijdraagt aan de versterking van de internationale
concurrentiepositie van Nederland:
-

méér ruimte voor ondernemen, wonen en recreëren, en;
méér ruimte voor infrastructuur en water.

Voor verstedelijking en economische activiteiten gaat het Rijk uit van de bundelingstrategie.
Daarbij wordt voldoende aanbod van ruimte gereserveerd voor stedelijke functies en bij de
vraag aangesloten. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van de ruimte die in het bestaande
bebouwde gebied aanwezig is en er wordt ruimte geboden aan gemeenten om te kunnen
bouwen voor de eigen bevolkingsgroei. Daarbij wordt de infrastructuur optimaal benut, het
groen in en om de stad in samenhang met het bebouwd gebied verder ontwikkeld en
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aangesloten op het watersysteem. Een optimale benutting van het bebouwd gebied blijft van
groot belang.
Tevens wordt het behoud van landschapspatronen gezien als een cultuuropgave. Er dient
derhalve een halt te worden toegeroepen aan de aantasting van het landschap. De bestaande
contrasten tussen stad en land dienen aantrekkelijker te worden gemaakt. Bij eventuele
veranderingen dienen bestaande waarden te worden gerespecteerd. Tevens dient optimaal te
worden bijgedragen aan de versterking van de vitaliteit van netwerken, steden en dorpen.
Intensief ruimtegebruik is een belangrijk uitgangspunt. In de nota wordt in dat kader gesteld,
dat benutting van het bestaand bebouwd gebied de voorkeur geniet boven nieuwe uitbreiding.
Gelet op vorenstaande wordt geconcludeerd dat onderhavige planontwikkeling niet conflicteert
met het voorgestane Rijksbeleid.

3.2.2 Provinciaal beleid
3.2.2.1 Provinciaal Omgevingsplan Limburg
Op 29 juni 2001 is door Provinciale Staten van Limburg het Provinciaal Omgevingsplan
Limburg (POL) vastgesteld. Dit POL is een integraal plan voor het omgevingsbeleid voor het
grondgebied van de provincie Limburg. Dit houdt in dat het POL zowel een streekplan, een
milieubeleidsplan, een waterhuishoudingsplan, een verkeers- en vervoersplan alsook een
grondstoffenplan is. Op 22 december 2006 is een integrale herziening van het POL in werking
getreden. Het POL2006 is in 2008, 2009, 2010 en 2011 op onderdelen geactualiseerd.
Voorliggende planontwikkeling dient te worden getoetst aan het provinciale beleid zoals dit is
opgenomen in het geactualiseerde POL2006.
3.2.2.2 Perspectieven
Afhankelijk van de aanwezige kwaliteiten en ontwikkelingsmogelijkheden is het grondgebied
van de provincie Limburg opgedeeld in verschillende perspectieven.
Het onderhavige plangebied is gelegen in het perspectief P4 (Vitaal landelijk gebied).

Figuur 5: uitsnede POL-perspectievenkaart met aanduiding plangebied (vitaal landelijk gebied)
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Ten aanzien van het perspectief P4 geeft de provincie het navolgende aan.
Het perspectief ‘Vitaal landelijk gebied’ (P4) omvat overwegend landbouwgebieden met een
van gebied tot gebied verschillende aard en dichtheid aan landschappelijke en
cultuurhistorische kwaliteiten. Het gaat om gebieden buiten de beekdalen, steile hellingen en
de ecologische structuur van Limburg. Soms gaat het om oude bouwlanden, waarbij een gaaf
cultuurhistorisch kavel-, wegen- en bebouwingspatroon samengaat met monumentale
bebouwing en landschappelijke openheid. Andere kwaliteiten die hier kunnen voorkomen zijn
stiltegebieden, grondwaterbeschermingsgebieden, hydrologische bufferzones rondom natte
natuurgebieden of leefgebied voor ganzen en weidevogels.
Binnen Noord- en Midden-Limburg valt het perspectief vrijwel overal samen met het
verwevingsgebied intensieve veehouderij.
Met respect voor de aanwezige kwaliteiten wordt de inrichting en ontwikkeling van de
gebieden in belangrijke mate bepaald door de landbouw. Daarnaast wordt in deze gebieden
extra belang gehecht aan verbreding van de plattelandseconomie. De bestaande
landbouwbedrijvigheid in al zijn vormen kan zich hier verder ontwikkelen, al zijn er wel
beperkingen voor de niet-grondgebonden landbouw.
De beoogde ontwikkeling (het realiseren van zuiveringstechnische voorzieningen voor dit
agrarisch hulpbedrijf) past binnen dit perspectief.
3.2.2.3 Provinciale waarden
Naast de indeling in perspectieven is tevens sprake van diverse provinciale waarden binnen de
provincie Limburg. Hierna wordt ingegaan op de kristallen, groene en blauwe waarden.
- Kristallen waarden
Gelet op de POL-kaart ‘kristallen waarden’ (4a) is onderhavig plangebied niet binnen
dergelijke waarden gelegen. Derhalve heeft de planontwikkeling geen negatieve invloed op
deze waarden.

Figuur 6: uitsnede kaart ‘kristallen waarden’ met aanduiding plangebied
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- Groene waarden
Gelet op de POL-kaart ‘groene waarden’ (4b) is onderhavig plangebied niet binnen dergelijke
waarden gelegen. Aanwezige groene waarden vormen daarmee geen belemmering voor
onderhavig planvoornemen.

Figuur 7: uitsnede POL-kaart ‘groene waarden’ met aanduiding plangebied

- Blauwe waarden
Gelet op de POL-kaart ‘blauwe waarden’ (4c) is onderhavig plangebied niet binnen dergelijke
waarden gelegen. Aanwezige blauwe waarden vormen daarmee geen belemmering voor
onderhavig planvoornemen.

Figuur 8: uitsnede POL-kaart ‘blauwe waarden’ met aanduiding plangebied
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3.2.2.4 Limburgs Kwaliteitsmenu
Voor (ruimtelijke) ontwikkelingen buiten de zogenaamde ‘rode contouren’ (waarvan in casu
sprake is), is het Limburgs Kwaliteitsmenu van kracht. In dit Kwaliteitsmenu geeft de
provincie de Limburgse gemeenten een handreiking op welke wijze deze om moeten gaan met
ontwikkelingen in het buitengebied. Gemeenten dienen in een structuurvisie dit provinciale
beleidskader te verwerken en aan te geven op welke wijze zij toepassing geven aan het
Limburgs Kwaliteitsmenu.
In z’n algemeenheid betreft het Limburgs Kwaliteitsmenu een beleidsregel die onder
voorwaarden ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied van Limburg toestaat. Daarbij
dient sprake te zijn van ‘kwaliteitswinst’. Deze kwaliteitswinst kan op diverse wijze tot stand
komen, zoals bijvoorbeeld het realiseren van een landschappelijke inpassing, het slopen van
bedrijfsbebouwing of glasopstanden, het realiseren van natuur of het leveren van een
financiële bijdrage in een (gemeentelijk) ‘groenfonds’. De provincie geeft in het Limburgs
Kwaliteitsmenu richtlijnen en drempelwaarden voor het bepalen van de hoogte van de
tegenprestatie bij verschillende soorten ruimtelijke ontwikkelingen.
De module voor agrarische nieuwvestiging en uitbreiding van agrarische bedrijven is van
toepassing op agrarische bedrijven, agrarische hulp- en nevenbedrijven, boomkwekerijen,
paardenhouderijen en hoveniersbedrijven e.d. Onderhavig bedrijf is een agrarisch hulp- en
nevenbedrijf. Daarmee is deze module van toepassing.
Onderhavig plangebied ligt voor een deel buiten de rode contour van Kessel en voor een klein
deel binnen de rode contour. Voor het deel dat buiten de rode contour valt, dient voldaan te
worden aan de uitgangspunten van het Limburgs Kwaliteitsmenu.
De uitbreiding ligt in een bestemming voor ‘puur’ agrarisch gebied en de uitbreiding vindt
plaats onder de referentiemaat (1,5 hectare) voor agrarische bedrijfsontwikkeling.
Dit betekent dat de uitbreiding van de bouwkavel/bouwvlak en de daarop te realiseren nieuwe
bebouwing en verharding landschappelijk ingepast dient te worden (tabel op pagina 49
Limburgs Kwaliteitsmenu). Tevens dient ter voorkoming van hemelwaterproblematiek
voorzien te worden in de opvang en infiltratie van hemelwater.

Figuur 9: uitsnede contourenkaart (rode contour) met aanduiding plangebied
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3.2.2.5 Conclusie provinciaal beleid
Gelet op vorenstaande kan worden gesteld dat onderhavige planontwikkeling geen strijdigheid
oplevert met het provinciale beleid.
De ontwikkeling wordt gerealiseerd op een bestaande locatie (in P4-perspectief, binnen ‘puur’
agrarisch gebied), die niet is gelegen in gebieden met groene en/of blauwe waarden. Daarmee
is de ontwikkeling in lijn met het provinciale beleid.

3.2.3 Gemeentelijk beleid
3.2.3.1 Structuurvisie Buitengebied (algemeen)
De gemeente Peel en Maas heeft een structuurvisie opgesteld voor haar Buitengebied. Daarin
zijn de volgende elementen verwerkt:
- Algemene beleidsuitgangspunten voor het buitengebied
- Het Structuurplan Buitengebied Peel en Maas 2008.
- Aanvullingen op het Structuurplan Buitengebied Peel en Maas 2008.
- Structuurvisie Intensieve Veehouderij en Glastuinbouw
- Streefkwaliteiten Geur
- Kwaliteitskader Buitengebied Peel en Maas
- Archeologiebeleid
- Uitvoeringsparagraaf.
Hieronder zal worden ingegaan op de relevante onderdelen van de structuurvisie voor
onderhavig planvoornemen.
3.2.3.2 Structuurplan Buitengebied Regio Peel en Maas
Omdat het plangebied is gelegen binnen het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ is het
structuurplan Buitengebied Regio Peel en Maas van toepassing. De gronden ter plekke van het
plangebied zijn in dit structuurplan aangeduid als ‘oude, verdichte bouwlanden’. In deze
gebiedtypologie is het beleid ruimtelijk-functioneel gericht op:
- ruimte toelating van verschillende economische functies;
- verdere menging van de functies wonen (ruimte-voor-ruimte), werken (nieuwe
economische dragers, recreatie en toerisme) en (verbrede) landbouw met name in de
linten;
- binnen de landbouw een ruime toelating van teeltondersteunende voorzieningen met
uitzondering van de open, bolle akkers.
Er kan worden gesteld dat onderhavig planvoornemen past binnen de hierboven beschreven
gebiedstypologie.
3.2.3.3 Archeologiebeleid
Iedere gemeente in Nederland is verplicht om archeologiebeleid op te stellen. Derhalve heeft
de gemeente Peel en Maas een archeologisch beleidskader opgesteld. Hieruit valt op te maken
dat de locatie van initiatiefneemster is gelegen in een gebied dat is aangeduid als ‘hoge
verwachtingswaarde’ op de archeologische beleidskaart. Derhalve heeft ArcheoPro
archeologisch onderzoek gedaan (zie bijlage 5). Hieruit is naar voren gekomen dat er geen
archeologische indicatoren aanwezig zijn die vervolgonderzoek noodzakelijk maken.
3.2.3.4 Kwaliteitskader
Aangezien de locatie is gelegen in het buitengebied van de gemeente Peel en Maas is het
kwaliteitskader van toepassing. De categorie waarbinnen het bedrijf van initiatiefneemster valt
is ‘uitbreiding niet-grondgebonden landbouwbedrijf’. De uitbreiding vindt plaats in niet
gevoelig agrarisch gebied en derhalve volgt uit de tabel van het kwaliteitskader dat er
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basiskwaliteit verlangt wordt. Dit betekent dat de nieuwe bebouwing en verharding ingepast
dient te worden. Hiervoor heeft initiatiefneemster een landschappelijke inpassing opgesteld
(zie bijlage 6). Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de voorwaarden van het
kwaliteitskader.
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4. PLANBESCHRIJVING
4.1 Doelstellingen & uitgangspunten
Het planvoornemen is op deze locatie de bestaande bouwkavel van Bex BV te vergroten ten
behoeve van het realiseren van een gedeelte van de waterzuiveringstechnische voorzieningen.
Een gedeelte van die voorziening kan worden opgericht binnen de contour van de vigerende
bouwkavel. De oppervlakte-uitbreiding van de vigerende bouwkavel bedraagt circa 15%. De
vigerende situatie voor wat betreft bouwmogelijkheden binnen de bouwkavel wordt met
minder dan 10% vergroot. Dit is conform het structuurplan van de gemeente Peel en Maas dat

aangeeft dat een uitbreiding van 10% ten opzichte van de geldende rechten is toegestaan.

Figuur 10. Situatietekening bestaande bouwkavel en inzooming uitbreiding

De oppervlakte van de bestaande bouwkavel (bestemming ‘Agrarisch hulpbedrijf’) betreft ca.
10.450 m2. De oppervlakte van de bestemming ‘bedrijf – agrarisch verwant’ zal ca. 12.090,5
m2 bedragen. Dit betekent een oppervlakte-uitbreiding van ca. 15% van het
bestemmingsvlak.
In de vigerende situatie mag er 7.600 m2 aan bebouwing worden gerealiseerd (incl.
bestaande bebouwing en vergunde bebouwing).
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Ter plaatse van de uitbreiding van de bouwkavel worden de volgende voorzieningen
(bouwwerken) gerealiseerd met de volgende oppervlaktes:
Totale oppervlakte
Oppervlakte t.p.v.
uitbreiding bouwkavel
- ondergrondse tank
ca. 75m2:
ca. 17,5 m2
- Composteerbak
ca. 70m2:
0 m2
- Gronddepot
ca. 35m2:
0 m2
- slibopvang
ca. 745m2:
ca. 522 m2
- slibindikker
ca. 7m2:
ca. 7 m2
- reactor
ca. 113m2:
ca. 113 m2
- Buffer
ca. 113m2:
ca. 17,5 m2
Totaal:
ca. 1.158 m2
ca. 675 m2
Kortom, ter plekke van de uitbreiding van de bouwkavel zal ca. 675m2 (8,9% van bestaande
bebouwingsoppervlakte) aan bebouwing worden gerealiseerd. Dit blijft ruimschoots binnen de
marge van 10%.
Daarnaast hanteert het vigerende bestemmingsplan een maximaal bebouwingspercentage van
50% van het bestemmingsvlak. Indien dit overeenkomstig de huidige
bestemmingsplansystematiek wordt doorvertaald naar het nieuwe bestemmingsplan
‘Buitengebied’ dan betekent dit dat er maximaal ca. 6.045 m2 bebouwing aanwezig mag zijn.
Het planvoornemen voorziet in de bouw van maximaal ca. 6.040m2 (bestaande bebouwing:
ca. 2.842 m2; loods 1 (reeds vergund): ca. 1.040 m2; loods 2 ca. 1.000 m2;
zuiveringstechnische voorzieningen: ca. 1.158 m2). Kortom, ook aan deze norm wordt met
onderhavig planvoornemen voldaan.
De zuiveringstechnische voorzieningen, voor het afvalwater dat vrijkomt in het
productieproces, zijn nodig om daarmee het afvalwater overeenkomstig de daarvoor geldende
regels en richtlijnen te verwerken (te zuiveren). Op dit moment wordt het afvalwater dat uit
het productieproces vrijkomt bij de verwerking van de aardappelen, op basis van een
ontheffing, nog verspreid over percelen landbouwgrond. Deze wijze van verwerking van het
afvalwater is met het oog op de toekomst niet duurzaam. Het afvalwater zal in de toekomst
moeten worden afgevoerd via de riolering. Alvorens het op die riolering kan worden geloosd
moet het water worden gezuiverd en worden ontdaan van bezinkbare bestanddelen. De
aanleg van deze zuiveringstechnische maatregelen kan gezien de beschikbare ruimte alleen
nog plaatsvinden op de achterzijde van het perceel, aan de zuid(oost)kant van de bestaande
bouwkavel. Hiertoe dient de bouwkavel te worden vergroot, aangezien ter plekke van deze
gronden geen bouwkavel en bebouwingsvlak aanwezig is.
De influentbuffertank (buffer) betreft een betonnen tank met een diameter van 12 meter en
een wandhoogte van ca. 2 meter en heeft een betonnen vloer. De FAD-reactor (reactor) is
een beluchtingstank van gewapend beton. De diameter bedraagt ook 12 meter. De
wandhoogte is 6-7 meter, waarvan 3 meter boven het maaiveld.
De mechanische slibindikker is eveneens van gewapend beton. De diameter is ca. 3 meter en
de wandhoogte is 6-7 meter, waarvan 3 meter boven het maaiveld.
Het slibopvangbassin zal een opslagvolume krijgen van ca. 760 m3. Het bassin wordt voorzien
van reservecapaciteit.
De effluentbufferkelder is een betonnen, ondergrondse afvalwaterbufferkelder met een inhoud
van 150 m3.
De composteerbak krijgt een diepte/hoogte van ca. 2,5 meter.
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Kortom, de nieuwe waterzuiveringstechnische voorzieningen krijgen een bouwhoogte van niet
hoger dan 3 meter boven maaiveld. Deels worden de voorzieningen ingegraven of
ondergronds gerealiseerd. Hierdoor wordt de landschappelijke impact van de voorzieningen
geminimaliseerd.

Figuur 11. Bouwkavelvoorstel

4.2 Uitgelicht (ruimtelijke en stedenbouwkundige effecten)
Door de realisatie van deze voorzieningen is er sprake van een duurzame bedrijfsvoering voor
de toekomst. De milieueffecten worden door de voorzieningen zoveel mogelijk beperkt.
Aangezien een deel van de voorzieningen ondergrondse worden gerealiseerd zal de
landschappelijke impact op de omgeving beperkt blijven. De voorzieningen zullen maximaal 3
meter boven het maaiveld worden gerealiseerd. De gebouwen (loodsen) op het middendeel en
de voorzijde van de bouwkavel hebben en krijgen een maximale bouwhoogte van 11 meter.
Kortom, er is sprake van een geleidelijke overgang van de gebouwen aan de voorzijde en het
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middendeel naar de achterzijde en het omliggende buitengebied. Daarnaast zal er een
inpassing worden aangelegd die ervoor zorgt dat de bebouwing zoveel mogelijk aan het zicht
onttrokken wordt.
Door de hierboven beschreven wijze van bebouwing (deels ondergronds) is er niet alleen
sprake van het beperken van landschappelijke effecten maar ook van milieueffecten. Door de
deels ondergrondse bouw is de milieu-uitstraling naar de omgeving beperkter (stank, geluid,
stof, etc.). In hoofdstuk 5 wordt nader op de milieueffecten ingegaan.
De stedenbouwkundige effecten van het planvoornemen van initiatiefneemster:
Het ruimtelijk kader wordt gevormd door de bestaande bebouwing en beplanting aan de
openbare weg Baarloseweg, die ten noorden en westen van het plangebied is gelegen.
Daarnaast is er bebouwing aanwezig ten westen van het plangebied aan de Schijfweg Noord.
Het Landschapskader Noord- en Midden-Limburg rangschikt het plangebied op kaart 5
(Kwaliteitsimpuls) in een zone voor het versterken van erfbeplantingen en groenstructuren.
Er is ten aanzien van het voornemen van initiatiefnemer een landschappelijk inpassingsplan
vervaardigd. Daarop wordt in hoofdstuk 5 van onderhavige toelichting nader ingegaan. Deze
landschappelijke inpassing is gebaseerd op het Kwaliteitskader Buitengebied van de gemeente
Peel en Maas. Het plan dient te voldoen aan de in dat Kwaliteitskader opgenomen
‘basiskwaliteit’ (uitbreiding niet grondgebonden landbouwbedrijf).
Om de zuiveringstechnische voorzieningen in te passen wordt voor een goede
landschappelijke inpassing gezorgd, welke onder andere bestaat uit een bredere strook
struweel en een rij bomen. Verder wordt er een beukenhaag aangeplant langs de oostelijke
zijde van het plangebied, zodat ook voor de bestaande bedrijfslocatie een eenduidige en
permanent aanwezige (wintergroene) omzoming en afscherming van het plangebied wordt
gerealiseerd. Deze beplanting zorgt ervoor dat de te realiseren zuiveringstechnische
voorzieningen landschappelijk goed worden ingepast.
Daarnaast wordt er ook aan de noordzijde (voorzijde van de bedrijfslocatie) een inpassing
aangebracht in de vorm van een haag en een boom.
Deze inpassingsmaatregelen zorgen ervoor dat de landschappelijke effecten van onderhavige
planontwikkeling tot een minimum beperkt blijven.
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5. RANDVOORWAARDEN / RESULTATEN ONDERZOEKEN
5.1 Inleiding
Bij de realisering van een planontwikkeling moet in de eerste plaats rekening worden
gehouden met aspecten uit de omgeving die een negatieve invloed kunnen hebben op het
plangebied. Dit geldt omgekeerd ook voor de uitwerking die het project heeft op zijn
omgeving. Voor de locatie zijn in dit hoofdstuk de milieuaspecten bodem, geluid,
milieuzonering, luchtkwaliteit en externe veiligheid onderzocht.

