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Bijlage 1. Staat van bedrijfsactiviteiten

Opmerkingen vooraf:

In deze Staat van bedrijfsactiviteiten zijn bedrijven opgenomen in de
categorie 1.

Bedrijfsactiviteiten, die niet relevant zijn in het kader van dit bestemmingsplan of
in ieder geval ter plaatse niet zijn toegestaan (horeca bijvoorbeeld), zijn uit de
lijst geschrapt.

verklaring afkortingen

- niet van toepassing of niet relevant

< kleiner dan

> groter dan of gelijk aan

cat. categorie

e.d. en dergelijke

kl. klasse

n.e.g.  niet elders genoemd

o.c. opslagcapaciteit

p.c. productiecapaciteit

p.o. productieoppervlak

v.c.  verwerkingscapaciteit

u uur

d dag

j jaar

C continu

D divers



STAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN 2

SBI-code omschrijving categorie

22 Uitgeverijen, drukkerijen en reproduktie van opgenomen media

221 Uitgeverijen (kantoren) 1

2223 Grafische afwerking 1

223 Reproductiebedrijven opgenomen media 1

50 Handel in en reparatie van auto's, motorfietsen; benzineservicestations

5020.4 Autobeklederijen 1

51 Groothandel en handelsbemiddeling

511 Handelsbemiddeling (kantoren) 1

52 Detailhandel en reparatie t.b.v. particulieren

5231,5232 Apotheken en drogisterijen 1

61, 62 Vervoer over water / door de lucht

61, 62 Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren) 1

63 Dienstverlening t.b.v. Het vervoer

6322, 6323 Overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren) 1

633 Reisorganisaties 1

634 Expediteurs, cargadoors (kantoren) 1

64 Post en telecommunicatie

642 Telecommunicatiebedrijven 1

70 Verhuur van en handel in onroerend goed

70 Verhuur van en handel in onroerend goed 1

72 Computerservice- en informatietechnologie

72 Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d. 1
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SBI-code omschrijving categorie

73 Speur- en ontwikkelingswerk

732 Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek 1

74 Overige zakelijke dienstverlening

74 Overige zakelijke dienstverlening: kantoren 1

7484.4 Veilingen voor huisraad, kunst e.d. 1

85 Gezondheids- en welzijnszorg

8512, 8513 Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven 1

93 overige dienstverlening

9302 Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten 1
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Bijlage: Lijst van oplagen en installaties.

Onderstaande tabel bevat gegevens voor opslagen en installaties.
De aangegeven categorieën zijn indicatief.
Zij vormen een vertaling van de in de publicatie "Bedrijven en milieuzonering"aangegeven 
"grootste afstand", waarbij de volgende matrix is gehanteerd:

categorie 1: 0 of 10 m

OPSLAGEN EN INSTALLATIES

omschrijving grootste categorie
afstand

Brandbare vloeistoffen:
- ondergronds, k1/k2/k3-klasse

Munitie:
- < 275.000 patronen en < 1 kg buskruit
Vuurwerk < 1.000 kg

10

10
10

1

1
1

Bestrijdingsmiddelen: 
- < 10.000 kg 10 1

Laboratoria:
- lager en middelbaar onderwijs 10 1

Luchtbehandelingsinstallatie t.b.v. detailhandel 10 1
  
Gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinstallaties. categorie A 10 1
Transformatoren < 1 mva 10 1
  
Liftinstallaties 10 1

Zendinstallaties:
- FM in TV hoogte ≥ 100 m
- GSM-steunzenders

10
10

1
1
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BIJLAGE 2  
Staat van Horeca-activiteiten 



 

 

Staat van Horeca-activiteiten 

Type Inrichting Toegestane horeca-activiteit 

A discotheek 

bardancing 

zaalverhuur /  

partycentrum 

Een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het bedrijfsmatig ten gehore 

brengen van muziek en het geven van gelegenheid tot dansbeoefening, al 

dan niet met levende muziek en al dan niet met verstrekken van dranken 

en kleine etenswaren, alsmede de verstrekking van (alcoholhoudende) 

dranken ter plaatse, al dan niet met levende muziek en al dan niet met 

kleine etenswaren. 

 

Het accent ligt op het ten gehore brengen van muziek en het gelegenheid 

geven tot dansen. 