5.2 Milieu
5.2.1 Bodem
Indien sprake is van een planologische functiewijziging, dient te worden bezien of de
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse geschikt is voor het voorgenomen
gebruik. Derhalve is een verkennend bodemonderzoek verricht voor de locatie Baarloseweg 42
te Kessel door Aelmans ECO B.V. (zie bijlage 2).
De conclusies van dit onderzoek luiden als volgt.
Op basis van het verrichte verkennende bodemonderzoek kan worden geconcludeerd dat de
hypothese ‘onverdacht’ niet kan worden bevestigd.
Echter de aangetroffen verhoogde concentraties in de bovengrond liggen ruim onder de
maximale waarde voor de ‘klasse industrie’. Vanuit milieuhygiënisch oogpunt vormen de
aangetroffen PCB concentraties in de bovengrond geen directe belemmeringen voor de
voorgenomen bestemmingswijziging en het hieraan gekoppelde toekomstige gebruik, als
zijnde bedrijfslocatie.
Uit de analyse van het grondmengmonster van de ondergrond blijkt dat de concentratie kobalt
de achtergrondwaarde (AW 2000) overschrijdt, doch niet de maximale waarde voor de ‘klasse
wonen’. Op basis van het Besluit Bodemkwaliteit kan de kwaliteit van de ondergrond als
klasse ‘wonen’ bestempeld worden.
Vanuit milieuhygiënisch oogpunt zijn er daarom geen beperkingen en/of belemmeringen
verbonden aan het gebruik van de ondergrond.
Tijdens het bodemonderzoek is er zintuiglijk geen asbest verdacht materiaal aangetroffen.
Voor wat betreft de onderzoekslocatie zijn er geen aanleidingen om over te gaan tot het
uitvoeren van een nader onderzoek.
Gelet op vorenstaande vormt het aspect bodem geen belemmeringen voor de beoogde
planontwikkeling.

5.2.2 Geluid
5.2.2.1 Inleiding
Met betrekking tot het aspect geluid kan sprake zijn van geluidbelasting op geluidgevoelige
objecten als gevolg van industrielawaai. Daarnaast kan er sprake zijn van wegverkeerslawaai
en spoorweglawaai.
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5.2.2.2 Railverkeer
De zuiveringstechnische voorzieningen zelf zijn in het kader van de Wet geluidhinder (Wgh)
geen geluidgevoelig object. Daarnaast zijn er geen spoorwegen in de nabije omgeving van het
plangebied gelegen. Een nader akoestisch onderzoek naar railverkeerslawaai is derhalve niet
nodig voor onderhavige ontwikkeling.
5.2.2.3 Wegverkeer
De zuiveringstechnische voorzieningen zelf zijn in het kader van de Wet geluidhinder (Wgh)
geen geluidgevoelig object. De gevelbelasting op de te ontwikkelen voorzieningen behoeft
derhalve niet berekend te worden. Een nader akoestisch onderzoek naar wegverkeerslawaai is
daarom niet nodig voor onderhavige ontwikkeling.
5.2.2.4 Industrielawaai
Met betrekking tot de geluidbelasting van onderhavige ontwikkeling op geluidgevoelige
objecten in de omgeving dient aangetoond te worden dat de ontwikkeling geen onevenredige
toename van de geluidbelasting op deze gevoelige objecten met zich meebrengt. Hiertoe is
een akoestisch onderzoek verricht door bureau Peutz (zie bijlage 3).
De conclusies van dit onderzoek luiden als volgt.
In de beschouwde representatieve bedrijfssituatie, inclusief de voorgenomen wijzigingen en
uitbreidingen van de vestiging, wordt door Bex B.V. ter plaatse van woningen voldaan aan de
in het Activiteitenbesluit genoemde grenswaarden inzake de langtijdgemiddelde
beoordelingsniveaus en de maximale geluidniveaus.
Tijdens het oogstseizoen is bij Bex B.V. gedurende maximaal 4 weken sprake van extra
activiteiten op het terrein samenhangend met het grootschalig inschuren van aardappelen.
Gedurende dit oogstseizoen kunnen de standaardvoorschriften van het Activiteitenbesluit
worden overschreden bij de woningen Baarloseweg 40 en Schijfweg 1A.
Door het plaatsen van een drietal geluidschermen op de westelijke terreingrens aan de zijde
van de woning Baarloseweg 40, met een hoogte van 2,5 meter langs de docks en een scherm
van 2 meter hoog langs de zuidelijke toegangsweg, ontstaat een situatie die op basis van in
dit rapport aangegeven argumentatie als zeer wel inpasbaar kan worden aangemerkt.
Aanvullend op de beschreven schermen dienen middels een zogenaamd maatwerkvoorschrift
in afwijking van de standaardvoorschriften van het Activiteitenbesluit maximale geluidniveaus
tot 65 dB(A) in de nachtperiode te worden vastgelegd voor de Baarloseweg 40.
De middels maatwerkvoorschrift gecreëerde extra geluidruimte is alleen noodzakelijk tijdens
het oogstseizoen (maximaal 4 weken per jaar).
Door het bedrijf is op 28 september 2009 een melding gedaan in het kader van het Besluit
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Barim). Op grond van die melding heeft het
College van burgemeester en wethouders maatwerkvoorschriften opgelegd aan het bedrijf op
het vlak van geluid en geur. Dit besluit is inmiddels onherroepelijk (uitspraak Raad van State
d.d. 9 november 2011). Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat het bedrijf aan die
maatwerkvoorschriften voor wat betreft de geluidbelasting op woningen van derden
(gevoelige objecten) kan voldoen.
Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat het aspect geluid geen belemmeringen
oplevert voor de beoogde planontwikkeling.
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5.2.3 Milieuzonering
Hinder als gevolg van bedrijfsactiviteiten/milieuzonering zorgt ervoor dat nieuwe bedrijven
een passende locatie in de nabijheid van woningen krijgen en dat (andersom) nieuwe
woningen op een verantwoorde afstand van bedrijven gesitueerd worden. Het waar mogelijk
scheiden van bedrijven en woningen bij nieuwe ontwikkelingen dient twee doelen:
- het reeds in het ruimtelijke spoor voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en
gevaar voor woningen;
- het tegelijk daarmee aan de bedrijven voldoende zekerheid bieden dat zij hun activiteiten
duurzaam binnen aanvaardbare voorwaarden kunnen uitoefenen.
In dit kader is van belang te vermelden dat voor de gehele inrichting en de toekomstige
bedrijfsvoering (dus inclusief de uitbreiding met de waterzuivering) een melding is gedaan in
het kader van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Barim).
Het college van burgemeester en wethouders heeft ter voorkoming van overlast aan die
melding maatwerkvoorschriften verbonden bij besluit van 5 juli 2010. Die
maatwerkvoorschriften zijn van kracht en inmiddels onherroepelijk door de uitspraak van de
Raad van State van 9 november 2011. Uit die uitspraak blijkt tevens dat de bedrijfsvoering
van Bex B.V. valt onder de reikwijdte van het Barim.
Op grond van de beroepsprocedure zijn de geurvoorschriften aangepast en voor het overige is
het tegen die maatwerkvoorschriften ingestelde beroep op het vlak van geluid en geur
ongegrond verklaard.
De gemeente beslist zelf of zij op een bepaalde locatie bedrijven of woningen wil mogelijk
maken. Dit besluit dient echter wel zorgvuldig te worden afgewogen en te worden
verantwoord.
Hinder als gevolg van geluid wordt beschreven in paragraaf 4.2. Hinder als gevolg van een
verslechterde luchtkwaliteit wordt beschreven in paragraaf 4.4. Voor hinder als gevolg van
geur is door Peutz een onderzoek verricht (zie bijlage 4).
De conclusies van dit onderzoek luiden als volgt.
De afvalwaterzuivering zal bestaan uit twee reactortanks (met bellenbeluchting) en een
slibvijver voor de opslag. Daarnaast is voorzien in een composteringsunit teneinde licht
verontreinigde grond te ontdoen van aaltjes en ziektekiemen. De meest nabijgelegen woning
is gelegen op ca. 70 meter ten zuidwesten van Bex B.V.
Ook ten aanzien van geur zijn door de gemeente, op grond van de door Bex B.V. op 28
september 2009 ingediende melding in het kader van het Besluit algemene regels voor
inrichtingen milieubeheer (Barim), maatwerkvoorschriften opgelegd. Dit besluit is inmiddels
onherroepelijk (uitspraak Raad van State d.d. 9 november 2011). Uit het geuronderzoek (zie
bijlage 4) blijkt dat het bedrijf aan die maatwerkvoorschriften voor wat betreft de
geurbelasting op woningen van derden (gevoelige objecten) kan voldoen.
Er kan worden gesteld dat een zuiveringsinstallatie zoals is voorzien bij Bex B.V., onder het
treffen van een aantal geurbeperkende maatregelen (afdekken en luchtbehandeling), in relatie
tot de huidige woningen in de omgeving als inpasbaar is aan te merken.
Gelet op vorenstaande vormt het aspect milieuzonering geen belemmering voor de
voorgenomen planontwikkeling.
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5.2.4 Luchtkwaliteit
5.2.4.1 Wet luchtkwaliteit
Sinds 15 november 2007 zijn de belangrijkste bepalingen inzake de luchtkwaliteit opgenomen
in hoofdstuk 5, titel 5.2 van de Wet milieubeheer (hierna ook: Wmb). Omdat de
luchtkwaliteitseisen op zijn genomen in titel 5.2 van de Wmb, staat deze ook wel bekend als
de ‘Wet luchtkwaliteit’. Met de inwerkingtreding van de Wet luchtkwaliteit is het besluit
luchtkwaliteit 2005 komen te vervallen.
Het doel van titel 5.2 Wm is om de mensen te beschermen tegen de negatieve gevolgen van
luchtverontreiniging op hun gezondheid. In de wet- en regelgeving zijn de richtlijnen uit de
Europese regelgeving opgenomen, waaraan voorgenomen ontwikkelingen dienen te voldoen.
Als aan minimaal één van de volgende voorwaarden wordt voldaan, vormen de
luchtkwaliteitseisen in beginsel geen belemmering voor het uitoefenen van de bevoegdheid
van een bestuursorgaan ex. artikel 5.16 Wm:
- er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van de grenswaarde;
- een project leidt al dan niet per saldo, niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit;
- een project draagt ‘niet in betekenende mate’ (NIBM) bij aan de verslechtering van de
luchtkwaliteit;
- een project past binnen het NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit) of
een regionaal programma van maatregelen.
5.2.4.2 ‘Niet in betekenende mate’ (NIBM)
Deze Algemene maatregel van Bestuur (AmvB) legt vast wanneer een project ‘niet in
betekenende mate’ bijdraagt aan de toename van concentraties van bepaalde stoffen in de
lucht. Een project is NIBM wanneer het aannemelijk is dat het een toename van de
concentratie veroorzaakt van maximaal 3%. De 3% grens wordt gedefinieerd als 3% van de
grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie van fijn stof (PM10) of stikstofdioxide
(NO2). Dit komt overeen met 1,2 microgram/m3 voor zowel PM10 als NO2.
Het NSL is vanaf augustus 2009 van kracht, zodat de 3% grens aangehouden dient te worden.
Er is geen getalsmatige grens aangegeven in het kader van deze bedrijven, zodat de omvang
van het bedrijf er niet toe doet.
Met betrekking tot onderhavig planvoornemen (bouwen zuiveringstechnische voorzieningen
voor verwerking van afvalwater) die in het kader van de vergunde bedrijfsvoering worden
opgericht, worden geen specifieke normen gegeven voor de uitstoot van fijn stof (PM10) en
stikstofdioxide (NO2). In een dergelijke installatie komen geen relevante hoeveelheden fijn
stof en stikstofdioxide vrij. Op grond van het besluit NIBM is het dan ook aannemelijk dat de
realisatie van de zuiveringstechnische voorzieningen niet in betekenende mate bijdragen aan
de verslechtering van de luchtkwaliteit.
Het project leidt niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit ter plaatse, waardoor het
aspect luchtkwaliteit geen belemmering vormt voor onderhavig plan.
5.2.4.3 Besluit gevoelige bestemmingen
Dit besluit is gericht op de beperking van de vestiging in de nabijheid van provinciale en
rijkswegen van gevoelige bestemmingen, zoals gebouwen voor kinderopvang, scholen,
verzorgings- of verpleegtehuizen. Dit besluit is om die reden niet op onderhavig bouwplan van
toepassing.
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5.2.5 Externe veiligheid
Het plan voorziet niet in het realiseren van een nieuw kwetsbaar object. Volledigheidshalve is
toch ten behoeve van de externe veiligheid een quick-scan uitgevoerd.
Externe veiligheid beschrijft de risico’s die ontstaan als gevolg van opslag of handelingen met
gevaarlijke stoffen. Dit kan betrekking hebben op inrichtingen (bedrijven) of transportroutes.
Op beide categorieën is verschillende wet- en regelgeving van toepassing.
De huidige regelgeving voor inrichtingen (bedrijven) is afkomstig uit het “Besluit externe
veiligheid inrichtingen” (Bevi), dat op 29 oktober 2004 van kracht is geworden.
Per 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) van kracht.
Binnen een straal van circa 1 kilometer dient te worden geïnventariseerd of in de huidige en
toekomstige situatie binnen of buiten het plangebied risicobronnen (Bevi-inrichting, transport
gevaarlijke stoffen over weg, water en spoor, hogedruk aardgas- en transportleidingen
brandbare vloeistoffen) aanwezig zijn.
In de nabijheid van het plangebied (op ca. 750 meter afstand) is een inrichting (Pavanis
Fuelstations BV) aanwezig. Daarnaast zijn er binnen 1 kilometer een tweetal ondergrondse
buisleidingen aanwezig. Daarnaast is de N273 binnen 1 kilometer afstand gelegen van het
plangebied. De N273 is een transportroute voor gevaarlijke stoffen.
Omdat het planvoornemen niet voorziet in het realiseren van kwetsbare of beperkt kwetsbare
objecten vormt het aspect externe veiligheid derhalve geen belemmering voor de
voorgenomen ontwikkeling op onderhavige locatie.

Figuur 12: uitsnede Risicokaart Limburg met aanduiding plangebied
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5.2.6 Archeologie
Sinds 1 september 2007 is de Wet op de Archeologische Monumentenzorg in werking
getreden. Deze wet is de Nederlandse uitwerking van het Verdrag van Malta uit 1992. In de
Wet op de Archeologische Monumentenzorg is een raamwerk gegeven dat regelt hoe Rijk,
provincies en gemeenten om moeten gaan met het aspect ‘archeologie’ in ruimtelijke plannen.
In de wet wordt het culturele erfgoed, en dan met name het archeologische erfgoed,
beschermd. Onder archeologisch erfgoed worden alle fysieke overblijfselen verstaan, die
bijdragen aan het verkrijgen van inzicht in menselijke samenlevingen uit het verleden. De
fysieke overblijfselen kunnen zich zowel in als boven de grond bevinden.
De uitgangspunten van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg zijn als volgt:
- De archeologische waarden dienen zoveel mogelijk in de bodem te worden bewaard.
Opgravingen vinden alleen plaats indien behoud in situ (dus in de bodem) niet mogelijk is.
- Er dient vroeg in het proces van de ruimtelijke ordening al rekening te worden gehouden
met het aspect ‘archeologie’. In een vroegtijdig stadium moeten initiatiefnemers aangeven
hoe met eventuele archeologische waarden wordt omgegaan in geval van
bodemverstorende activiteiten. In beginsel dient er dus een verkennend vooronderzoek
plaats te vinden bij dergelijke activiteiten. Er kan een uitzondering worden gemaakt, indien
het plangebied kleiner is dan 2.500 m2 en er binnen een straal van 50 meter geen
vondsten zijn gedaan in het verleden.
- De initiatiefnemer tot ruimtelijke plannen betaalt het archeologisch onderzoek en mogelijke
opgravingen.
In de Wet op de Archeologische Monumentenzorg is bepaald dat gemeenten verantwoordelijk
zijn voor hun eigen bodemarchief. De gemeente is dus het bevoegde gezag indien het gaat
om het toetsen van de archeologische onderzoeken en Programma’s van Eisen. Voorheen
werd dit door de provincie gedaan, maar deze beperkt zich momenteel tot zaken die van
provinciaal belang zijn.
Gemeentelijk archeologiebeleid
Gemeenten dienen in beginsel te beschikken over een archeologische basiskaart, maar nog
lang niet alle gemeenten zijn zover dat zij ook daadwerkelijk beschikken over een dergelijke
kaart. De gemeente Peel en Maas beschikt over een ‘Gemeentelijke beleidskaart’.
Op grond van deze kaart heeft het onderhavige plangebied een hoge archeologische
verwachtingswaarde.
Op basis van deze hoge archeologische verwachtingswaarde is een archeologisch onderzoek
verricht door bureau ArcheoPro (zie bijlage 5).
Uit het met de edelmanboor verrichte onderzoek blijkt dat de bodem binnen het
plangebied recent vergraven is tot op een diepte van 70 à 115 cm beneden het maaiveld.
Hieronder is meteen de C-horizont vastgesteld. Van de aanwezige rooibrikgrond zijn geen
resten aangetroffen.
De resultaten van het onderzoek geven geen aanleiding om archeologisch vervolgonderzoek
te adviseren. Evenmin zijn tijdens het onderzoek archeologische resten aangetroffen waarmee
tijdens de verdere planvorming of bij de uitvoering van de geplande werkzaamheden rekening
zou moeten worden gehouden.
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Gelet op vorenstaande vormt het aspect archeologie geen belemmeringen voor onderhavige
planontwikkeling.

5.2.7 Verkeer en parkeren
Met betrekking tot onderhavige planontwikkeling dienen de (eventuele) gevolgen voor de
verkeersstructuur alsmede het parkeren inzichtelijk te worden gemaakt.
5.2.7.1 Verkeersstructuur
Als gevolg van onderhavige planontwikkeling ontstaat voor Bex B.V. een bouwkavel die zowel
aan de Baarloseweg als aan de Schijfweg-Noord zal worden ontsloten. De hoofdontsluiting
blijft echter aan de Baarloseweg gehandhaafd. Aan de Schijfweg-Noord is op dit moment
reeds sprake van een ontsluiting naar het perceel van Bex B.V. Er behoeft daarmee dan ook
geen nieuwe inrit te worden aangelegd.
Als gevolg van de aanleg van waterzuiveringstechnische voorzieningen zal er geen extra
verkeer van en naar de bedrijfslocatie komen. Wel vervallen de verkeersbewegingen die nu
worden gemaakt vanwege het uitrijden van het slib over de landbouwgrond. Dit zijn 30
tractorbewegingen per dag. Gelet op vorenstaande vormt het aspect verkeersstructuur geen
belemmeringen voor onderhavige planontwikkeling.
5.2.7.2 Parkeren
Parkeren is voor onderhavig planvoornemen geen speciaal aandachtspunt, aangezien
onderhavig planvoornemen niet zorgt voor een toename van verkeer en daarmee ook niet
voor parkeren.

5.2.8 Waterhuishouding
In deze paragraaf wordt beschreven op welke wijze bij het project rekening is gehouden met
de ruimtelijk relevante aspecten van (duurzaam) waterbeheer. Allereerst wordt ingegaan op
het Rijks- en provinciale waterbeleid.
5.2.8.1 Vierde Nota Waterhuishouding
In de Vierde Nota Waterhuishouding (NW4) is aangegeven dat het waterbeheer in Nederland
gericht moet zijn op een veilig en goed bewoonbaar land met gezonde en veerkrachtige
watersystemen, waarmee een duurzaam gebruik gegarandeerd blijft. Voor wat betreft het
buitengebied stelt de Vierde Nota dat met name aspecten als verdroging en beperking van
emissies van bestrijdingsmiddelen van belang zijn. Waterkwaliteit staat daarmee in het
buitengebied voorop.
5.2.8.2 Provinciaal beleid
De provincie Limburg kent ook als uitgangspunt dat verdroging zo veel mogelijk moet worden
tegengegaan en dat de waterkwaliteit, met het oog op een duurzaam gebruik in de toekomst,
erg belangrijk is. Verder sluit de provincie aan bij het beleid van de Vierde Nota
Waterhuishouding om infiltratie van water in de bodem te bevorderen en water meer terug te
brengen in stedelijk gebied.
Binnen de waterbeheersplannen van Limburg is integraal waterbeheer een belangrijk begrip.
Ook hier speelt verdroging en waterkwaliteit een belangrijke rol in het beleidsproces. Ter
invulling van (specifiek) ecologische functies stelt het Waterschap onder andere dat, ter
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voorkoming van verdroging, grondwaterstanden (daar waar dat mogelijk is) verhoogd moeten
worden door peilbeheer. Ook dient het rioleringsbeheer door gemeenten op en aan de aan
watergangen en -plassen toegekende functies, afgestemd te worden. Naast die ecologische
functie dienen er ook mensgerichte hoofdfuncties ten behoeve van industrie of drinkwater
ingepast te worden. Tevens dient er plaats te zijn voor mensgerichte nevenfuncties.
5.2.8.3 Watertoets Waterschap Peel en Maasvallei
Vanaf 1 november 2003 zijn de overheden wettelijk verplicht om alle ruimtelijke plannen, die
van invloed zijn op de waterhuishouding, voor advies voor te leggen aan de waterbeheerders.
Tot juli 2004 kwam het voor dat voor de watertoets verschillende waterbeheerders
(waterschapsbedrijf, waterschap, provincie en Rijkswaterstaat) apart moesten worden
benaderd. Die gaven dan afzonderlijke wateradviezen. Dat zorgde voor veel onduidelijkheid en
papieren rompslomp. Daarom hebben de Limburgse waterbeheerders afgesproken om alle
aanvragen in het hun betreffende gebied af te handelen via één loket: het zogenaamde
watertoetsloket. Het loket is ondergebracht bij het Waterschap.
Niet alle ruimtelijke plannen behoeven de watertoets te doorlopen. Daartoe heeft het
Waterschap een stroomschema, met daarbij behorende notitie ondergrens, opgesteld waaruit
het toepassingsbereik van de watertoets blijkt. Ook zijn per gemeente waterkaarten opgesteld
waaruit de verschillende waterbelangen op een bepaalde locatie zijn af te lezen. Aan de hand
van het ‘meldformulier watertoets’ kunnen (ruimtelijke) plannen vervolgens voor advies
worden voorgelegd aan het betreffende Waterschap.
Onderhavige planontwikkeling is gelegen binnen het werkgebied van het Waterschap Peel en
Maasvallei.
Omdat de totale oppervlakte van onderhavig plangebied ca. 1.850 m2 bedraagt (dat deels
verhard zal worden), wordt de referentiemaat van 2.000 m2 nieuwe verharding niet
overschreden. Derhalve behoeft onderhavige ruimtelijke onderbouwing niet aan het
watertoetsloket van het Waterschap Peel en Maasvallei te worden voorgelegd.
Op de kaarten van de gemeente Peel en Maas van het Waterschap Peel en Maasvallei blijkt
dat het plangebied niet is gelegen binnen gebieden met waterbelangen.
Op welke wijze wordt omgegaan met het afval- en hemelwater binnen het onderhavige
plangebied wordt hierna uiteengezet.
- Bestaande situatie bedrijfsafvalwater, hemelwater en grondwater
Het plangebied ligt op dit moment braak. Er zijn geen gebouwen of verharding aanwezig. In
de huidige situatie zijn er geen problemen op het gebied hemelwaterafvoer (het water
infiltreert rechtstreeks in de bodem).
Hemelwater
Het hemelwater ter plekke van het plangebied infiltreert rechtstreeks in de bodem. Er is
namelijk sprake van braakliggende grond zonder de aanwezigheid van gebouwen of
verharding.
Afvalwater
Er komt in de huidige situatie binnen het plangebied geen afvalwater vrij.
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- Toekomstige situatie afvoer afvalwater en hemelwater
De realisatie van de waterzuiveringstechnische voorzieningen (slibindikker, buffer influent
tank, reaktor, afgewerkte slibopvang en ondergrondse tank voor effluent water), met de
bijbehorende oppervlakte- c.q. erfverharding, leidt ertoe dat het verhard oppervlak op de
locatie Baarlosweg 42 wordt vergroot.
De oppervlakte van de nieuwe verharding ter plekke van het plangebied zal ca. 1.000 m2 gaan
bedragen. Dit betreft allemaal erfverharding.
Afvalwater
Voor wat betreft de afvoer van het afvalwater dat afkomstig is van de nieuwe voorzieningen
zal er in de toekomstige situatie een verandering plaatsvinden. Vanwege de bouw van nieuwe
waterzuiveringstechnische voorzieningen wordt het water voorgezuiverd. Vanuit
milieuhygiënisch opzicht is het een vereiste om het afvalwater te lozen op de gemeentelijke
riolering. Dit gaat met de ingebruikneming van de zuiveringsinstallatie ook gebeuren. Het
lozen van afvalwater op de gemeentelijke sloot aan de achterzijde is niet mogelijk vanwege de
zeer strenge lozingseisen van het Waterschap Peel en Maasvallei en het op die basis niet
kunnen verkrijgen van een vergunning.
Hemelwater
Het hemelwater dat valt op de voorzieningen zal door de voorzieningen worden opgevangen
en verwerkt en komt daarmee niet vrij. Het hemelwater dat afkomstig is van de nieuwe
erfverharding zal niet worden geloosd op de gemeentelijke riolering. Deze verharding wordt
dus volledig (100%) afgekoppeld.
Dit water wordt in zijn geheel opgevangen door en afgewaterd naar een aan te leggen
infiltratievoorziening (infiltratiegreppel).
De neerslag die afkomstig is van de nieuwe verharding zal in zijn geheel door de
infiltratiegreppel worden opgevangen. De oppervlakte van de nieuwe verharding bedraagt
circa 1.000 m2.
Deze oppervlakte hemelwater dient te worden geïnfiltreerd in de infiltratievoorziening.
Het Waterschap Peel en Maasvallei, waar de gemeente Peel en Maas onder valt, stelt dat de
infiltratievoorziening gedimensioneerd dient te worden op T=10 en T=100. De gevolgen van
T=100 moeten in beeld worden gebracht en bij risico dienen er maatregelen te worden
getroffen. Bij een bui van één keer per 10 jaar (T=10) hanteert het Waterschap Peel en
Maasvallei een neerslaghoeveelheid van 50 mm water. Bij een bui van één keer per 100 jaar
(T=100) hanteert het Waterschap Peel en Maasvallei een neerslaghoeveelheid van 84 mm
water.
- Benodigde capaciteit infiltratievoorzieningen bij t=10:
Af te voeren naar de infiltratiegreppel: 1.000 x 50 = 50 m3
- Benodigde capaciteit infiltratievoorzieningen bij t=100:
Af te voeren naar de infiltratiegreppel: 1.000 x 84 = 84 m3
De inhoud van de infiltratiegreppel bedraagt circa 350 m3 (oppervlakte is ca. 300m2,
gemiddelde diepte bedraagt ca. 1,17 meter). Het gehele terrein is nagenoeg vlak, waardoor
het technisch mogelijk is het hemelwater af te voeren naar de infiltratiegreppel.
Ten aanzien van de waterdoorlatendheid van de bodem is door Aelmans ECO BV een
infiltratieonderzoek uitgevoerd om de K-waarde van de bodem ter plekke van de
infiltratiegreppel te bepalen (zie bijlage 7). Hieruit is naar voren gekomen dat de k-waardes
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voor de beide peilbuizen respectievelijk 0,5571 en 0,5558 meter per dag bedragen. De
minimumeis voor het infiltreren van hemelwater in de bodem middels een greppel bedraagt
0,4 m/d. Kortom, aan deze minimumeis wordt voldaan en daarmee is de infiltratie van
hemelwater verzekerd.
Ten aanzien van de grondwaterstand kan worden vermeld dat deze ter plekke van de
infiltratiegreppel zich op een diepte van meer dan 5 meter-mv bevindt. Uit het verkennend
bodemonderzoek komt naar voren dat de grondwaterstand zich op ca. 7 meter beneden het
maaiveld bevindt. Dit betekent dat de bodem van de infiltratiegreppel zich ruim boven de
grondwaterstand bevindt en aldus geen problemen zijn te verwachten voor wat betreft de
infiltratie van hemelwater.
Door het hemelwater van de nieuwe bebouwing en bijbehorende verharding niet te lozen op
de riolering, wordt voldaan aan de norm dat bij nieuwbouw ten minste 100% van het
verharde oppervlak dient te worden afgekoppeld. In onderhavige situatie wordt namelijk het
hemelwater 100% afgekoppeld van het gemeentelijke rioleringsstelsel.
In de infiltratiegreppel zal alleen schoon hemelwater worden opgevangen, waaraan uiteraard
geen verontreinigde stoffen zijn toegevoegd.
Uitloging bij infiltratie wordt voorkómen door alleen schoon hemelwater te infiltreren. De
infiltratievoorziening doet in dat opzicht tevens dienst als bodempassage, waarmee gezorgd
wordt dat het hemelwater wordt ontdaan van (diffuse) verontreinigingen alvorens het
infiltreert. Er worden bij de bouw van de voorzieningen voor de waterafvoer geen uitlogende
materialen gebruikt, zoals zink, koper en lood.
- Conclusie
Gelet op vorenstaande vormt het aspect waterhuishouding geen belemmeringen voor
onderhavige planontwikkeling.

5.2.9 Natuur en landschap
5.2.9.1 POL-herziening op onderdelen EHS
Gelet op de kaart van de POL-herziening op onderdelen EHS blijkt onderhavig plangebied niet
te zijn gelegen in één van de door de provincie te beschermen natuur- en landschapswaarden.

Figuur 13: Uitsnede kaart EHS op onderdelen
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Gesteld kan worden dat het aspect natuur en landschap geen belemmeringen oplevert voor
onderhavige planontwikkeling.
5.2.9.2 Landschapsplan
Met betrekking tot voorliggende planontwikkeling is een landschapsplan opgesteld. Dit vloeit
voort uit het feit dat sprake is van toepassing van het Limburgs Kwaliteitsmenu (BOM+).

Figuur 14: landschappelijke inpassing

Het landschapsplan voorziet in de vereiste landschappelijke inpassing en tegenprestatie. De
inpassing en tegenprestatie bestaat uit onder andere een bredere strook struweel en een rij
bomen. Verder wordt er beukenhaag aangeplant aan de oostzijde, zodat een eenduidige en
permanent aanwezige wintergroene omzoming en afscherming van het plangebied wordt
gerealiseerd. Deze beplanting zorgt ervoor dat de te realiseren zuiveringstechnische
voorzieningen landschappelijk goed worden ingepast.
Daarnaast wordt er ook aan de noordzijde (voorzijde van de bedrijfslocatie) een inpassing
aangebracht in de vorm van een haag en een boom.
De aanleg en instandhouding van de landschappelijke inpassing en tegenprestatie worden
privaatrechtelijk vastgelegd tussen de heer Bex en de gemeente Peel en Maas. Daarmee is
realisatie en duurzame instandhouding van het landschapsplan en de tegenprestatie
gewaarborgd.
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5.2.10 Flora en fauna
In april 2002 is de Flora- en Faunawet in werking getreden. In deze wet zijn de onderdelen uit
de Europese Habitatrichtlijn en onder meer de Vogelrichtlijn, die de bescherming van soorten
betreft, geïmplementeerd. De wet biedt ook het kader voor de bescherming van inheemse
dier- en plantensoorten die geen bescherming genieten op grond van de Habitatrichtlijn.
Er gelden een aantal verboden ter bescherming van beschermde dier- en plantensoorten
(artikel 9 t/m 12 Flora en faunawet). In bepaalde gevallen geldt voor het overtreden van deze
geboden een vrijstelling. Wanneer geen vrijstelling van toepassing is, kan in bepaalde
gevallen een ontheffing worden verleend. In deze toelichting wordt bekeken of voor de
activiteit een vrijstelling of ontheffing nodig is en zo ja, of deze vrijstelling respectievelijk
ontheffing kan worden verleend. In dit kader is met name van belang artikel 16b, eerste lid
van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten, ingevolge welk artikel de
verboden, bedoeld in de artikelen 8 t/m 12 van de wet, niet gelden bij de uitvoering van de
werkzaamheden in het kader van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting.
Te allen tijde geldt dat de algemene zorgplicht ex artikel 2 van de Flora- en Faunawet van
toepassing is. Dit houdt in dat handelingen die niet noodzakelijk zijn met betrekking tot de
voorgenomen ingreep en die nadelig zijn voor de in en om het plangebied voorkomende flora
en fauna, achterwege moet blijven.
Voorliggend planvoornemen voorziet in het realiseren van waterzuiveringstechnische
voorzieningen ter plekke van een momenteel braakliggend stuk grond. Op deze locatie zijn,
gelet op de aansluitende ligging aan de bestaande bouwkavel, op dit moment geen
beschermde flora en fauna te verwachten.
De realisatie van de voorzieningen vindt plaats buiten de EHS en de POG, waardoor de
migratie van planten- en diersoorten hiervan geen belemmeringen ondervindt als gevolg van
de ontwikkelingen binnen het plangebied.
Natuurgegevens provincie Limburg
De provincie Limburg heeft in 2008 de haar beschikbare natuurgegevens geactualiseerd. In de
database van de provincie Limburg wordt per locatie een overzicht gegeven van aangetroffen
broedvogels en plantensoorten.
Op grond van de gegevens die afkomstig zijn uit deze database, is de dichtstbijzijnde
waarneming (Zomertortel, 1999) gedaan op ca. 200 meter van het plangebied. Verder komen
er op grond van deze gegevens geen beschermde plantensoorten voor in het plangebied.
Tenslotte is er geen bijzonder soort landschap aanwezig op de planlocatie.
Ook door de gegevens die afkomstig zijn uit de database van de provincie Limburg wordt de
aanname gestaafd dat er geen beschermde vogels of planten voorkomen in of in de directe
omgeving van het plangebied.
Gebiedsbescherming
Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is ‘Swalmdal’. Dit gebied is gesitueerd op een afstand
van circa 5,5 km van het plangebied. Gezien deze afstand heeft onderhavig planvoornemen
geen gevolgen voor de flora en fauna in dit Natura 2000-gebied.
Het dichtstbijzijnde beschermde natuurmonument is eveneens de ‘Deurnesche Peel en
Mariapeel’ die is gelegen op circa 13,5 kilometer afstand. Gezien deze afstand heeft
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onderhavig planvoornemen geen gevolgen voor de flora en fauna in dit beschermde
natuurmonument.
Conclusie flora en fauna
Gelet op de beschikbare gegevens en het karakter van het plangebied is het onwaarschijnlijk
dat er binnen het plangebied beschermde flora- en faunasoorten voorkomen. Mochten er toch
diersoorten in het plangebied voorkomen, dan zullen dit algemene soorten zijn waarvoor de
lichtste vorm van bescherming geldt (bosmuis, spitsmuis, veldmuis, etc.).
De realisatie van de waterzuiveringstechnische voorzieningen zal, indien deze soorten zich in
het plangebied bevinden, daar een schadelijk effect op hebben. Aangezien de activiteiten zijn
te kwalificeren als ruimtelijke ontwikkeling, geldt voor deze soorten een vrijstelling van de
verboden als opgenomen in artikel 8 t/m 12 van de Flora en faunawet. Voor de activiteit hoeft
geen ontheffing te worden aangevraagd.

5.2.11 Duurzaamheid
Duurzame stedenbouw verbreedt de aandacht naar meer aspecten dan alleen de verkaveling
en ontsluiting. Duurzaamheid gaat ook om een zuinig ruimtegebruik, milieuvriendelijkheid,
veilig verkeer en vervoer en natuur en rekening houden met het waterhuishoudingsysteem,
omgevingsinvloeden, landschapsstructuren en landschapselementen.
Dit betekent in de praktijk dat gelet moet worden op het materiaalgebruik, de vormgeving,
gebruik van alternatieve energiebronnen, compact bouwen, intensief ruimtegebruik en flexibel
bouwen (levensloopbestendig).
Duurzaam bouwen heeft een volwaardige plaats in het ontwerp, het bouwen en beheren van
de bebouwing. Tijdens de bouw kan door zuinig om te gaan met bouwmaterialen worden
voorkomen dat er onnodig afval ontstaat.
In onderhavig plan zijn met name de bouwkundige aspecten van belang. Deze zullen verder
worden uitgewerkt in de aanvraag van de omgevingsvergunning.

5.3 Kabels en leidingen
Door het plangebied lopen geen boven- en/of ondergrondse leidingen. Er is op dat gebied
derhalve geen sprake van bijbehorende (planologische) beschermingszones en/of belangen
van derden op dit punt.
De aanwezigheid van kabels en leidingen met betrekking tot de nutsvoorzieningen in de
omgeving is evident vanwege het feit dat het plangebied aansluit op de bestaande bouwkavel.
Bij het nader uitwerken van de aansluitingen, dient met de verschillende netwerkbeheerders
contact te worden opgenomen.
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6. JURIDISCHE ASPECTEN

Niet van toepassing voor onderhavige ruimtelijke onderbouwing.
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7. UITVOERBAARHEID
7.1 Financiële uitvoerbaarheid
Het voorliggende plan heeft betrekking op een particulier initiatief, waarbij de financiële
consequenties uitsluitend door die initiatiefnemer zullen worden gedragen.
Daar de kosten voor de planontwikkeling geheel voor rekening zijn van de initiatiefnemer,
heeft onderhavig plan géén gevolgen voor de gemeentelijke begroting en/of gemeentelijke
financiën. De Grex-wet is daarom niet van toepassing op onderhavig planvoornemen.
Er is geen planschaderisicoanalyse gemaakt omdat eventuele verzoeken tot tegemoetkoming
in planschade er niet voor zullen zorgen dat de uitvoerbaarheid van het planvoornemen in het
geding komt.
Tussen de initiatiefnemer en de gemeente Peel en Maas wordt een overeenkomst afgesloten,
zodat eventuele reële aanvragen inzake de tegemoetkoming in de planschade voor rekening
van de initiatiefnemer zullen komen.