B café 

bar 

brasserie 

Een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van 

(alcoholhoudende)dranken voor consumptie ter plaatse, al dan niet met 

als nevenactiviteit het verstrekken van kleine etenswaren. 

 

Het accent ligt op de verstrekking van drank. 

C cafetaria 

snackbar 

grillroom 

fastfoodrestaurant 

automatiek 

snelbuffet 

Een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van (al dan 

niet ter plaatse) bereide etenswaren, met als nevenactiviteit het 

verstrekken van alcoholhoudende en alcoholvrije dranken. 

 

 

Het accent ligt op de verstrekking van etenswaren voor consumptie ter 

plaatse. 

D restaurant 

bistro 

crêperie 

lunchroom 

Een horecabedrijf dat tot doel heeft het verstrekken van maaltijden voor 

consumptie ter plaatse, met als nevenactiviteit het verstrekken van 

alcoholhoudende en alcoholvrije dranken. 

 

Het accent ligt op de verstrekking van etenswaren voor consumptie ter 

plaatse. 

koffie- 

theehuis 

Een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van 

alcoholvrije dranken, met als nevenactiviteit het verstrekken van voor 

consumptie ter plaatse bereide kleine etenswaren. 

 

Het accent ligt op de verstrekking van alcoholvrije drank. 

ijssalon Een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van 

consumptie-ijs voor gebruik ter plaatse. 

E Winkelgebonden 

daghoreca 

Een horecabedrijf, dat in hoofdzaak gericht is op het bedrijfsmatig snel 
serveren c.q. verstrekken van kleinere maaltijden en etenswaren en 
welke qua openingstijden vergelijkbaar is met die van winkels zoals 
broodjeszaken, croissanterie en eethuisjes. 
 
Het accent ligt op de verstrekking van etenswaren en/of alcoholische en 
niet-alcoholische dranken voor consumptie ter plaatse. 
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INLEIDING

De zuidrand van Goirle is van oudsher een dynamisch 
gebied ingeklemd tussen het centrum van Goirle en 
het beekdal van de Oude en Nieuwe Leij. Naast de Sint-
Janskerk domineren vooral de twee textielfabrieken 
het beeld; de Van Besouw en de Van Puijenbroek. 
Voor beide fabriekslocaties is gekozen om deze locaties 
te transformeren tot een aantrekkelijk woongebied 
gelegen aan het historische beeklandschap en op de 
fundamenten van het oude fabriekscomplexen.  

In dat kader is voor de Zuidrand van Goirle in 2015 
een integrale Visie Zuidrand Goirle opgesteld. 
In het verlengde daarvan is in 2019-2020 het 
stedenbouwkundigplan voor de locatie van Van 
Puijenbroek opgesteld. Op een relatief groot oppervlak 
van het voormalige fabrieksterrein Van Puijenbroek 
worden circa 185 woningen gebouwd, met volop 
ruimte voor toegankelijk groen, natuur en ecologie.  

Met de transformatie van de Zuidrand wordt een 
nieuw en aantrekkelijk woongebied gecreëerd waar 
men ‘dorps’ kan wonen in directe verbinding met het 
landschap en in de nabijheid van het centrum van 
Goirle. Daarnaast wordt ook gelijktijdig ingezet op 
het verbeteren van de waterhuishouding, de ecologie 
langs de beek, de recreatieve toegankelijkheid van het 
beekdal en het zichtbaar houden van de cultuurhistorie. 

Delen van de oude fabriek worden gerenoveerd en 
delen worden op zo’n manier herontwikkeld dat ze in 
architectuur en openbare ruimte het verhaal van de 
productie, energievoorziening en de mensen die er 
werkten levend zullen houden. 

Het stedenbouwkundigplan bestaat uit een variatie aan 
verschillende woonbuurtjes en woningtypologieën, 
verbonden met een groen raamwerk van de 
openbare ruimte. Het stedenbouwkundigplan legt 
de fundamenten vast voor de beoogde uitstraling 
en kwaliteit die de noodzakelijke samenhang in de 
gebiedsontwikkeling moet gaan bewerkstellen. 

De deelgebieden “fabriek”, “dorpse woonbuurt”, 
“wonen aan het Vloed” en het appartementengebouw 
aan de Ley worden projectmatig ontwikkeld waarbij 
het stedenbouwkundigplan en het onderliggende 
beeldkwaliteitsplan de leidraad vormen. 