7.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Onderhavige ruimtelijke onderbouwing is opgesteld ten behoeve van de uitbreiding van de
bouwkavel. Er is sprake van een beperkte vergroting van de bouwkavel waardoor het
planvoornemen ‘mee kan liften’ met het bestemmingsplan ‘Buitengebied’. De bouwkavel zal
worden opgenomen in het ontwerp-bestemmingsplan.
Tegen dit ontwerp-bestemmingsplan kan één ieder een zienswijze indienen. Vervolgens kan
degene die een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpplan, tegen het vastgestelde
bestemmingsplan in beroep gaan bij de Raad van State. Derhalve is gewaarborgd dat het plan
door de (directe) belanghebbende kan worden ingezien en dat zij hierover bij de gemeente
Peel en Maas hun zienswijze kenbaar kunnen maken.
Aangezien er slechts sprake is van een beperkte vergroting van de bestaande bouwkavel op
gronden die direct grenzen aan de bestaande bouwkavel is ervoor gekozen om geen
aanvullende informatierondes te houden. Dit staat niet in verhouding tot het planvoornemen.
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8. OVERLEG EN INSPRAAK

Vooroverleg is niet van toepassing bij het tot stand komen van onderhavige ruimtelijke
onderbouwing. De ruimtelijke onderbouwing wordt als bijlage toegevoegd bij het nieuwe
bestemmingsplan ‘Buitengebied’ van de gemeente Peel en Maas.
Vooroverleg met de provincie Limburg is niet noodzakelijk aangezien het planvoornemen valt
onder de provinciale uitzonderingenlijst. Het planvoornemen is gelegen in perspectief P4
(Vitaal landelijk gebied) en er wordt niet afgeweken van het bestemmingsplan met meer dan
20%. Derhalve is vooroverleg niet noodzakelijk.
Het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied wordt als ontwerp ter visie gelegd. Tegen dit
ontwerp bestemmingsplan en het daarin opgenomen plan voor onderhavige locatie kan
‘éénieder’ een zienswijze indienen bij de gemeente Peel en Maas. Belanghebbenden kunnen
tegen het vastgestelde plan in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State. De inspraakmogelijkheden op dit plan zijn daarmee afdoende geborgd.
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1. INLEIDING EN SAMENVATTING
In opdacht van Bex BV, verder aangeduid als Bex, is een akoestisch onderzoek verricht
betreffende de vestiging gelegen aan de Baarloseweg 42 te Kessel.
Het onderzoek is verricht in het kader van een Melding ex art. 8.41 van de Wet
milieubeheer. Het betreft een Melding inzake het Besluit algemene regels voor
inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit).
In de Melding is een aantal voorgenomen toekomstige uitbreidingen opgenomen, onder
andere een uitbreiding en wijziging van de fabriekshal, een nieuwe bewaarloods en een
waterzuiveringsinstallatie.
Het doel van het onderzoek is het vaststellen van de geluidbelasting in de omgeving ten
gevolge van de beschouwde inrichting. De geluidbelasting is, onder andere op verzoek
van het bevoegd gezag, berekend voor een tweetal te onderscheiden bedrijfssituaties, te
weten reguliere werkzaamheden (representatieve bedrijfssituatie), en de situatie tijdens
het oogstseizoen waarin gedurende een periode van maximaal 4 weken sprake is van
extra activiteiten (verder aangeduid met oogstseizoen).
Ten behoeve van het onderzoek zijn op 1 augustus 2007 geluidemissiemetingen verricht
op het terrein van de inrichting.
Op grond van de verrichte geluidmetingen en door Bex verstrekte gegevens, onder
andere ten aanzien van de geprojecteerde uitbreidingen (lay-out e.d.) en gegevens met
betrekking tot de bedrijfsvoering, is voor de reguliere situatie en voor het oogstseizoen
een rekenmodel opgesteld en is vervolgens voor beide situaties de geluidbelasting in de
omgeving berekend.
In de reguliere situatie (representatieve bedrijfssituatie) wordt door Bex bij alle
omliggende woningen voldaan aan de in het Besluit genoemde grenswaarden inzake
zowel de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus als de maximale geluidniveaus.
In het oogstseizoen wordt, behoudens bij de woningen Baarloseweg 40 en Schijfweg 1A,
eveneens voldaan aan de grenswaarden
inzake de langtijdgemiddelde
beoordelingsniveaus. Bij de woning Baarloseweg 40 en Schijfweg 1A wordt een
geluidbelasting berekend die gering hoger is dan de grenswaarden uit het
Activiteitenbesluit (respectievelijk 2 en 1 dB(A) hoger)
In het oogstseizoen is aangaande de maximale geluidniveaus als gevolg van het rijden
met tractoren bij inschuren van aardappelen sprake van een overschrijding van de
maximale geluidniveaus in de avond- en nachtperiode.
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Middels plaatsing van een geluidscherm langs de docks (hoogte 2,5 m) en een scherm
langs de toegangsweg vanaf de Schijfweg (hoogte 2 m) ontstaat een situatie waarbij, ook
inclusief het inschuren, bij de woning Schijfweg 1a wordt voldaan aan de grenswaarden
uit het Activiteitenbesluit.
Door het plaatsen van een geluidscherm met een hoogte van 2,5 m op de westelijke
terreingrens aan de zijde van de woning Baarloseweg 40 ontstaat een situatie die op
basis van in dit rapport aangegeven argumentatie als zeer wel inpasbaar kan worden
aangemerkt. Aanvullend op dit scherm dienen, beperkt tot het oogstseizoen, middels een
zogenaamd maatwerkvoorschrift in afwijking van de standaardvoorschriften van het
Activiteitenbesluit nadere grenswaarden te worden vastgelegd voor de woning
Baarloseweg 40.
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2. METINGEN

2.1. Doel van de metingen
D.d. 1 augustus 2007 zijn bij het aardappelhandel en schilbedrijf te Kessel
geluidemissiemetingen verricht.
De metingen hebben tot doel inzicht te verkrijgen met betrekking tot de optredende
geluidniveaus ten gevolge van de diverse installaties en activiteiten. De metingen zijn
verricht ter actualisatie van de akoestische situatie en hebben voornamelijk betrekking op
installaties die ten opzichte van eerdere onderzoeken zijn bijgeplaatst of gewijzigd.
De geluidmetingen hebben betrekking op de equivalente geluidniveaus.
2.2. Meetmethode en meetinstrumenten
De metingen zijn, voorzover zulks mogelijk is en voorzover hierin voorzien wordt, verricht
volgens de “Handleiding meten en rekenen industrielawaai” (HMRI) 1999.
De metingen zijn uitgevoerd met behulp van de volgende instrumenten:

-

Precision Sound Level Meter, fabrikaat Brüel & Kjær, type B&K 2250, met microfoon,
fabrikaat Brüel & Kjær, type 4189 (1/2”), met windbol;

-

Akoestische ijkbron, fabrikaat Brüel & Kjær, type 4231.

De nauwkeurigheid van de geluidniveaumeter bedraagt volgens IEC 651 type 1 voor de
octaafband met middenfrequentie van 63 Hz ± 1,5 dB, voor de octaafbanden met
middenfrequenties van 125 t/m 4000 Hz ± 1 dB en kan voor de octaafband met
middenfrequenties van 8000 Hz +2 tot -4 dB bedragen.
De akoestische ijkbron geeft een geluidniveau van 93,8 (± 0,25) dB bij 25°C en van 93,8 (±
0,5) dB bij 0°C of 50°C bij een frequentie van 1000 (± 15) Hz.
2.3. Meteocondities
Gedurende de metingen was sprake van de meteocondities zoals weergegeven in
tabel 1.
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Tabel 1

Meteocondities geluidmetingen.
1 augustus 2007
ca. 12.00 – 13.00 uur

Windrichting

20° (NO)

Windsnelheid

4 m/s

Temperatuur

20 °C

Relatieve vochtigheid
Bewolkingsgraad

Ca. 60 %
0/8 (geheel onbewolkt)

2.4. Meetresultaten
In tabel 2 zijn de resultaten van de metingen van 1 augustus 2007 met betrekking tot de
equivalente geluidniveaus weergegeven. In de tabel wordt voor een aantal metingen
verwezen naar figuren in bijlage I, waarin voor een aantal metingen de spectrale
verdeling van het geluid in octaaf- en ⅓-octaafbanden is weergegeven.
Tabel 2

Overzicht metingen, LAeq,T in dB(A).

Omschrijving

LAeq,T in dB(A)

Figuur m.b.t.
spectrum
(zie bijlage I)

Binnengeluidniveau bestaande sorteerhal, sorteerder in bedrijf

77

I.1

Koelmachine bewaarloods op 3 m afstand (inclusief gevelreflectie)

71

Koelmachine bewaarloods op 6 m afstand (inclusief gevelreflectie)

67

Koelmachine productie op 5 m afstand (inclusief gevelreflectie)

65

Koelmachine productie op 5 m afstand (inclusief gevelreflectie)

66

I.3

Koelunit koelcel op 3 m afstand (inclusief gevelreflectie)

66

I.4

70

I.5

e

2 Koelunit koelcel op 2 m afstand (inclusief gevelreflectie)
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3. UITGANGSPUNTEN

3.1. Algemeen
Het aardappelhandel en schilbedrijf is gelegen aan de Baarloseweg 42 te Kessel. In
figuur 1 is de situering van de inrichting weergegeven.
De inrichting betreft een bedrijf voor de verwerking van aardappelen (sorteren, schillen,
wassen, blancheren, verpakken e.d.). De huidige inrichting beslaat een bedrijfsgebouw
met
onder
andere
een
sorteerhal,
diverse
productieruimten
en
een
aardappelopslagloods. Verder is sprake van een aanpandige kantoor. Op het
buitenterrein van de inrichting is een voorziening voor de opslag van hemel- en
bedrijfsafvalwater.
Bex is voornemens de fabriekshal aan de westzijde uit te breiden met een nieuwe hal,
met name ten behoeve van het inpandig kunnen lossen van aardappelen. De bestaande
sorteerder zal in deze situatie worden verplaatst en komt voor een deel in de nieuwe hal.
In de ruimte waar de sorteerder zich nu bevindt komt een nieuwe bewaarruimte voor de
gekoelde opslag van kisten aardappelen. Ten behoeve van de koeling worden inpandig
ventilatoren geplaatst met in de noordgevel van de hal voorzieningen voor de toevoer van
buitenlucht.
Verder wordt de huidige expeditie naast de verpakkingslijn verplaatst naar de nieuwe hal,
zodat de ruimte van de verpakkingslijn kan worden uitgebreid en ruimte ontstaat voor een
tweede inpaklijn. In de nieuwe expeditieruimte zijn 3 dockshelters met levellers voorzien.
Bij de beschouwingen is verder rekening gehouden met een blancheerlijn met een
zogenaamde stoomgenerator in een gedeelte van de huidige opslagloods.
Ten zuiden van de fabriekshal komt een nieuwe bewaarloods voor de opslag van
aardappelen. In de noordgevel van de loods komen voorzieningen voor de toevoer van
buitenlucht met inpandig ventilatoren.
De huidige voorziening voor de opslag van bedrijfsafvalwater komt te vervallen. Op het
zuidelijke deel van het terrein is een nieuwe voorziening gepland voor de opslag van
bedrijfsafvalwater en (beluchtings-)basins.
Verder is sprake van een gewijzigde routing van het transport op het terrein.
Uit akoestisch oogpunt zijn voornamelijk installaties voor koeling en ventilatie van belang.
Verder zijn transportbewegingen op het terrein van de inrichting van belang.
Figuur 2 geeft een overzicht van het terrein met daarin aangegeven de relevante
voorziene toekomstige wijzigingen en uitbreidingen.
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In overleg met Bex is de voorgenomen bedrijfsvoering vastgesteld. In het onderzoek
wordt zoals aangegeven onderscheid gemaakt tussen de reguliere situatie en de situatie
tijdens het oogstseizoen. Onderstaand wordt voor de beide beschouwde situaties nader
ingegaan op de bij de berekeningen gehanteerde bedrijfsvoering.
3.2. Representatieve bedrijfssituatie
Aangaande de reguliere werkzaamheden
representatieve bedrijfssituatie:
−

is

uitgegaan

van

de

navolgende

Stallings- en sorteerruimte.
De vrachtwagens met ruwe te sorteren aardappelen worden in de nieuwe hal door
middel van transportbanden gelost. In de bestaande hal komt een nieuwe
sorteerruimte met diverse bunkers. De sorteerder wordt tussen de stallingruimte en
de sorteerruimte geplaatst. De gesorteerde aardappelen wordt in kratten in de
nieuwe bewaarruimte of in de bestaande bewaarruimte opgeslagen.
Tijdens werktijd zijn de sorteerder en de transportbanden van 07.00 tot 19.00 uur in
bedrijf. In de hal kan verder sprake zijn van heftruckactiviteiten voor het legen en de
tijdelijke opslag van kratten met aardappelen.
Een gedeelte van de vrachtwagens wordt na het lossen weer geladen met
gesorteerde aardappelen hetgeen eveneens door middel van transportbanden
geschied. De activiteiten beperken zich tot de dagperiode (07.00 - 19.00 uur).
In de hal zijn in de noord- en westgevel overheaddeuren voorzien. Verondersteld is
dat deze deuren gedurende de dagperiode de helft van de tijd geopend kunnen zijn
voor het doorlaten van de voertuigen.

−

Bewaarruimten gesorteerde aardappelen.
Na de verbouwing zal voornamelijk gebruikt gaan worden van de nieuwe
bewaarruimte. De voor productie bestemde aardappelen worden hier in kratten
gekoeld bewaard. Voor een deel zal nog gebruikt worden gemaakt van de bestaande
opslagruimte. Voor het vervoer van de aardappelen van deze ruimte naar de inname
van de schillijn wordt gebruik gemaakt van middels een heftruck voortgetrokken
plateauwagen.
Voor de regeling van de temperatuur in de bewaarruimten wordt gebruik worden
gemaakt van mechanische ventilatie of van buiten opgestelde koelunits.
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Als mechanische ventilatie wordt gebruik gemaakt van diverse in de hal opgestelde
ventilatoren. Wanneer de buitentemperatuur voldoende laag is worden de
ventilatoren in bedrijf genomen en wordt de koelere buitenlucht door in de gevel te
openen luiken de hal ingezogen.
Normaliter is de buitentemperatuur in de avondperiode reeds voldoende laag en
worden de ventilatoren in de avondperiode door een automatische
temperatuurregeling in bedrijf genomen. Het kan echter ook voorkomen dat de
buitentemperatuur pas in de nachtperiode voldoende laag is. Bij de berekeningen is
uitgegaan van de akoestisch meest ongunstige situatie waarbij ook in de
nachtperiode wordt geventileerd en de ventilatoren derhalve gedurende de gehele
avondperiode en gedurende maximaal 4 uur in de nachtperiode in bedrijf zijn.
In principe zijn de koelunits van de aardappelbewaarruimten nimmer in bedrijf met
geopende ventilatieluiken. Bij de berekeningen zijn, uitgaande van een worst-case
benadering, beide activiteiten opgenomen. Ten behoeve van de nieuwe
bewaarruimte is uitgegaan van de plaatsing van een nieuwe koelmachine buiten de
hal. De koelunits zijn bij de berekeningen gedurende het gehele etmaal 50% van de
tijd in bedrijf verondersteld.
−

Opslag- en bewaarloods ruwe aardappelen.
De nieuwe loods op het zuidelijke deel van het terrein is bestemd voor de opslag van
ruwe aardappelen. De aanvoer van aardappelen beperkt zich normaliter tot de
dagperiode van 07.00 tot 19.00 uur. In de loods vinden gedurende de dagperiode
activiteiten plaats samenhangend met het sorteren van een nieuwe lading
aardappelen. De overheaddeur in de zuidgevel is normaliter dicht, behoudens bij het
doorlaten van een nieuwe lading. Verondersteld is dat de deur maximaal ca. 20% van
de tijd open kan staan.
Bij het inschuren van een nieuwe lading ruwe aardappelen wordt in de opslaghal niet
maximaal gekoeld, maar wordt de temperatuur in de hal gedurende een periode van
3 tot 4 weken langzaam teruggebracht. Middels mechanische ventilatie in de
noordgevel worden de aardappelen in de hal met ongeveer 0,2 graad per dag
afgekoeld.
De mechanische ventilatie is vergelijkbaar met de ventilatie van de bewaarruimten
van gesorteerde aardappelen. Bij de berekeningen is wederom uitgegaan van de
akoestisch meest ongunstige situatie waarbij ook in de nachtperiode wordt
geventileerd en de ventilatoren derhalve gedurende de gehele avondperiode en
gedurende maximaal 4 uur in de nachtperiode in bedrijf kunnen zijn. Voor de loods is
geen koelmachine voorzien.
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−

Productiehal.
Ten aanzien van geluidemissie met betrekking tot binnenactiviteiten in de
productiehal (schillen, sorteren, blancheren, verpakken) is bij de berekeningen
uitgegaan van continu bedrijf gedurende de dag- en avondperiode (07.00 - 23.00
uur). Bij de berekeningen is voor de inpakafdeling rekening gehouden met de
plaatsing van een tweede inpaklijn.
Voor de installaties samenhangend met het productieproces (koelinstallaties,
rookgasuitlaat van de stoomgenerator, vacuümpompen e.d.) is eveneens uitgegaan
van mogelijk bedrijf van 07.00 tot 23.00 uur.

−

Koelcel.
Buiten de hal is een tweetal koelunits opgesteld voor de koeling van de koelcel. Bij de
berekeningen zijn de koelunits gedurende 07.00 tot 01.00 uur continu in bedrijf
verondersteld. In de periode van 01.00 tot 07.00 uur zijn de units 15 tot 20 % van de
tijd in bedrijf.

−

Waterzuivering.
Op het zuidelijke deel van het terrein komen voorzieningen voor de opslag en
verwerking van bedrijfsafvalwater. In een te plaatsen zogenaamde reactortank komt
in de bodem een ringleiding waar door gaatjes voor de beluchting perslucht wordt
geblazen. De cyclus bestaat uit 20 uur beluchten, 2 uur rust, en 2 uur afpompen. Het
afpompen kan in principe in de dag-, avond- of nachtperiode plaatsvinden. Bij de
berekeningen is uitgegaan van de situatie dat het gedurende 2 uur afpompen in de
akoestisch minst gunstige periode plaatsvindt, zijnde de nachtperiode.
Verder komt op dit deel van het terrein een bezinkbak met gescheiden
compartimenten. Gedurende de periode tijdens het uitrijden van slip (gedurende 6 à
7 weken per jaar) is in de dagperiode sprake van maximaal 15 bezoekende tractoren
met tankwagens. De tractoren maken daarbij gebruik van de poort aan de schijfweg.
Voor het overpompen van het water met slib van de tank naar de bak is per
bezoekende tractor uitgegaan van 30 minuten stationair draaien van de motor.

−

Transport.
De voertuigen voor de aanvoer van aardappelen maken bij aankomst gebruik van de
poort aan de Schijfweg. Na te zijn gelost vertrekken de voertuigen via de hoofdpoort
aan de Baarloseweg. Alle overige voertuigen maken bij aankomst en bij vertrek in
principe gebruik van de hoofdpoort (Baarloseweg).
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Tabel 3 geeft een overzicht van de voertuigbewegingen op het terrein van de
inrichting. De genoemde aantallen gelden voor de reguliere bedrijfssituatie. Het
uitrijden van slib is gerekend onder deze reguliere activiteiten.
Tabel 3

Transportbewegingen reguliere situatie.

Omschrijving transportactiviteit

Dagperiode
(07.00 – 19.00 uur)

Avondperiode
(19.00 – 23.00 uur)

Nachtperiode
(23.00 – 07.00 uur)

Aankomst vrachtwagen

18

1

-

Vertrek vachtwagen

18

1

-

Aankomst vrachtwagen

12

6

-

Vertrek vrachtwagen

12

4

2

Aankomst bestelwagen

6

3

-

Vertrek bestelwagen

6

2

1

Aankomst vrachtwagen

1

-

-

Vertrek vrachtwagen

1

-

-

15

-

-

15

-

-

Aankomst personenwagen

13

-

8

Vertrek personenwagen

13

-

8

Aanvoer aardappelen

Afvoer gereed product

Overige aan-/afvoer van
producten

Aankomst tractor slib

1)

Vertrek tractor slib 1)
Personeel/bezoek

1)

Gedurende 6 à 7 weken per jaar.

De gemiddelde rijsnelheid van de voertuigen is gesteld op 15 km/uur. Een overzicht
van de routing op het terrein is weergegeven in figuur 2.
Bij aankomst is voor het manoeuvreren naar de laad- of losplaats bij de berekeningen
uitgegaan van 1 minuut per vrachtwagen.
−

Laad- en losactiviteiten.
Van de vrachtwagens die in de sorteerhal worden gelost, wordt ongeveer de helft van
de vrachtwagens vervolgens weer geladen met gesorteerde aardappelen. De overige
gesorteerde aardappelen worden door andere vrachtwagens vervoerd.
De geluidemissie van het laden en lossen van aardappelen in de sorteerhal is in het
binnengeluidniveau van de hal verdisconteerd.
De afvoer van gereed product vindt plaats bij de nieuwe laad- en loskuil van de hal
expeditie. Bij de beschouwingen is uitgegaan van 12 vertrekkende vrachtwagens in
de dagperiode en 3 vertrekkende vrachtwagens in de (vroege) avondperiode.
Daarnaast worden in de avondperiode drie vrachtwagens geladen met gereed
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product. De vrachtwagens blijven vervolgens bij de dockshelters staan en worden ten
behoeve van de koeling van de lading aangesloten op een zogenaamde
walstroomaansluiting, zodat de koelunits van de wagens elektrisch kunnen worden
aangedreven. De koelunits zullen normaliter ca. 50 % van de tijd in bedrijf zijn. In de
avondperiode vertrekt één van de vrachtwagens. In de nachtperiode vertrekken de
twee andere vrachtwagens, waarbij deze vrachtwagens geen gebruik maken van de
hoofdpoort aan de Baarloseweg maar gebruik maken van de zuidelijk op het terrein
gelegen poort aan de Schijfweg.
Voor het laden van een vrachtwagen is bij de berekeningen uitgegaan van 15
minuten en voor een bestelwagen is sprake van 10 minuten effectief laden. Bij het
laden wordt gebruik gemaakt van (elektrische-)palletwagens. Indien geen sprake is
van laadactiviteiten zijn de deuren van de docks gesloten verondersteld.
−

Heftrucks.
De heftrucks op het terrein zijn voornamelijk inpandig werkzaam. Voor het vervoer
van aardappelen van de opslagloods naar de inname van de schillijn wordt gebruik
gemaakt van middels een heftruck voortgetrokken plateauwagen. Bij de
berekeningen is uitgegaan van een 8-tal ritten op het buitenterrein in de dagperiode.
Voor de gemiddelde snelheid van de combinatie op het terrein is uitgegaan van
5 km/uur.