De  kavels in de Tuin Huize Anna worden particulier 
ontworpen en ingericht. Om de beoogde kwaliteit te 
kunnen waarborgen en om aan te kunnen sluiten op 
actuele woonwensen en de juiste mate van flexibiliteit 
voor de toekomst te kunnen bieden, worden voor deze 
kavels de kavelpaspoorten opgesteld. 

De rijksmonumenten krijgen een eigen traject in 
transformatie en/of renovatie en vallen daarom buiten 
het beeldkwaliteitsplan. Uiteraard mogen de nieuwe 
ontwikkelingen geen nadelig effect hebben op de 
rijksmonumenten.

Het beeldkwaliteitsplan beschrijft met welke 
middelen kan worden aangesloten op de sfeer van 
het deelgebied en aan welke spelregels moet worden 
voldaan. Het geeft de marges en minimale eisen aan 
die gerealiseerd dienen te worden om de gewenste 
stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit te 
waarborgen.

Dit beeldkwaliteitsplan zal fungeren als toetsingskader 
bij de te zijner tijd te verlenen omgevingsvergunningen 
voor de bouwactiviteiten.
Het behoort tot de mogelijkheden van de 
welstandscommissie om gemotiveerd af te wijken 
van de criteria in dit beeldkwalitietsplan indien de 
afwijking geen schade veroorzaakt aan het doel van 
het beeldkwaliteitsplan, dan wel in de geest van dit 
beeldkwaliteitsplan is.
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STEDENBOUWKUNDIG PLAN

In het verlengde van de Visie Zuidrand Goirle 

(2015) zijn in 2019-2020 een gedetailleerd 

landschapsplan voor het beekdal van de Nieuwe Leij 

en een stedenbouwkundigplan voor de locatie van 

Puijenbroek “Land van Anna” uitgewerkt. De ideeën 

bouwen voort op de industriële fundamenten van de 

locatie en de landschappelijke en ecologische waarden 

van het aangrenzende gebied. 

De nieuwe ruimtelijke structuur wordt gedragen door 

gebiedseigen, landschappelijke en cultuurhistorische 

kenmerken: de fabriek, linten, en de natuur van het 

beekdal. De fabriek vormt het hart en de identiteit 

van het nieuwe woongebied, omzoomd met linten, 

een groene loper en de tuin van Huize Anna. De 

ruggengraat van het plan vormt het beekdal van 

de Nieuwe Leij. De beek krijgt een meer natuurlijke 

meandering en natuurlijke flauwe oevers om ruimte te 

creëren voor waterberging en biodiversiteit. 

Groen-blauwe raamwerk

De Zuidrand Van Puijenbroek krijgt een stevig groen-

blauw raamwerk enerzijds gevormd door bestaande 

elementen zoals de beek, de Tuin Huize Anna en 

de historische routes en anderzijds door nieuwe 

groene structuren die aansluiten op de bestaande 

structuur van Goirle. Deze lijnen vormen een stevig 

ruimtelijk raamwerk, ‘de kapstok’ waarbinnen diverse 

woonbuurtjes zich voegen. Het groen-blauwe 

raamwerk maakt het bovendien mogelijk om het 

gebied stap voor stap (organisch) te laten ontwikkelen, 

waarbij iedere stap een afgerond geheel vormt.

De volgende structuren vormen het groen-blauwe 

raamwerk:

• Het historische dorpslint

De Bergstaat is een langgerekt dorpslint parallel aan 

het beekdal. Het is de noordelijke begrenzing van het 

ontwikkelingsgebied en het formele gezicht van de 

wijk. “De fabriek” aan de Bergstraat onderscheidt zich 

in schaal en architectuur van de kleinschalige dorpse 

bebouwing aan dit lint.

• De Nieuwe Leij 

De beek wordt verlengd waardoor er ruimte ontstaat 

voor bijzonder wonen, waterberging langs de beek en 

piekretentie in de gebieden eromheen. Over de hele 

lengte langs de Zuidrand krijgt de beek natuurlijke 

flauwe oevers. De oevers worden zodanig ingericht 

dat deze interessant zijn voor amfibieën, libellen en 

vlinders. Er komen poelen, bloemrijke graslanden en 

hoger opgaande begroeiing. Ook wordt in het beekdal 

extra ruimte gemaakt voor piekretentie, onder andere 

door delen iets af te graven. Bij extreme neerslag kan 

De Leij zo gecontroleerd buiten haar oevers treden. 