−

Tractor.
Bij de berekeningen is verder rekening gehouden met één bezoekende tractor in de
dagperiode.

3.3. Oogstseizoen
Gedurende het oogstseizoen is bij Bex sprake van een afwijkende situatie en kan
gedurende een periode van maximaal 4 weken sprake zijn van extra activiteiten op het
terrein. Tijdens deze periode worden de aardappelen naast in de dagperiode ook in de
avondperiode en in een deel van de nachtperiode aangevoerd.
In principe wordt altijd nagestreefd ook in het oogstseizoen de inschuuractiviteiten te
beperken tot de normale bedrijfstijden (dag en avond). Inschuren vindt normaliter plaats
in de maanden september en oktober met een mogelijke uitloop tot medio november.
Inschuren vindt bij Bex in het algemeen plaats gedurende ca. 20 dagen.
Aspecten als de conditie van de nog te rooien aardappelen,

algemene

weersomstandigheden (vroege of late oogst), directe weersomstandigheden (kwaliteit
product, berijdbaarheid akkers e.d.), de beschikbare rooicapaciteit (loonwerkers), en tot
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slot de inschuurcapaciteit (verwerkingscapaciteit in de bewaarloods), maken het soms
noodzakelijk dat ook buiten de reguliere tijden gewerkt moet kunnen worden. Op basis
van ervaring gedurende de laatste jaren kan worden gesteld dat, zeker activiteiten in de
nacht, zeer weinig zullen voorkomen. Illustratief is hierbij de constatering dat de laatste
jaren het inschuren beperkt is kunnen worden tot de dag- en avondperiode. Gelet op de
eerder aangegeven veelheid van factoren die van invloed is op het (kunnen) inschuren is
hieromtrent echter geen voorspelling te doen.
Naast de eerder omschreven reguliere activiteiten is bij inschuren sprake van de
volgende extra activiteiten:
−

Aanvoer ruwe aardappelen.
De aanvoer van de aardappeloost vindt plaats middels tractoren. Bij de berekeningen
is uitgegaan van 30 bezoekende tractoren in de dagperiode, 10 bezoekende
tractoren in de avondperiode en 5 bezoekende tractoren in de nachtperiode. De
tractoren maken gebruik van de poorten aan de Baarloseweg en aan de Schijfweg.
De rijsnelheid bedraagt 15 km/uur.

−

Opslag- en bewaarloods ruwe aardappelen.
In de nieuwe aardappelbewaarloods zal tijdens het oogstseizoen sprake zijn van
activiteiten van 07.00 tot 01.00 uur. In de loods wordt dan ook tijdelijk gebruik
gemaakt van een sorteerder die gedurende 07.00 tot 01.00 uur in gebruik kan zijn.
De overheaddeur van de loods zal ten behoeve van de aanvoer van aardappelen in
het algemeen open staan (07.00 tot 01.00 uur).
De mechanische ventilatie is gedurende de gehele avondperiode en gedurende
maximaal 4 uur in de nachtperiode in bedrijf.

3.4. Bouwkundige opzet
Gesteld mag worden dat voor de bestaande fabriekshal de geluiduitstraling via het dak
van de sorteerhal en productieruimten bepalend is voor de geluiduitstraling van het
gebouw. De geluiduitstraling van de gevel kan, gezien de bouwkundige uitvoering, ten
opzichte van het dak als verwaarloosbaar worden aangemerkt.
Een uitzondering hierop wordt gevormd door een tweetal ramen in de oostgevel van de
hal met de verpakkingslijn.
Voor het dak is uitgegaan van een opbouw van golfplaten met daaronder
isolatiemateriaal. Voor de ramen is uitgegaan van enkel glas met een minimale dikte van
4 mm.
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Ten aanzien van de nieuwe hal zal de geluiduitstraling van de stallingruimte van belang
kunnen zijn. Het dak van de nieuwe hal zal vergelijkbaar worden met het dak van de
bestaande hal (golfplaten met daaronder isolatiemateriaal). Voor de gevels wordt gebruikt
gemaakt van sandwichpanelen.
Aangaande de nieuwe aardappelbewaarloods is de oogstperiode relevant met het in de
loods in bedrijf zijn van een sorteermachine. Evenals bij de bestaande sorteerloods zal
het dak bepalend zijn voor de geluiduitstraling van de loods. Het dak van de nieuwe loods
zal vergelijkbaar worden met het dak van de bestaande hal (golfplaten met daaronder
isolatiemateriaal).
De geluidisolatiewaarden van de diverse gevel- en dakdelen zijn gebaseerd op
ervaringsgegevens en kentallen.
3.5. Geluidbronsterkten

3.5.1. Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
Ten aanzien van de gehanteerde geluidbronsterkten is voor installaties en activiteiten die
niet zijn gewijzigd in eerste instantie uitgegaan van de bronsterkten die, mede op basis
van in het verleden verrichte geluidmetingen, in eerder onderzoek zijn gehanteerd.
Voor de nieuw geplaatste installaties is de geluidbronsterkte bepaald op basis van de
metingen van 1 augustus 2007. Verder is uitgaande van de op basis van de metingen
vastgestelde binnengeluidniveaus in de diverse ruimten de geluiduitstraling van de
relevante dak- en geveldelen van de fabriekshal bepaald. Bijlage II geeft een overzicht
van de berekening van de geluidbronsterkten.
In de bewaarloodsen komen voor de benodigde mechanische koeling inpandig
ventilatoren van ca. 2,2 kW. In de gevels van de loodsen komen voorzieningen voor de
toevoer van buitenlucht. Rekening houdend met het als gevolg van de ventilatoren
binnen geproduceerde geluid is de geluiduitstraling via de openstaande luiken bepaald
en gesteld op een geluidvermogen van ca. 85 dB(A) per luik. In de nieuwe bewaarruimte
voor de opslag van kisten zijn 4 ventilatieluiken voorzien. In de opslagloods voor ruwe
aardappelen komen in totaal 8 ventilatieluiken.
Ten aanzien van de te plaatsen koelmachine voor de nieuwe bewaarruimte met kisten is
uitgegaan van toepassing van een unit met een geluidbronsterkte van maximaal
ca. 90 dB(A).
Bij de berekeningen is verder nog rekening gehouden met de plaatsing van een tweede
vacuümpomp, met een geluidbronsterkte vergelijkbaar met de huidige (85 dB(A)).
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In de nieuwe stallingruimte is sprake van de geluidemissie ten gevolge van het
sorteersysteem in de nabijgelegen sorteerhal alsmede de geluidemissie ten gevolge van
het lossen van de aardappels (transportbanden). Verder is in de hal beperkt sprake van
het rijden van heftrucks en het in- en uitrijden van vrachtwagens. Het in deze hal
optredende equivalent binnengeluidniveau (nagalmgeluidniveau) is bij de berekeningen
gelijk gesteld met het gemeten binnengeluidniveau in de sorteerhal (ca. 77 dB(A)). Dit
geluidniveau zal normaliter alleen optreden in de dagperiode.
Aangaande de nieuwe aardappelbewaarloods is het in de loods in bedrijf zijn van een
sorteermachine relevant. Het in de loods optredende equivalent binnengeluidniveau
(nagalmgeluidniveau) is eveneens gelijk gesteld aan het gemeten binnengeluidniveau in
de sorteerhal (ca. 77 dB(A)). Dit geluidniveau treedt alleen op tijdens het oogstseizoen.
Buiten het oogstseizoen is in de hal in principe geen sprake van relevante langdurige
binnenactiviteiten.
Voor de hal met de blancheerlijn is, rekening houdend met gegevens van de leverancier
van de stoomgenerator en het in werking zijn van transportbanden en ventilatoren van de
lijn, uitgegaan van een als representatief aan te merken binnengeluidniveau van
ca. 75 dB(A). Voor de rookgasuitlaat van de stoomgenerator is, rekening houdend met
een te installeren thermisch vermogen van ca. 125 kW, uitgegaan van een
geluidbronsterkte van 80 dB(A).
Ten aanzien van de waterzuivering is rekening gehouden met een pomp met een
geluidbronsterkte van ca. 85 dB(A). Verder is rekening gehouden met een compressor
voor de perslucht met een geluidbronsterkte van ca. 80 dB(A). Voor de reactortank is de
beluchting zelf bepalend. Op basis van metingen aan vergelijkbare installaties is bij de
berekeningen uitgegaan van een geluidbronsterkte van 78 dB(A)
Aangaande de gehanteerde geluidbronsterkte voor een rijdende bestelwagen en rijdende
vrachtwagen is op basis van kentallen en ervaringsgegevens bij de berekeningen
uitgegaan van een geluidbronsterkte van respectievelijk 93 dB(A) en 104 dB(A). Voor het
manoeuvreren van vrachtwagens is uitgegaan van een geluidbronsterkte van 100 dB(A).
De geluidbronsterkte ten gevolge van het laden en lossen is gesteld op 90 dB(A).
3.5.2. Maximale geluidniveaus
Relevante maximale geluidniveaus die ten gevolge van de beschouwde inrichting kunnen
optreden zullen met name samenhangen met transportbewegingen en laad- en
losactiviteiten.
Bij transport dient gedacht te worden aan het rijden van de tractoren en de vrachtwagens,
en het ontluchten van het remdrukbuffervat (i.e. parkeerrem vrachtwagens). Op basis van
ervaring kan gesteld worden dat bij het gebruik van de parkeerrem van vrachtwagens,
uitgegaan moet worden van een LWRmax van 110 à 112 dB(A). Voor rijdende tractor
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danwel rijdende vrachtwagen is uitgegaan van een LWRmax van respectievelijk 109 dB(A)
en 106 dB(A).
Tijdens het laden en lossen kan verder gedacht worden aan maximale geluidniveaus bij
het inrijden van steekwagens, e.d. Hierbij kunnen maximale geluidniveaus optreden met
een LWRmax van 115 dB(A). Bij het rijden van heftrucks op het buitenterrein kunnen
maximale geluidniveaus optreden met geluidbronsterkten LWRmax tot ca. 105 dB(A).
Voor personenwagens is uitgegaan van een LWRmax van ca. 103 dB(A) (dichtslaan deuren
e.d.).
De maximale geluidniveaus samenhangend met het rijden van voertuigen kunnen,
behoudens van tractoren, gedurende het gehele etmaal voorkomen. In de reguliere
bedrijfssituatie beperken de maximale geluidniveaus samenhangend met het rijden van
tractoren zich tot de dagperiode. In het oogstseizoen is gedurende 4 weken ook in de
avond- en nachtperiode sprake van het rijden van tractoren op het terrein.
Laden en lossen beperkt zich tot de dag- en avondperiode.
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4. BEREKENINGEN

4.1. Algemeen
Op basis van de geluidmetingen en de uitgangspunten is het in het verleden gebruikte
rekenmodel geactualiseerd en is vervolgens de geluidbelasting in de omgeving berekend.
De geluidbelasting is bepaald ter plaatse van de meest dichtbij gelegen woningen aan de
Baarloseweg en aan de Schijfweg. Figuur 1 geeft een overzicht van de gehanteerde
rekenpunten. De rekenhoogte bij de woningen bedraagt 1,5 m voor de dagperiode, en 5
m voor de avond- en nachtperiode.
De berekeningen zijn verricht conform de methode II uit de “Handleiding meten en
rekenen industrielawaai” (HMRI) 1999, te weten:
−

II.2 Geconcentreerde bronnen;

−

II.7 Uitstraling gebouwen;

−

II.8 Berekenen van de overdracht.

Bij de berekeningen is gerekend met een akoestisch “harde” bodem (B = 0) voor het
terrein van de inrichting en de verkeerswegen, en een akoestisch “zachte” bodem (B = 1)
voor het omliggende terrein.
4.2. Representatie bedrijfssituatie
De tabellen 4 en 5 geven voor de reguliere situatie een overzicht van respectievelijk de
berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAr,LT en de berekende maximale
geluidniveaus LAmax ter plaatse van de omliggende woningen. In bijlage III is het voor de
berekeningen gehanteerde rekenmodel weergegeven.
De rekenresultaten zijn exclusief gevelreflectie en betreffen derhalve zogenaamd
invallend geluid. Voor verdere informatie, met onder andere voor de langtijdgemiddelde
beoordelingsniveaus de afzonderlijke geluidbijdrage van de meest bepalende bronnen en
voor de maximale geluidniveaus voor de maatgevende woning de meest bepalende
bronnen, wordt verwezen naar bijlage IV.
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Tabel 4

Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus reguliere situatie.

Positie
(zie figuur 1)

LAr,LT in dB(A)

Letmaal
in dB(A)

Ldag

Lavond

Lnacht

1. Woning Baarloseweg 38

39

44

39

49

2. Woning Baarloseweg 40

47

45

36

50

3. Woning Baarloseweg 43

43

40

32

45

4. Woning Baarloseweg 44

37

43

40

50

5. Woning Baarloseweg 47

37

40

37

47

6. Woning Schijfweg 1A

43

44

39

49

Tabel 5

Berekende maximale geluidniveaus reguliere situatie.

Positie
(zie figuur 1)

LAmax in dB(A)
Dagperiode

Avondperiode

Nachtperiode

1. Woning Baarloseweg 38

52

55

51

2. Woning Baarloseweg 40

65

65

59

3. Woning Baarloseweg 43

60

60

55

4. Woning Baarloseweg 44

54

56

51

5. Woning Baarloseweg 47

54

56

51

6. Woning Schijfweg 1A

59

61

58

4.3. Oogstseizoen
De tabellen 6 en 7 geven voor de situatie tijdens het oogstseizoen een overzicht van
respectievelijk de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAr,LT en de
berekende maximale geluidniveaus LAmax ter plaatse van de omliggende woningen. In
bijlage V is het voor de berekeningen gehanteerde rekenmodel weergegeven.
De rekenresultaten zijn exclusief gevelreflectie en betreffen derhalve zogenaamd
invallend geluid. Voor verdere informatie, met onder andere voor de langtijdgemiddelde
beoordelingsniveaus de afzonderlijke geluidbijdrage van de meest bepalende bronnen en
voor de maximale geluidniveaus voor de maatgevende woning de meest bepalende
bronnen, wordt verwezen naar bijlage VI.
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Tabel 6

Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus oogstseizoen.

Positie
(zie figuur 1)

LAr,LT in dB(A)

Letmaal
in dB(A)

Ldag

Lavond

Lnacht

1. Woning Baarloseweg 38

39

44

39

49

2. Woning Baarloseweg 40

48

47

40

52

3. Woning Baarloseweg 43

44

43

36

48

4. Woning Baarloseweg 44

37

43

40

50

5. Woning Baarloseweg 47

37

41

37

47

6. Woning Schijfweg 1A

44

46

41

51

Tabel 7

Berekende maximale geluidniveaus oogstseizoen.

Positie
(zie figuur 1)

LAmax in dB(A)
Dagperiode

Avondperiode

Nachtperiode

1. Woning Baarloseweg 38

52

55

55

2. Woning Baarloseweg 40

66

68

68

3. Woning Baarloseweg 43

60

63

63

4. Woning Baarloseweg 44

57

59

59

5. Woning Baarloseweg 47

55

56

56

6. Woning Schijfweg 1A

59

61

61

4.4. Indirecte hinder
De indirecte hinder (geluid vanwege bestemmingsverkeer van de inrichting op de
openbare weg) wordt normaliter in het kader van het activiteitenbesluit niet beschouwd.
Op verzoek van het bevoegd gezag is evenwel in het onderhavige geval de betreffende
geluidbelasting inzichtelijk gemaakt.
Bij de berekeningen is uitgegaan van de reguliere bedrijfssituatie. Aangaande de te
hanteren reikwijdte een worst-case benadering gehanteerd waarbij alle woningen binnen
een afstand van 100 m van de in- en uitritten zijn meebeschouwd. Het betreft daarbij de
woningen Baarloseweg 38, 40, 44, 43 en 47, en Schijfweg 1A.
Bijlage IX geeft een overzicht van het gehanteerde rekenmodel en de rekenresultaten.
De resultaten zijn samengevat in de navolgende tabel 8.
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Tabel 8

Geluidbelasting bestemmingsverkeer reguliere situatie.
LAeq in dB(A)

Letmaal
in dB(A)

Ldag

Lavond

Lnacht

01. Baarloseweg 38

43

35

35

45

02. Baarloseweg 40

45

38

38

48

03. Baarloseweg 43

44

37

36

46

04. Baarloseweg 44

48

44

38

49

05. Baarloseweg 47

46

43

37

48

06. Schijfweg 1A

43

33

33

43
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5. NORMSTELLING
Bex valt onder de werkingssfeer van het Besluit algemene regels voor inrichtingen
milieubeheer.
Voor een inrichting die onder dit Besluit valt geldt ten aanzien van geluid in eerste
instantie een standaard etmaalwaarde van 50 dB(A). De als gevolg van de inrichting
optredende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT) mogen op de gevels van
geluidgevoelige gebouwen niet meer bedragen dan 50 dB(A) in de dagperiode (07.00 –
19.00 uur), 45 dB(A) in de avondperiode (19.00 – 23.00 uur) en 40 dB(A) in de
nachtperiode (23.00 – 07.00 uur).
Aangaande de maximale geluidniveaus (LAmax) gelden volgens het Besluit in eerste
instantie grenswaarden van 70 dB(A) in de dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode en
60 dB(A) in de nachtperiode, met dien verstaande dat laad- en losactiviteiten in de
periode van 07.00 tot 19.00 uur zijn uitgesloten van toetsing.
De zogenaamde indirecte hinder, die in relatie tot het Activiteitenbesluit in principe niet
wordt getoetst, is zoals eerder aangegeven op verzoek van het bevoegd gezag toch in de
beschouwingen betrokken. Met betrekking tot deze indirecte hinder is in eerste instantie
getoetst aan de dienaangaande geldende streefwaarde die geldt voor bedrijven met een
vergunningplicht
ingevolge
50 dB(A)-etmaalwaarde.
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6. BEOORDELING

6.1. Representatieve bedrijfssituatie
Beschouwing van de tabellen 4 en 5 toont dat in de reguliere situatie ter plaatse van
woningen langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus worden verwacht van maximaal
47 dB(A) in de dagperiode, 45 dB(A) in de avondperiode en 40 dB(A) in de nachtperiode.
De maximale geluidniveaus (LAmax) bedragen maximaal ca. 65 dB(A) in de dag- en
avondperiode, en maximaal ca. 59 dB(A) in de nachtperiode.
In de reguliere situatie wordt daarmee door Bex voldaan aan de in het Besluit genoemde
grenswaarden inzake zowel de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus als de maximale
geluidniveaus.
6.2. Oogstseizoen
In het oogstseizoen worden ter plaatse van de woningen langtijdgemiddelde
beoordelingsniveaus verwacht van maximaal 48 dB(A) in de dagperiode, 47 dB(A) in de
avondperiode en 41 dB(A) in de nachtperiode.
In de dagperiode wordt daarmede voldaan aan de voor deze periode geldende
grenswaarde. In de avondperiode is sprake van een overschrijding van 2 dB(A) bij de
woning Baarloseweg 40 en van 1 dB(A) bij Schijfweg 1A. In de nachtperiode is sprake
van een overschrijding van 1 dB(A) bij de woning Schijfweg 1A. Alle overschrijdingen, die
overigens als beperkt kunnen worden aangemerkt, zijn het gevolg van rijden van
tractoren bij het inschuren.
De maximale geluidniveaus (LAmax) bedragen tot maximaal ca. 66 dB(A) in de dagperiode,
en tot maximaal ca. 68 dB(A) in de avond- en nachtperiode. In de dagperiode wordt bij
alle woningen voldaan. In de avond- en nachtperiode worden de geldende grenswaarden
met maximaal respectievelijk 3 en 8 dB(A) overschreden. De overschrijdingen treden op
bij woningen ten westen van Bex en zijn het gevolg van tractoren.

6.3. Indirecte hinder
Zoals op te maken uit tabel 8 bedraagt de optredende geluidbelasting als gevolg van het
bestemmingsverkeer bij de relevante woningen tot maximaal 49 dB(A)-etmaalwaarde
waarmede wordt voldaan aan de geldende voorkeursgrenswaarde.
In het oogstseizoen zal normaliter het merendeel van de aanvoer geschieden via de
Schijfweg-Noord. De aanvoer geschiedt komende uit noordoostelijke richting. Na te zijn
gelost wordt weer vertrokken in noord-oostelijke richting. Langs dit traject zijn geen
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woningen gelegen die relevant zijn in het kader van de indirecte hinder (de
dichtstbijgelegen woning aan de Schijfweg-Noord in die richting ligt op meer dan 1 km
van de in- en uitrit van Bex).
De geluidbelasting als gevolg van de indirecte hinder zal voor de beschouwde woningen
tijden het oogstseizoen niet relevant hoger zijn dat tijdens de reguliere activiteiten zoals
die is weergegeven in tabel 8.
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7. MOGELIJKE MAATREGELEN
Gezien het feit dat tijdens het oogstseizoen de in eerste instantie geldende grenswaarden
worden overschreden zijn mogelijk te treffen maatregelen beschouwd.
De hoogste overschrijdingen treden op bij de woning Baarloseweg 40, waar de
grenswaarde inzake de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus in de avondperiode met
2 dB(A) wordt overschreden en de grenswaarden aangaande de maximale geluidniveaus
in de avond- en nachtperiode met respectievelijk 3 en 8 dB(A) worden overschreden.
Teneinde de overschrijding inzake de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus weg te
nemen kan gedacht worden aan het plaatsen van een scherm langs de terreingrens.
Berekeningen tonen aan dat met een scherm met een hoogte van ca. 2,5 m ook in het
oogstseizoen bij de woning Baarloseweg 40 kan worden voldaan aan de grenswaarde
van 45 dB(A) in de avondperiode. Figuur 3 geeft de situering van een dergelijk scherm op
het terrein.
Bij de woning Schijfweg 1A is sprake van een beperkte overschrijding (1 dB(A)) van
zowel de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (avond en nacht) als de maximale
geluidniveaus (nacht).
Middels toepassing van een tweetal schermen, één ter hoogte van de toegangsweg van
en naar de Schijfweg Noord, en één ter hoogte van de docks, kan een situatie worden
gerealiseerd waarbij ook inclusief inschuren, bij de woning Schijfweg 1a wordt voldaan
aan de grenswaarden van het Activiteitenbesluit. Figuur 3 geeft de situering. Het scherm
langs de docks dient een hoogte van 2,5 m te bezitten. Langs de toegangsweg volstaat
een scherm met een hoogte van 2 m.
Tabel 9 geeft een overzicht van de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
bij woningen voor de situatie inclusief deze eventuele geluidschermen.
Tabel 9

Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus,
Inclusief geluidschermen.

Positie
(zie figuur 2)

LAr,LT in dB(A)

Letmaal
in dB(A)

Ldag

Lavond

Lnacht

1. Woning Baarloseweg 38

39

44

39

49

2. Woning Baarloseweg 40

45

44

38

49

3. Woning Baarloseweg 43

42

40

34

45

4. Woning Baarloseweg 44

37

43

40

50

5. Woning Baarloseweg 47

38

41

37

47

6. Woning Schijfweg 1A

43

45

40

50
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Tabel 10 geeft de resultaten van de berekende maximale geluidniveaus voor de situatie
met geluidschermen.
Tabel 10

Berekende maximale geluidniveaus inclusief geluidscherm.

Positie
(zie figuur 1)

LAmax in dB(A)
Dagperiode

Avondperiode

Nachtperiode

1. Woning Baarloseweg 38

49

56

56

2. Woning Baarloseweg 40

60

65

65

3. Woning Baarloseweg 43

58

60

60

4. Woning Baarloseweg 44

57

59

59

5. Woning Baarloseweg 47

55

56

56

6. Woning Schijfweg 1A

56

60

60

In de bijlagen VII en VIII zijn voor deze situatie de voor de berekeningen gehanteerde
invoergegevens en de rekenresultaten weergegeven.
Tabel 9 toont dat inclusief geluidschermen bij de woningen Baarloseweg 40 en Schijfweg
1A wordt voldaan aan de grenswaarden inzake de langtijdgemiddelde
beoordelingsniveaus.
Beschouwing van de tabel 10 toont dat inclusief de geluidschermen bij de woning
Baarloseweg 40 de optredende maximale geluidniveaus in de avond- en nachtperiode
maximaal 65 dB(A) bedragen. Hiermee wordt in de avondperiode voldaan. In de
nachtperiode resteert een overschrijding van de grenswaarde van 5 dB(A). Bij Schijfweg
1A wordt voldaan.
Teneinde bij Baarlosweg 40 ook in de nachtperiode te voldoen dient een scherm met een
hoogte van 4,5 a 5 m toegepast te worden en verder dient het scherm tot aan de
Baarloseweg te staan. Verwacht mag worden dat een dergelijk hoog scherm dat op zeer
korte afstand van de weg komt te liggen vanuit planologisch oogpunt niet wenselijk zal
zijn. Ook zullen de kosten van het scherm zeer aanzienlijk zijn waarbij het scherm zou
dienen te worden opgericht voor een bedrijfssituatie die maximaal 4 weken per jaar
voorkomt.
Het Activiteitenbesluit biedt het bevoegd gezag de mogelijkheid voor een ruimere
normering middels het vaststellen van een zogenaamd maatwerkvoorschrift.
Zowel het Activiteitenbesluit als de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening
kennen het, onder voorwaarden, toestaan van maximale geluidniveaus in de
nachtperiode tot 65 dB(A).
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In het onderhavige geval zijn zeer wel argumenten aanwezig om hogere waarden bij de
woning Baarloseweg 40 toe te staan. Hierbij wordt o.a. gewezen op het feit dat maximale
geluidniveaus hoger dan 60 dB(A) slechts gedurende maximaal 4 weken per jaar kunnen
voorkomen, de betreffende activiteiten (inschuren met tractoren) zich bepreken tot het
begin van de nacht (tot 01.00 uur), dat gebruik van een deel van de nachtperiode
noodzakelijk is tijdens het inschuren, dat verdere maatregelen in de vorm van meer en
hogere geluischermen weinig zinvol zijn, en dat, uitgaande van een in normale staat van
onderhoud verkerende woningen de geluidwering van de gevels minimaal ca. 20 dB(A)
zal bedragen zodat aan de na te streven binnenwaarden zal worden voldaan.
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Samenvatting
Op 3 februari 2011 is door ArcheoPro een Inventariserend Veldonderzoek Overig (IVO-O)
uitgevoerd op een terrein aan de Baarloseweg te Kessel. Het onderzochte plangebied is staat
gelijk aan de geplande bouwblokvergroting.
Het archeologisch onderzoek betrof een Inventariserend Veldonderzoek Overig (IVO-O) met
bureaustudie. Het bureauonderzoek heeft tot doel om op basis van beschikbare informatie te
komen tot een gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel. Het Inventariserend
Veldonderzoek heeft vervolgens tot doel om het gespecificeerd archeologisch
verwachtingsmodel te toetsen door middel van veldwaarnemingen. Hiermee kan de
vraagstelling beantwoord worden of binnen het plangebied archeologische waarden aanwezig
(kunnen) zijn en of deze vervolgonderzoek en/of planaanpassing vereisen.
Volgens het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel geldt voor het plangebied een
hoge verwachting voor wat betreft de aanwezigheid van archeologische resten daterend vanaf
het laat Paleolithicum. Voor de late middeleeuwen tot de nieuwe tijd geldt hooguit een
middelhoge verwachting in verband met de ligging op een akkercomplex.
Om de kans op het aantreffen van archeologische indicatoren zo groot mogelijk te maken zijn
binnen het plangebied 5 boringen gezet met behulp van een edelmanboor met een diameter
van 12 cm. Uit het met de edelmanboor verrichte onderzoek blijkt dat de bodem binnen het
plangebied recent vergraven is tot op een diepte van 70 à 115 cm beneden het maaiveld.
Hieronder is meteen de C-horizont vastgesteld. Van de aanwezige rooibrikgrond zijn geen
resten aangetroffen.
De resultaten van het onderzoek geven geen aanleiding om archeologisch vervolgonderzoek
te adviseren. Evenmin zijn tijdens het onderzoek archeologische resten aangetroffen waarmee
tijdens de verdere planvorming of bij de uitvoering van de geplande werkzaamheden rekening
zou moeten worden gehouden.
In verband met het volledig ontbreken van archeologische indicatoren binnen het plangebied,
zijn de KNA-onderdelen Waardestelling en Beleidsadvies, in dit rapport niet nader
uitgewerkt.
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1 Inleiding
1.1 Algemeen
- Opdrachtgever: Aelmans, Kerkstraat 2, 6095 BE Baexem
- Geplande ingrepen: bouwblokvergroting
- Datum uitvoering veldwerk: 3 februari 2011
- Archis onderzoeksmelding (OM nummer): 45.070
- Opgesteld conform KNA 3.2.
- Bevoegd gezag: Gemeente Peel en Maas
- Bewaarplaats vondsten: Provincie Limburg
- Bewaarplaats documentatie: Provincie Limburg
1.2 Locatiegegevens:
- Provincie: Limburg
- Gemeente: Peel en Maas
- Plaats: Kessel
- Toponiem: Baarloseweg
- Globale ligging: Het plangebied ligt net ten oosten van de bebouwde kom van Kessel
- Hoekcoördinaten plangebied:
o 201948 / 367664
o 201948 / 367715
o 202013 / 367715
o 202013 / 367664
- Oppervlakte plangebied: 0,17 ha
- Eigendom: particulier
- Grondgebruik: braakliggend en een verharde veldweg die ter plaatse van het
plangebied verbreed is. De veldweg is verhard met grof puin
- Hoogteligging: ± 25 m +NAP
- Bepaling locaties: GPS Garmin
- Onderzoeksgebied bureauonderzoek: Cirkel met een straal van één kilometer rond het
centrum van het plangebied
- Plangebied: De grootte van het plangebied staat gelijk aan de bouwblokvergroting
1.3 Onderzoek
Op 3 februari 2011 is door ArcheoPro een Inventariserend Veldonderzoek Overig (IVO-O)
uitgevoerd op een terrein aan de Baarloseweg te Kessel.
Het archeologisch onderzoek betrof een Inventariserend Veldonderzoek Overig (IVO-O) met
bureaustudie. Het bureauonderzoek heeft tot doel om op basis van beschikbare informatie te
komen tot een gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel. Het Inventariserend
Veldonderzoek heeft vervolgens tot doel om het gespecificeerd archeologisch
verwachtingsmodel te toetsen door middel van veldwaarnemingen. Hiermee kan de
vraagstelling beantwoord worden of binnen het plangebied archeologische waarden aanwezig
(kunnen) zijn en of deze vervolgonderzoek en/of planaanpassing vereisen.
ArcheoPro voert haar onderzoeken uit conform de hiervoor vastgelegde normen en richtlijnen
en is door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) vergunning verleend tot het
verrichten van bepaalde archeologische werkzaamheden in het kader van het doen van
opgravingen, bestaande uit prospectie door middel van booronderzoek.
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Het onderzoek is uitgevoerd door drs. R.P. Exaltus (senior-archeoloog), drs. T. Deville
(KNA-archeoloog), drs. S. Van Heymbeeck (archeoloog) en ing. P.J. Orbons (senior
vakspecialist).

Figuur 1: De ligging van het plangebied (rood omlijnd) met daaromheen de cirkel die de
buitengrens van het onderzoeksgebied aangeeft.
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2 Bureauonderzoek
2.1 Methode en bronnen
Tijdens het bureauonderzoek wordt door de bestudering van beschikbare bronnen, kennis
vergaard omtrent de bodem en geologie van het onderzoeksgebied en de hierin bekende en te
verwachten archeologische waarden.
Aan de hand van de resultaten van het bureauonderzoek kan de beste aanpak voor het
veldonderzoek worden bepaald.
Hierbij zijn de volgende bronnen geraadpleegd (voor bronvermelding; zie ook literatuurlijst,
dit geldt ook voor de kaarten die in de tekst opgenomen zijn):
-Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)
-Archeologische MonumentenKaart (AMK)
-ARCHeologisch Informatie Systeem (ARCHIS)
-Atlas van topografische kaarten Nederland 1955-1965, 1:50.000
-Bodemkaart 1:50.000
-Gemeente Peel en Maas, Archeologische beleidskaart
-Landschappen van Maas en Peel, J. Renes, 1999
-Geomorfologische kaart 1:50.000
-Geologische kaart 1:50.000
-Grote historische atlas van Nederland 1:50.000 1838-1857 (Deel Zuid)
-Grote historische topografische atlas van Nederland, provincie Limburg 1:25.000 1894-1926
-Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW)
-Kadastrale minuutplan met aanwijzende tafels, 1830
-Overig historisch kaartmateriaal (indien gebruikt)
-Tranchotkaart 1805

Figuur 2: Luchtfoto met daarop rood omlijnd het plangebied.
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2.2 Geo(morfo)logie, aardkunde en bodem
Het plangebied lig in het Noord-Limburgse Maasdal, ten westen van de Maas. De afstand tot
de huidige Maasloop bedraagt ruim tweehonderd meter.
Het Maasdal bij Kessel is een terrassenlandschap. Dit landschap is ontstaan gedurende de
verschillende koude en warme perioden van het Kwartair. Tijdens het Midden-Pleistoceen (de
periode van de ijstijden) vormde de Maas een vlechtende rivier met talrijke stroomgeulen
waarin en waarlangs rivierzand en grind (de formatie van Beegden) werd afgezet. Gedurende
de overgang van een koude naar een warme periode sneed de rivier zich in het rivierterras in.
Daarna ging de Maas meanderen, waarbij de rivier zich concentreerde in één geul en er
verschillende sedimenten in de bedding, op de oever en in de naastgelegen komgronden
werden afgezet. De oudste terrassen liggen hoog, de jongere lager.
Aan het einde van het Pleistoceen raakten de afzettingen van de Maas deels afgedekt met
dekzand. Tegenwoordig stroomt de Maas door het zuidelijke deel van het onderzoeksgebied
(legenda-eenheid 2S6 op figuur 3)..
Het onderzoeksgebied ligt op een dalvlakteterras (legenda-eenheid 5E9 op figuur 3). Op de
uitsnede uit het Actueel Hoogte bestand Nederland (AHN; figuur 5), is te zien dat dit
dalvlakteterras aanmerkelijk hoger ligt dan het dalvlakteterras dat hier ten oosten van ligt
(legenda-eenheid 4E9 op figuur 3). Tussen deze beide terrassen ligt een relatief laag gelegen
rivierdalbodem (legenda-eenheid 2S6 op figuur 3). Ook deze is goed op het AHN herkenbaar.
Op zowel ruim tweehonderd meter ten westen van het plangebied als op ruim tweehonderd
meter ten zuiden van het plangebied, ligt een geul van vlechtend afwateringsstelsel (legendaeenheid 2R10 op figuur 3).
Ter plaatse van het plangebied geeft de bodemkaart de aanwezigheid van Rooibrikgronden
die zijn gevormd in zwak en sterk lemig fijn zand (legenda-eenheid BZd23). De
grondwatertrap VII, geeft aan dat het erg goed ontwaterde bodems betreft. Rooibrikgronden
zijn de oude rivierkleigronden met sterke bodemvorming, waarvan de bovengrond van nature
een geringer lutumgehalte heeft dan de ondergrond. Deze gronden komen voornamelijk voor
op de oudere terrasniveaus van de Maas in Limburg. Het zijn hoog gelegen gronden die reeds
zeer lang in cultuur zijn.
Ten noorden van het plangebied geeft de bodemkaart de aanwezigheid van hoge bruine
enkeerdgronden (legenda-eenheid bEZ23 op figuur 4). De enkeerdgronden worden
gekenmerkt door een tenminste 50 cm dikke zwarte humeuze bovengrond die is ontstaan ten
gevolge van eeuwenlange bemesting met potstalmest.
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Figuur 3: Uitsnede uit de geomorfologische kaart met daarin rood omlijnd het plangebied
met daaromheen de cirkel die de buitengrens van het onderzoeksgebied aangeeft.
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Figuur 4: Uitsnede uit de bodemkaart met daarin rood omlijnd het plangebied met
daaromheen de cirkel die de buitengrens van het onderzoeksgebied aangeeft.
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Figuur 5: Uitsnede uit het Actueel Hoogtebestand Nederland met daarin rood omlijnd het
plangebied met daaromheen de cirkel die de buitengrens van het onderzoeksgebied aangeeft.
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2.3 Archeologie
Volgens de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) ligt het plangebied in een
zone met een hoge kans op het aantreffen van archeologische waarden die deel uitmaakt van
een provinciaal aandachtsgebied. Deze gebieden zijn door de provincie aangewezen op basis
van de unieke samenhang tussen de lokale geologische, geomorfologische en bodemkundige
situatie en de aanwezigheid van archeologische resten. In dit geval speelt mee dat op de
westoever van de Maas, van Ittervoort tot Molenhoek, een Romeinse weg heeft gelegen. De
lengte van deze weg was circa 85 km (onderzoeksmelding 38.209).
Volgens de archeologische beleidskaart van de gemeente Peel en Maas ligt het plangebied in
een zone met een hoge archeologische verwachting (waarde: archeologie 4) waardoor alle
ingrepen dieper dan 40 cm en een oppervlakte van meer dan 250 m² moeten worden
onderworpen aan een archeologisch onderzoek.
Binnen het onderzoeksgebied liggen vijf monumenten, een vondstmelding en een aanzienlijk
aantal waarnemingen. Al deze monumenten en waarnemingen zijn opgesomd in tabel 1. Het
merendeel van de waarnemingen en monumenten zijn gelegen vlak langs de huidige Maas of
op de randen van oudere, hoger gelegen, Maasterrassen. Het eerste monument, 8673, ligt ten
zuidoosten van het plangebied aan de andere oever van de Maas en betreft een onbepaalde
Romeinse nederzetting. In het monument liggen de waarnemingen 1437, 1438, 1439, 28407
en 28505.
Het tweede monument, 16312, ligt ten zuidwesten van het plangebied en betreft de oude
dorpskern van Kessel daterend uit de periode late middeleeuwen tot nieuwe tijd. In het
monument liggen de waarnemingen 27638, 27646, 27692, 30254 en 30255 en de
vondstmelding 413682. Tevens ligt in het monument een gebied, dat in 2008 door SOB
Research is onderzocht.
De monumenten 8669, 8670 en 8671 doorkruisen in het noordwesten de rand van het
onderzoeksgebied en betreffen respectievelijk een nederzetting uit de periode mesolithicum
tot neolithicum, een urnenveld uit de periode late bronstijd tot ijzertijd en urnenvelden uit de
vroege ijzertijd.
Onmiddellijk ten zuidwesten van het plangebied zijn twee onderzoeksmeldingen bekend. Het
betreft een archeologische booronderzoek, uitgevoerd door Synthegra in 2006
(onderzoeksmelding 16.655) en een uitbreiding op dit onderzoek uitgevoerd door Baac in
2009 (onderzoeksmelding 34.331).
Ten noorden van het plangebied ligt een gebied, dat in 2009 door Archaeological Research &
Consultancy is onderzocht. In dit gebied komen geen waarnemingen voor.
Ten oosten van het plangebied ligt de waarneming 30326. Ter plaatse zijn gouden munten uit
de Romeinse tijd tot onbekend aangetroffen.
De waarneming 28408 ligt in het zuidoosten van het onderzoeksgebied en betreft de vondst
van vuurstenen afslagen uit het mesolithicum en vuurstenen spitsen uit de periode
mesolithicum tot neolithicum.
Circa 170 meter ten zuiden van het plangebied liggen de waarnemingen 404980, 405015 en
416696. De waarnemingen 404980 en 405015 liggen in een door Synthegra BV in 2006
onderzocht gebied; de waarneming 416696 ligt in een gebied, dat in 2009 door BAAC BV is
onderzocht. Ter plaatse is keramiek aangetroffen uit de perioden middeleeuwen, late
middeleeuwen tot nieuwe tijd en nieuwe tijd. Het keramiek wordt omschreven als
roodbakkend geglazuurd aardewerk (404980), kogelpotten (405015), gedraaid aardewerk
(416696) en een baksteen (416696). Naast keramiek is een fragment daklei/leisteen
dakbedekking aangetroffen uit de Romeinse tijd tot nieuwe tijd (405015) alsmede een
fragment leisteen en houtskoolspikkels uit de nieuwe tijd (416696).
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Verder zuidwaarts ligt de waarneming 30340 op een afstand van 689 meter van het
plangebied. Deze waarneming betreft de vondst van een (on)verharde weg afkomstig uit de
Romeinse tijd.
De waarneming 27680 ligt op korte afstand van de westzijde van het monument 16312. Hier
zijn fragmenten keramiek aangetroffen uit de Romeinse tijd tot nieuwe tijd, alsmede gedraaid
aardewerk en een wrijfschaal/mortarium van dikwandig aardewerk uit de midden Romeinse
tijd, steengoed uit de late middeleeuwen en een dakpan uit de periode late middeleeuwen tot
nieuwe tijd.
Op een afstand van 470 meter ten zuidwesten van het plangebied ligt de waarneming 30281,
die de vondst betreft van Romeinse begravingen. Op korte afstand ten noordoosten en ten
zuiden van de waarneming 30281 liggen twee gebieden, die zijn onderzocht door
respectievelijk Synthegra BV (2006) en SOB Research (2006). In deze gebieden komen geen
waarnemingen voor.
De waarneming 27653 ligt 226 meter ten westen van het plangebied en betreft
vroegmiddeleeuwse ijzeren lans-/speerpunten afkomstig van een grafveld. Verder naar het
westen ligt op de rand van het onderzoeksgebied de waarneming 415374. Ter plaatse zijn met
name vuursteenvondsten aangetroffen uit de perioden laat paleolithicum (een spits en een
kling), laat paleolithicum tot mesolithicum (afslagschrabbers), laat paleolithicum tot laat
mesolithicum, (een steker en een kerfspits), laat paleolithicum tot neolithicum (afslagen en
klingen) mesolithicum (een spits), laat mesolithicum (een afslagboor, een kernschrabber,
spitsen, klingen en trapezia) en midden neolithicum (een zogenaamde Denneboomspits uit de
Stein-groep). Naast vuursteenvondsten zijn klingen en een spits-/klingfragment van
zandsteen/kwartsiet aangetroffen.
De laatste waarneming, 38413, ligt in het noordwesten van het onderzoeksgebied. Ter plaatse
is handgevormd aardewerk aangetroffen uit de perioden late bronstijd en late bronstijd tot
vroege ijzertijd. Tevens is uit de laatstgenoemde periode menselijk bot aangetroffen. De
vondsten uit de waarneming 38413 zijn afkomstig van een urnenveld.
Monumenten en waarnemingen
Nummer Coördinaat

Periode

Vondsten

a) Een onbepaalde
nederzetting
b) Een urnenveld
Een urnenveld
Een urnenveld
Een onbepaalde nederzetting
De oude dorpskern van
Kessel
Keramiek, dierlijk bot en
een onbekend fragment ijzer
a) Keramiek, een fragment
mortel-/speciemateriaal
en een fragment
natuursteen
b) Fragmenten mortel/
speciemateriaal
Keramiek, dierlijk bot, een
houten paal, een onbekend
fragment ijzer en onbekend
afval
a) Een stenen gebouw

8669

201.063/368.262

8670
8671
8673
16312

201.249/368.352
201.346/368.424
202.529/367.178
201.643/367.113

1437

202.500/367.200

a) Mesolithicum tot
neolithicum
b) Late bronstijd tot ijzertijd
Vroege ijzertijd
Vroege ijzertijd
Romeinse tijd
Late middeleeuwen tot
nieuwe tijd
Late middeleeuwen

1438

202.500/367.200

a) Romeinse tijd

b) Onbekend
1439

202.500/367.200

Late middeleeuwen

27638

201.650/367.070

a) Vroege middeleeuwen
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Afstand
t.o.v.
plangebied
1081 n-w

986 n-w
971 n-w
749 z-o
667 z-w
713 z-o
713 z-o

713 z-o

701 z-w
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b) Late middeleeuwen

27646

201.650/367.070

Late middeleeuwen

27653
27680

201.760/367.740
201.350/367.100

Vroege middeleeuwen
a) Romeinse tijd tot nieuwe
tijd
b) Midden Romeinse tijd
c) Late middeleeuwen
d) Late middeleeuwen tot
nieuwe tijd
Vroege tot midden Romeinse
tijd

27692

201.600/367.000

28407

202.600/367.180

28408

202.280/367.000

28505

202.600/367.180

30254
30255

201.500/367.150
201.700/367.050

30281
30326
30340

201.550/367.500
202.400/367.710
202.000/367.000

38413

201.400/368.280

404980

201.864/367.474

405015

201.864/367.474

406677

202.300/367.600

413682
415374

201.515/367.200
201.000/367.900

Vroege middeleeuwen tot
nieuwe tijd
a) Mesolithicum
b) Mesolithicum tot
neolithicum
a) Middeleeuwen
b) Vroege middeleeuwen
c) Late middeleeuwen
d) Onbekend
Romeinse tijd
a) IJzertijd tot Romeinse tijd
b) Midden Romeinse tijd
c) Late middeleeuwen
Romeinse tijd
Romeinse tijd tot onbekend
Vroege Romeinse tijd tot
onbekend
a) Late bronstijd
b) Late bronstijd tot vroege
ijzertijd
Late middeleeuwen tot
nieuwe tijd
a) Romeinse tijd tot nieuwe
tijd
b) Middeleeuwen
a) Romeinse tijd tot late
middeleeuwen
b) Middeleeuwen
Romeinse tijd
a) Laat paleolithicum
b) Laat paleolithicum tot
mesolithicum
c) Laat paleolithicum tot
laat mesolithicum
d) Laat paleolithicum tot
neolithicum
e) Mesolithicum
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b) Keramiek, een stenen
gebouw, een stenen
waterput/-reservoir,
kunstmatige
ophogingen, een houten
paal en een cultuurlaag
Een stenen waterput/reservoir
IJzeren lans-/speerpunten
a) Keramiek

701 z-w
226 w
862 z-w

b) Keramiek
c) Keramiek
d) Keramiek
Een wijsteen/votiefsteen/
votiefaltaar van zandsteen/
kwartsiet
Keramiek

787 z-w

a) Vuurstenen afslagen
b) Vuurstenen spitsen

751 z-o

a) Keramiek
b) Keramiek
c) Keramiek
d) Keramiek
Keramiek
a) Keramiek
b) Keramiek
c) Keramiek
Graven
Gouden munten
Een (on)verharde weg

801 z-o

a) Keramiek
b) Keramiek en
botfragmenten
Keramiek

828 n-w

a) Een daklei/leisteen
dakbedekking
b) Keramiek
a) Een vingerring van
barnsteen
b) Een bronzen munt
Een (on)verharde weg
a) Een vuurstenen kling en
spits
b) Vuurstenen
afslagschrabbers
c) Een vuurstenen steker en
spits
d) Vuurstenen afslagen en
klingen
e) Een vuurstenen spits en
een spits-/klingfragment

244 z-w

801 z-o

722 z-w
697 z-w

470 z-w
420 o
689 z

244 z-w

331 o

675 z-w
1002 w
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f) Laat mesolithicum

416696

201.949/367.504

g) Midden neolithicum
Nieuwe tijd
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van zandsteen/kwartsiet
f) Vuurstenen trapezia,
spitsen en klingen, een
vuurstenen schrabber en
afslagboor en een spits-/
klingfragment van
zandsteen/kwartsiet
g) Een vuurstenen spits
Keramiek, een onbekend
fragment leisteen en
houtskoolspikkels

187 z

2.4 Informatie amateurarcheologen
ArcheoPro heeft contact opgenomen met de Heemkunde vereniging Land van Kessel.
De heer Hendriks is bekend met het terrein en meld hierop de vondst van 5 Merovingische
speerpunten lang de Baarlose weg (ca. 100 m van de locatie). Een beschrijving van de vondst
of de exacte vindplaats is hem niet bekend. De betrouwbaarheid van de melding kan bijgevolg
niet gecontroleerd worden.
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Figuur 6: Kaart met Archis-gegevens met daarop een cirkel met een straal van één kilometer
rond het plangebied die de buitengrens van het onderzoeksgebied aangeeft.
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Figuur 7: Gemeentelijke beleidskaart gemeente Peel en Maas
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2.5 Historie
De Tranchotkaart (zie figuur 8) uit 1805
laat binnen het plangebied geen details
zien. Mogelijk was het plangebied
destijds nog onontgonnen. Ten zuiden
van het plangebied lag een zuidwestnoordoost gerichte landweg.

Figuur 8: Uitsnede uit de Tranchotkaart van 1805.

Volgens de kaart van Renes (zie figuur
9) is het verkavelingspatroon binnen het
plangebied matig veranderd en bestaat
het uit cultuurland dat tussen 1805 en
1840 is aangelegd. De wegen buiten het
plangebied worden door Renes als oude
wegen aangemerkt.

Figuur 9: Uitsnede uit de kaart met historische
landschapselementen (naar Renes, 1999).
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De kadasterkaart uit 1832 toont dat het plangebied destijds binnen perceel 607 lag. Uit de
aanwijzende tafels blijkt dat dit perceel in eigendom was bij de Keverberg en in gebruik was
als bouwland.

Figuur 10: Uitsnede uit de kadastrale kaart uit 1832
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Figuur 11 toont achtereenvolgens topografische kaarten van het onderzoeksgebied uit 1845,
1896, 1958 en 2008. Op deze kaarten is te zien dat het plangebied van oudsher op een
akkercomplex ligt en in het zuiden aan een landweg grenst. Deze weg is pas aan het einde van
de twintigste eeuw verhard. Tevens zijn in deze periode bedrijven gebouwd ten noorden van
het plangebied. Hiertoe behoren enkele waterbassins die pal ten noorden van het plangebied
liggen.

Figuur 11: Uitsneden uit de topografische kaarten uit achtereenvolgens: 1845, 1896, 1958 en
2008.
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2.6 Gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel
Specifieke ligging (locatie)
Het plangebied ligt op tweehonderd meter ten westen van de Maas op een door de Maas
gevormd rivierterras. Op de linkeroever van de Maas lag waarschijnlijk een Romeinse weg.
Het plangebied heeft altijd deel uitgemaakt van een akkercomplex en grensde in het zuiden
aan een landweg.
Verwachte perioden (datering)
Op basis van de bekende gegevens omtrent de geomorfologische situatie en de archeologische
waarden in het gebied moet worden geconcludeerd dat er een grote kans is om archeologische
vondsten uit het laat-paleolithicum tot en met de vroege middeleeuwen aan te treffen. Zeker
voor resten uit de Romeinse periode geldt een hoge verwachting gezien de mogelijk ligging
van een Romeinse weg in de nabijheid van het plangebied. Voor de late middeleeuwen tot de
nieuwe tijd geldt hooguit een middelhoge verwachting in verband met de ligging op een
akkercomplex.
Complextypen
Eventuele nederzettingsresten uit het paleolithicum en mesolithicum bestaan veelal uit
basisnederzettingen met een oppervlakte tussen 200 en 1.000 m² die meestal op de hogere
gelegen delen in het landschap worden aangetroffen. Rondom de basisnederzetting werden op
grote afstand kleine tijdelijke kampementjes met zeer geringe afmetingen opgericht die
nauwelijks meer zijn dan de neerslag van een enkele (jacht)activiteit of een kortstondig kamp.
De omvang hiervan kan beperkt zijn tot enkele (tientallen) vierkante meters. Resten van
dergelijke jachtkampementjes kunnen worden verwacht binnen het plangebied.
Resten uit het neolithicum, de bronstijd, de ijzertijd, de Romeinse tijd of de vroege
middeleeuwen in het gebied zullen vooral nederzettingsresten betreffen van minimaal
honderden vierkante meters grootte. Tevens kunnen resten van begravingen, zowel in de vorm
van crematiegraven als van inhumatiegraven, aanwezig zijn. Uit de late middeleeuwen en
nieuwe tijd kunnen vooral infrastructurele voorzieningen zoals wegen, greppels en
perceelsgrenzen aangetroffen worden.
Uiterlijke kenmerken
Vuursteenvindplaatsen uit het laat-paleolithicum of mesolithicum zullen binnen het
plangebied uit vondststrooiingen bestaan met eventuele ondiepe sporen in de ondergrond.
Nederzettingsresten tot de vroege middeleeuwen komen voor als concentraties van
vondstmateriaal of als vullingen van kuilen (afvalkuilen, paalkuilen, waterputten, enz.).
Eventuele sporen van begraving kunnen resten van crematies of inhumatiegraven betreffen.
Sporen van infrastructurele voorzieningen vanaf de late middeleeuwen kunnen bestaan uit
opgevulde greppels, oude wegtracé’s en wegniveau’s.
Mogelijke verstoringen
Door het langdurige gebruik als akkerland kan landbewerking, zoals ploegen, tot
(oppervlakkige) verstoring van de bodem hebben geleid.
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2.7 Onderzoeksstrategie
Tijdens het veldwerk moet allereerst worden vastgesteld hoe de bodem is opgebouwd, in
hoeverre deze intact is en of hierin archeologische indicatoren aanwezig (kunnen) zijn.
Om de bodemopbouw zo exact mogelijk te kunnen bestuderen kan het beste gebruik gemaakt
worden van een guts.
Indien blijkt dat de huidige grondbewerking tot in de natuurlijke bodem reikt en een goede
vondstzichtbaarheid heerst, is een oppervlaktekartering het meest geschikt voor het opsporen
van archeologische indicatoren. De meeste van de archeologische vondsten in de omgeving
van het plangebied zijn immers gedaan als oppervlaktevondsten.
Door de aanwezige verharding en de slechte vondstzichtbaarheid binnen het plangebied is een
oppervlaktekartering geen geschikte onderzoeksmethode. Gezien de beperkingen met
betrekking tot karterende booronderzoeken binnen archeologische aandachtsgebieden is het
onderzoek binnen het plangebied in eerste instantie beperkt gebleven tot een verkennend
booronderzoek. Na bestudering van de boorprofielen zijn alle boringen nageboord met een
edelmanboor met een diameter van 12 cm. Waarbij het boorresidu vervolgens werd
verbrokkeld en versneden.
Binnen het plangebied zijn 5 boorpunten verdeeld over een zo gelijkmatig mogelijk netwerk.
Hierdoor wordt binnen het 0,17 hectare grote plangebied een boordichtheid bereikt van 29
boringen per hectare. Een dergelijke boordichtheid voldoet volgens de Leidraad
inventariserend veldonderzoek; Deel: karterend booronderzoek (SIKB, 2006), ruimschoots als
karterend onderzoek. Van alle boorpunten wordt de NAP-hoogte bepaald door middel van het
AHN.

Figuur 12: Het plangebied nabij boring 4, gezien in oostelijke richting
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3 Veldonderzoek
3.1 Verrichte werkzaamheden
- Positie boringen: regelmatige verdeling over het plangebied, zie figuur 16.
- Gebruikt boormateriaal: edelmanboor met een diameter van 12 cm.
- Totaal aantal boringen: 5
- Boorgrid: De boringen zijn evenredig, in een driehoeksgrid over het plangebied
geplaatst. De westelijke zijde van het plangebied kon door de combinatie van de
verhard puinlaag en vriestemperaturen niet doordrongen worden.
- Boordichtheid: 29 boringen per hectare
- Geboorde diepte: 1,1 – 2,0 m -Mv
- Inmeten boorlocaties: GPS
- Boorbeschrijving: Archeologische Standaard Boorbeschrijving (ASB 5.1)
- Inspectie bodemontsluitingen en/of oppervlaktekartering: In verband met de
verharding en de slechte vondstzichtbaarheid van het plangebied was geen
oppervlaktekartering mogelijk. Evenmin waren bodemontsluitingen aanwezig die
geïnspecteerd konden worden op de aanwezigheid van archeologische indicatoren.
3.2 Resultaten booronderzoek
De ligging van de boorpunten is weergegeven op de boorpuntenkaart. De resultaten van het
booronderzoek zijn opgesomd in bijlage 1.
Binnen het plangebied bestaat de natuurlijke ondergrond uit sterk siltig slecht gesorteerd en
plaatselijk zwak grindige afzettingen die als alluviale afzettingen van de Maas zijn herkend.
Deze afzettingen behoren tot de Formatie van Beegden.
Tijdens het onderzoek is in alle boringen een sterk verstoord pakket aangetroffen dat bestaat
uit twee lagen. De toplaag heeft een bruingrijze kleur en is matig tot zwak gevlekt met
insluitsels uit de C-horizont. De dikte van deze laag varieert tussen 30 cm in boring 2 tot 70
cm in boring 4. Onder deze laag is een donkerdere laag aangetroffen die eveneens gevlekt is
met insluitsels uit de C-horizont. De aanwezigheid van enkele fragmenten plastic wijst op een
recente roering. Op een diepte van 70 à 115 cm beneden het maaiveld is, via een scherpe
overgang, de C-horizont vastgesteld. Tijdens het onderzoek zijn geen archeologische
indicatoren aangetroffen.
Tijdens het veldonderzoek zijn geen sporen van de verwachte rooibrikgrond aangetroffen.
Daaruit blijkt dat de vergraving een bodemverstoring heeft teweeggebracht tot in de Chorizont. Uit de aanwezigheid hierin van moderne insluitsels blijkt dat de bodemverstoring
van recente oorsprong is. Uit navraag bij de eigenaar blijkt dat het gehele plangebied in het
verleden verschillende malen onderhevig is geweest aan graafwerkzaamheden waaronder de
aanleg van de waterbassins. Bijgevolg kan de verwachting, opgesteld tijdens het
bureauonderzoek voor alle periodes naar laag worden bijgesteld.
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Figuur 13: Bodemontsluiting gefotografeerd nabij boring 1 in noordnoordwestelijke richting.

Figuur 14: Overzichtsfoto van boring 4
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Figuur 15: Boorprofielen
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Figuur 16: Boorpunten met verstoringsdiepten.

Versie: 14-05-2012

www.ArcheoPro.nl

Archeologische onderzoek Baarloseweg, Kessel – Gemeente Peel en Maas

ArcheoPro Rapport, 11021, Pagina 27

4 Conclusies en aanbevelingen (beleidsadvies)
Volgens het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel geldt voor het plangebied een
hoge verwachting voor wat betreft de aanwezigheid van archeologische resten daterend vanaf
het laat Paleolithicum. Voor de late middeleeuwen tot de nieuwe tijd geldt hooguit een
middelhoge verwachting in verband met de ligging op een akkercomplex.
Om de kans op het aantreffen van archeologische indicatoren zo groot mogelijk te maken zijn
binnen het plangebied 5 boringen gezet met behulp van een edelmanboor met een diameter
van 12 cm. Uit het met de edelmanboor verrichte onderzoek in het centrale en oostelijke deel
van het plangebied blijkt dat de bodem binnen het plangebied recent vergraven is tot op een
diepte van 70 à 115 cm beneden het maaiveld. Uit navraag blijkt dat ook de westelijke zijde
vergraven werd. Hieronder is meteen de C-horizont vastgesteld. Van de aanwezige
rooibrikgrond zijn geen resten aangetroffen.
De resultaten van het onderzoek geven geen aanleiding om archeologisch vervolgonderzoek
te adviseren. Evenmin zijn tijdens het onderzoek archeologische resten aangetroffen waarmee
tijdens de verdere planvorming of bij de uitvoering van de geplande werkzaamheden rekening
zou moeten worden gehouden.
In verband met het volledig ontbreken van archeologische indicatoren binnen het plangebied,
zijn de KNA-onderdelen Waardestelling en Beleidsadvies, in dit rapport niet nader
uitgewerkt.
In alle gevallen geldt dat indien archeologische materialen en/of sporen aangetroffen worden,
deze gemeld dienen te worden bij de gemeente Peel en Maas, conform Monumentenwet 1988,
laatste wijzing van 1 september 2007, paragraaf 7, artikel 53 en verder.
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Verklarende woordenlijst:
BP: Before Present (present = 1950)
GPS: Global Positioning System
IVO: Inventariserend VeldOnderzoek
NAP: Normaal Amsterdams Peil.
RCE: Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
SIKB: Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer
Archeologische tijdschaal
Periode
Midden- en Laat Paleolithicum (oude steentijd)
Mesolithicum (midden steentijd)
Neolithicum (nieuwe steentijd)
Bronstijd
IJzertijd
Romeinse tijd
Vroege middeleeuwen
Volle middeleeuwen
Late middeleeuwen
Nieuwe tijd

Datering
250.000
9000
4500
2000
800
12 v chr.
500
1000
1250
1500

-

9000
4500
2000
800
12 v. chr.
500 n. chr.
1000
1250
1500
heden

Bronnen
Grote historische Provincie Atlas van Nederland; deel 4 Zuid-Nederland 1838-1857 1:50.000.
Topografische dienst Wolters Noordhoff Groningen 1990

Grote historische topografische Provincie Atlas Limburg; 1894-1926 1:25.000. Nieuwland
Tilburg 2006
Grote topografische atlas van Nederland 1:50.000 Deel 4 Zuid-Nederland. Topografische
dienst. Wolters Noordhoff Groningen 1997
Kadastrale minuut 1830 met aanwijzende tafels, (www.watwaswaar.nl)
Kadaster Topografische Dienst, Top25Raster, Top10Vector, GBKN kaarten, Emmen 2008
Luchtfoto, http://maps.google.nl
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, IKAW 2 (Indicatieve kaart Archeologische Waarden),
Amersfoort.
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, AMK (Archeologische monumentenkaart),
Amersfoort.
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, ARCHIS II (Archeologisch Informatie Systeem),
http://archis2.archis.nl/
Rijkswaterstaat, Servicedesk Data, AHN (Actueel Hoogtebestand Nederland), Delft.
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Stichting voor Bodemkartering, Bodemkaart van Nederland 1:50.000. Wageningen, 1968.
Stichting voor Bodemkartering: Geomorfologische kaart van Nederland 1:50.000, Staring
Centrum, Wageningen, 1989
Stichting voor Bodemkartering, Geologische kaart van Nederland 1:50.000. Wageningen,
1968.
Tranchot en v. Muffling, Kartenaufnahme der Rheinlande 1803-1820
Twaalf provinciën 2007. Atlas van topografische kaarten. Nederland 1955-1965. Uitgeverij
twaalf provinciën. Landsmeer.

Literatuur
Cate, J. A. M. ten. A. F. van Holst, H. Kleijer en J. Stolp, 1995. Handleiding
bodemgeografisch onderzoek; richtlijnen en voorschriften. Deel A: Bodem. Wageningen,
DLO-Staring Centrum. Technisch Document 19A.
Es. Van W.A., Sarfatij, H. & P.J. Woltering (red.) 1988. Archeologie in Nederland; De
rijkdom van het bodemarchief. Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek.
Amersfoort.
Kuiper, M. 2006/2007. Atlas van topografische kaarten Nederland, 1955-1965. Uitgeverij 12
Provinciën, Landsmeer.
Leidraad inventariserend veldonderzoek; Deel: karterend booronderzoek (SIKB, 2006)
Renes, J., 1999. Landschappen van Maas en Peel, Maastricht.

Versie: 14-05-2012

www.ArcheoPro.nl

Archeologische onderzoek Baarloseweg, Kessel – Gemeente Peel en Maas

ArcheoPro Rapport, 11021, Pagina 30

Bijlage 1: Boorbeschrijving
Algemene kopgegevens
Soort boring
Projectnummer
Projectnaam
Deelgebied
Organisatie
OM-nummer
coördinaatsysteem
Coördinaatsysteemdatum
Locatiebepaling
Referentievlak
Bepaling maaiveldhoogte
Boormethode
Boordiameter
Opdrachtgever

Posities van de boringen (boorlocaties)
Boornummer XCO
YCO
1
201997.3
367681.3
2
201989.6
367693.0
3
201983.0
367705.8
4
201974.8
367690.9
5
201981.3
367681.5

BAR
10-411
Baarloseweg, Kessel
Nvt
ArcheoPro
45.070
RD2000
ETRS89
GPS en meetlint
NAP
AHN
Edelman
12 cm
Aelmans

Boorbeschrijving volgens ASB 5.1
Boor LDO Lithologie
Nr
GD
B
BS BZ
K
1
60
Z
3
3
70
Z
3
3
150 Z
2
3
200 Z
2
3
2
30
Z
3
3
85
Z
3
3
110 Z
2
3
3
40
Z
3
3
95
Z
3
3
130 Z
2
3
4
70
Z
3
3
115 Z
3
3
140 Z
2
3
5
50
Z
3
3
95
Z
3
3
120 Z
2
3

B
G
1

BH
1

1
1

1

1

1

1
1

1

1

1

Kleur
HK

TK

BR
BR
OR
BR
BR
BR
OR
BR
BR
OR
BR
BR
OR
BR
BR
OR

TGR
TGR
TGR
TOR
TGR
TGR
BR
TGR
TGR
TBR
TGR
TGR
TBR
TGR
TGR
BR

IK

LI
LI
LI
LI
LI
LI
DO
LI
LI
DO
LI
LI
DO

VLK

Overige kenmerken
PLH
VS SST BHN

VGE1
VGE1

MA, M´s tov NAP
25.05
25.09
25.14
25.25
25.12

AIS
BI

GI

VRG
VRG
BHC
BHC

VGE1

PC6
ALL
ALL

VRG
VRG
BHC

VGE1
VGE

ALL
VRG
VRG

BHC
VGE1
VGE1

ALL
VRG
VRG

BHC
VGE1
VGE1

ALL
VRG
VRG

BHC

ALL

Betekenis van de afkortingen:
LDO – Onderzijde boortraject
Lithologie:
GD – Onverharde sedimenten: G = grind, K = klei, L = leem, V = veen en Z = zand
Bijmengsels: BK = bijmengsel klei, BS = bijmengsel silt, BZ =bijmengsel zand, BG= bijmengsel grind,
BH = bijmengsel humus. Betekenis toegevoegde cijfers: 1 = zwak, 2 = matig, 3 = sterk en 4 = uiterst.
Kleur:
HK = hoofdkleur, BL = blauw, BR = bruin, GE = geel, GN = groen, GR = grijs, OL = olijf, OR =oranje,
PA = paars, RO = rood, RZ = roze, WI = wit, ZW = zwart.
TK = Tweede kleur (kleurafkortingen als boven).
IK = Intensiteit kleur: LI = licht en DO = donker
VLK = Vlekken (V): 2e en 3e letter is kleurafkorting als boven, 1 = weinig, 2 = matig , 3= veel
Overige kenmerken:
CO = Consistentie (C ): ZSL-zeer slap, SLA-slap, MSL-matig slap, MST-matig stevig, STV-stevig
PLH = plantenresten (PL0 = geen, PL1 = spoor, PL2 = weinig, PL3 = veel)
VS = veensoorten
SST = Sedimentaire structuren
BHN = Bodemhorizont; BHC = C-horizont
BI = Bodemkundige interpretaties; VRG = vergraven
GI = Geologische interpretaties; ALL = Alluvium
AIS = Archeologische indicatoren; PC = Plastic
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Onderhavig onderzoek heeft ten doel inzicht te verkrijgen in de waterdoorlatendheid van de
ondergrond. Eea. in het kader van duurzaam bouwen en het ontwerpen met regenwater. De
doorlatendheid is het vermogen van grond om vloeistof of gas door te laten. De doorlaatfactor [k] is
een maat voor de doorlatendheid voor water en kan gedefinieerd worden als een evenredigheidsfactor in de wet van Darcy voor de stroming van water in de grond.
Teneinde de waterdoorlatendheid van de grond te bepalen kan men verschillende methoden
toepassen oa.;
S
S

ex-situ, off-site; labotesten [oa. constant head of falling head test, afhankelijk van
de grondslag];
in-situ, on-site; veldtesten [pomp-proeven thv. piëzometers, Slug-testen of
omgekeerde boorgatmethode, Guelph permeameter of Cone-permeameter].

Middels de omgekeerde boorgatmethode is ter hoogte van twee [2] locatie’s / positie’s ter hoogte
van de Schijfweg Noord te Kessel [ic. Bex] onderzoek gedaan. De resultaten van de waterdoorlatendheidtesten [Augerhole cq. Manual Slug Test; uitwerking k-waarde middels time-lag en Hooghoudt] zijn integraal opgenomen in de bijlage en weergegeven in de onderstaande tabel.

Tabel:

Resultaten waterdoorlatendheid-proeven, April 2012

infiltratienummer

grondwaterstand
(m -mv)

infiltratietraject
(m -mv)

k-waarde
(m/d)

k-waarde (m/s)

IP01

$ 3,00

0,75-2,00

0,5571

6,44 . 10-6

IP02

$ 3,00

0,76-2,00

0,5558

6,43 . 10-6

De geconstateerde waarden, in het veld, komen overeen met de waarden van k zoals geformuleerd
in de literatuur voor zeer fijn zand; 1-0,1 m/etmaal. De doorlaatfactor kan vooral in fluviatiele
afzettingen verschillen in horizontale en verticale richting [anisotropie]. Hiermee dient in
bepaalde gevallen rekening te worden gehouden. De doorlaatfactor is niet altijd constant in de
tijd maar kan veranderen, onder andere door verdichting, zwel en krimp alsmede door
bezetting van het adsorptiecomplex.

0
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Indien de resultaten van de waterdoorlatendheid-proeven worden gerelateerd aan de classificatie
volgens de navolgende tabel én het cultuurtechnisch vademecum kunnen we concluderen dat de
grondslag, in de onverzadigde zone [0,75-2,00m -mv], ter hoogte van de onderzochte [2] locatie’s /
positie’s ter hoogte van de Schijfweg Noord te Kessel een vrij goede waterdoorlatendheid kent.
De drainage karakteristieken zijn daarbij ook goed; low permeability classification & good drainage
characteristics).

Tabel:

Permeability and drainage characteristics of main soil types coefficient of permeability m/s
k = ë0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

GOOD

Drainage
Characteristics
HIGH

Permeability
Classification

GRAVELS

General
Soil Type

-7

-8

-9

POOR

MEDIUM

CLEAN
SANDS

LOW

-10

-12

PRACTICALLY
IMPERVIOUS

VERY
LOW

FISSURED AND
WEATHERED
CLAYS

-11

PRACTICALLY
IMPERMEABLE
INTACT CLAYS

VERY FINE OR
SILTY SANDS
Test
Methods

Direct
Indirect

Large CH
cell

Standard CH
cell

FH cell

Computation from
PSD

FH in
Oedomtr.
From consolidation data

CH = Constant Head, FH = Falling Head, PSD = Particle Size Distribution Analysis

Normaliter kan men stellen dat infiltratie van hemelwater interessant is indien;
S
S

de doorlatendheid groter is dan circa 0,4 m/d;
de onderzijde [= bodem] van de infiltratievoorziening zich minimaal 1 meter boven
de heersende grondwaterstand bevindt.

Aan de eerste, én belangrijkste, parameter wordt overal voldaan. Het effectief infiltreren zou kunnen
plaatsvinden middels wadi’s, met de basis in het zand.

1
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LIGGING

dorpsrand van Kessel

bebouwing en beplanting op ten noordoosten gelegen erven schermen het zicht af

Het plangebied is gesitueerd aan de oostkant
van de kern Kessel. Het grenst aan de Schijfweg
Noord en vormt een deel van de bedrijfslocatie
van Bex BV.
Ruimtelijk kader
De bebouwing en beplanting op de ten
noordoosten gelegen erven beperken het zicht
op het plangebied vanaf de Baarloseweg in hoge
mate. Komend vanuit het zuidwesten en het
noordoosten zijn slechts kortdurende zichten op
het erf mogelijk. Vanaf de Schijfweg Noord is
komend uit het noordoosten een langer durend
zicht op het erf mogelijk. Komend vanuit het
dorp wordt het zicht op het plangebied beperkt
door de aanwezige bomenrij en bebouwing op
het ten zuidwesten gelegen erf.

plangebied

bebouwing en beplanting van het ten zuidwesten gelegen erf

bedrijfslocatie Bex
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plangebied
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KADASTRAAL

bedrijfslocatie Bex

Het plangebied omvat een deel van perceel 457
in de sectie F van de kadastrale gemeente
Kessel. Zie de markering in de uitsnede van het
kadastraal uittreksel hieronder en de luchtfoto
rechts.

plangebied kadastraal

plangebied
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AANWEZIGE BEBOUWING

bedrijfswoning

loods

De aanwezige bebouwing op de locatie van Bex
BV bestaat uit een bedrijfswoning en een loods
voor de opslag en verwerking van aardappelen.
De loods wordt ontsloten via een aan de
zuidwestkant van het terrein gelegen verharding
en inritten aan de Baarloseweg en de Schijfweg
Noord. Ten noorden van het plangebied
bevinden zich een buitenopslag, een
bezinkvijver en een infiltratievijver.

aanwezige verharding

buitenopslag, bezink- en infiltratievijver
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AANWEZIGE BEPLANTING

recent vernieuwde tuin met Beukenhagen en Klimop

De beplanting in het gebied is beperkt tot een
enkele wintergroene struik in de smalle strook
ten noordoosten van de loods en de beplanting
in de recent vernieuwde tuin rondom de
bedrijfswoning. Daarbij zijn onder andere
Beukenhagen als omzoming, Klimop als
bodembedekker toegepast en enkele bomen
(Esdoorns) aangeplant.

plangebied
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VISUEEL
De fotos rechts tonen van boven naar beneden;
het zicht op de recent verjongde tuin
vanaf de Baarloseweg, komend uit het
noordoosten.
het door de beplanting op het ten
zuidwesten gelegen buurerf afgeschermde
zicht op de het bedrijf vanaf de
Baarloseweg, komend uit het zuidwesten,
het zicht op het plangebied vanaf de
Schijfweg Noord komend uit het
zuidwesten,
het zicht op het plangebied vanaf de
Schijfweg Noord komend uit het
noordoosten.
Zie de markering in de luchtfoto hieronder.

zicht op het bedrijf en de recent vernieuwde tuin vanaf de Baarloseweg, komend uit het noordoosten

zicht op het bedrijf vanaf de Baarloseweg komend uit het zuidwesten

zicht op het plangebied vanaf de Schijfweg Noord, komend uit het zuidwesten

zicht op het plangebied vanaf de Schijfweg Noord, komend uit het noordoosten
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BOUWPLAN

vergunde uitbreiding aanwezige loods

ommuurde buitenopslag

nieuwe loods

In het kader van de in de luchtfoto rechts
gemarkeerde ontwikkeling wordt een
biologische waterzuiveringinstallatie
gerealiseerd en worden de aanwezige
bezinkvijver en infiltratievoorziening verplaatst
en vergroot. De tanks ten behoeve van de
waterzuivering zullen grotendeels ondergronds
worden gerealiseerd. De hoogte boven maaiveld
bedraagt ongeveer 300 cm. Zie de uitsnede van
het door Silvrants opgesteld bouwplan hieronder
en de markeringen in de luchtfoto rechts.

geluid afschermende muur

nieuwe bezinkvijver, waterzuivering, infiltratievijver
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BOUWKAVEL EN PLANGEBIED

contouren van de vigerende bouwkavel in het veld

De nieuwe bebouwing en een deel van de “natte
voorzieningen” worden binnen de contouren van
de vigerende bouwkavel gerealiseerd. Het is
wenselijk de bouwkavel in relatief geringe mate
in zuidoostelijke richting te verruimen ten
behoeve van de hier te realiseren bezinkvijver,
waterzuivering en infiltratievijver. Deze
uitbreiding vormt het plangebied.
Compensatie 185 m2
De uitbreiding van de bouwkavel met 1850 m2,
is conform het Landschapskader van de
gemeente Peel en Maas te compenseren
middels de realisatie van 185 m2 opgaand
groen.

vigerende bouwkavel

gewenste uitbreiding van de bouwkavel voor de nieuwe bezinkvijver, waterzuivering, infiltratievijver
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INPASSING

Beukenhaag en Esdoorn aan de Baarloseweg toevoegen

Beukenhaag

plangebied

Voorgesteld wordt om de zuidoostkant van het
plangebied af te schermen met een bredere
strook struweel en een rij bomen. De strook
struweel en de rij bomen overschrijden reeds
ruimschoots de omvang van de verplichte
groencompensatie.
Beukenhaag en boom (extra compensatie)
Aan de Baarloseweg kan de overgang naar de
openbare weg ter hoogte van de aanwezige
trafo worden versterkt middels de aanplant van
een bij de recent aangeplante haag in de tuin
aansluitende Beukenhaag; hierdoor toont het
erf zich explicieter als een eenheid richting de
openbare weg. Recent zijn bovendien enkele
bomen (Esdoorns) aan de straatkant in de tuin
aangeplant. De eenduidigheid van de overgang
naar de Baarloseweg kan nog worden versterkt
door de aanplant van een Esdoorn nabij de te
realiseren Beukenhaag.
Beukenhaag
Opdrachtgever zal verder de inpassing van de
bestaande bebouwing aan de noordoostkant
verbeteren middels de aanplant van een
Beukenhaag.

bomenrij en singel (185 m2)
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BEPLANTINGSPLAN - 1:1000

H1 Beukenhaag

B1 Esdoorn

H2 Beukenhaag

Het beplantingsplan omvat op grond van het
voorafgaande de aanplant van navolgende
beplantingselementen;
H1 Beukenhaag,
B1 een solitaire Esdoorn,
H2 Beukenhaag,
S1 struweel,
B2 een bomenrij bestaande uit Esdoorn,
Soortkeuze en plantverbanden
De toegepaste soorten sluiten aan bij de
aangetroffen soorten in de omgeving. Het
struweel is 44 x 4,5 = 198 m2 groot. Het
bestaat uit 3 rijen struikvormers in een
plantverband van 125 x125. Zie de doorsnede
hieronder. Ten aanzien van de Beukenhaag
wordt voorgesteld uit te gaan van een gangbare
maat van 60-80 cm. De bomen zijn aan te
planten in een redelijk forse stamomvang; als
minimale omvang wordt 16/18 voorgesteld.
3 rijen struweel, Esdoorn

S1 struweel
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PLANTLIJST
Aan te planten soorten en aantallen,
plantverbanden en omvang bij aanplant zijn
vastgelegd in de lijst rechts. Zie voor de
omvang van de elementen de tabel hieronder.

CODE
H1
B1
H2
S1
B2

ELEMENT
Beukenhaag
Esdoorn
Beukenhaag
Struweel
Bomenrij

EH OMVANG
m1
10
st
1
m1
180
m2
240
st
7

Omvang bij aanplant
Code
Wetenschappelijke
naam
Acer campestre
Acer pseudoplatanus
Aesculus hippocastanum
Alnus glutinosa
Alnus incana
Amelanchier lamarckii
Betula pendula
Betula pubescens
Carpinus betulus
Castanea sativa
Cornus mas
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Crateagus monogyna
Euonymus europaeus
Fagus sylvatica
Fraxinus excelsior
Hedera helix
Juglans regia
Ligustrum vulgare
Ilex aquifolium
Malus
Pyrus
Populus tremula
Populus trichocarpa
Prunus avium
Prunus padus
Prunus spinosa
Quercus petraea
Quercus robur
Rhamnus catharticus
Rhamnus frangula
Robinia pseudoacacia
Rosa canina
Rosa rubiginosa
Salix alba
Salix aurita
Salix caprea
Salix cinerea
Salix fragilis
Sorbus aucuparia
Tilia cordata
Tilia platyphyllos
Viburnum opulus
Totaal

Nederlandse naam
veldesdoorn
esdoorn
paardekastanje
zwarte els
witte els
krenteboompje
ruwe berk
zachte berk
haagbeuk
tamme kastanje
kornoelje, gele
kornoelje, rode
hazelaar
meidoorn
kardinaalsmuts
gewone beuk
es
Klimop
okkernoot
liguster
hulst
sterappeltje
Gieser wildeman
ratepopulier
balsempopulier
zoete kers
vogelkers
sleedoorn
wintereik
zomereik
wegedoorn
vuilboom
acacia
hondsroos
egelantier roos
schietwilg
geoorde wilg
boswilg
grauwe wilg
kraakwilg
lijsterbes
winterlinde
zomerlinde
gelderse roos

60/80
H1

16/18 90/120 60/80 16/18
B1
H2
S1
B2

4 p/m

st

4 p/m

st

st
10

1

7

10
15

15
25

40

720

15
15

10

40

1

720

15
130

7
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