Deze ingrepen bieden bovendien kans om het gebied 

meer ecologisch in te richten en de diversiteit aan 

leefgebieden en landschapstypen te vergroten. Zo 

wordt Het Vloed ingericht als natte ruigte, met poelen 

en struweel en het gebied tussen de Molendijk en De 

Vosserijten met houtwallen en kruidenrijk en faunarijk 

grasland. Rondom de beekloop wordt ruimte gemaakt, 

zowel in het openbare gebied als op het privéterrein, 

voor onderhoud van beide zijden van de beek. Naast de 

onderhoudsstroken komt er een informeel wandelpad 

langs de beek.

• Groene lopers en historische routes

In het verlengde van de Dr. Ariënsstraat tot aan Het 

Vloed komt een nieuw groenstructuur ‘de groene 

lob’. Deze vormt samen met de historische route 

Watermolenstraat-Molendijk een fijnmazig netwerk 

van verbindingen tussen Goirle en het recreatieve 

buitengebied. Iedere route heeft een herkenbare eigen 

identiteit, wat de leesbaarheid en oriëntatie in het 

gebied bevordert.

Tuin Huize Anna

De nu dichtgegroeide en verrommelde tuin van Huize 

Anna wordt opgeknapt en gedeeltelijk toegankelijk 

gemaakt voor een openbare wandelroute (‘cultuurpad’) 

van oost naar west.
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Vele monumentale bomen krijgen meer de ruimte 

door zorgvuldig te snoeien en gericht te kappen. 

Focuspunt in de tuin blijft de villa en de toe te voegen 

conciërgewoning aan de Bergstraat. Deze blijven in 

gebruik door de familie Van Puijenbroek. Het achterste 

gedeelte van de tuin van Huize Anna is het meest 

verrommeld. 

Door het verschuiven van de Nieuwe Leij naar het 

zuiden kan de tuin hier meer de ruimte krijgen en 

ontstaat aan de zuidzijde ruimte voor enkele bijzondere 

woningen, strategisch ingepast in het groen. Deze 

woningen dragen bij aan het opknappen en uitbreiden 

van de tuin en het herstellen van het moleneiland.

Samen met de groene woonbuurtjes die er ontwikkeld 

worden, vormt het groen-blauwe raamwerk een 

aantrekkelijke omgeving voor een grote diversiteit aan 

flora en fauna. Op deze manier wordt de ‘missing-link’ 

in de ecologische hoofdstructuur (Natuur Netwerk 

Nederland) ingevuld en de ecologische hoofdstructuur 

in het beekdal vervolmaakt. 

Groene lopers als hoofdontsluiting

De Watermolenstraat vormt nu in dit gebied een 

belangrijke verbinding tussen het dorp en het 

buitengebied. Deze historische, recreatieve en 

sfeervolle route naar het beekdal en buitengebied wordt 

gehandhaafd met de bestrating met kasseienstrook. 

De Watermolenstraat vormt de ontsluiting van het 

cluster vrije kavels aan de Tuin Huize Anna. Naast 

deze kavels wordt ook het appartementencomplex 

aan De Leij ontsloten.  In het verlengde van de Dr. 

Ariënslaan wordt een nieuwe “groene loper” naar het 

buitengebied toegevoegd. Deze vormt de belangrijkste 

entree van het nieuwe woongebied. De ontsluiting 

wordt geflankeerd door een brede wadi, die ervoor 

zorgt dat het regenwater in het gebied langer wordt 

vastgehouden. Er is ingezet op een asymmetrisch 

groenprofiel, met een fraai doorzicht op het beekdal. 

Woonmilieus

Binnen het groen-blauwe raamwerk is ruimte voor 

een aantal verschillende woonbuurtjes, met ieder een 

karakteristiek eigen gezicht. Binnen deze buurtjes 

ontstaat een breed scala aan woningtypen en 

-dichtheden voor uiteenlopende doelgroepen. 

• De Fabriek

Het oudste deel van de fabriek van Van Puijenbroek 

vertelt in het ensemble van gebouwen het 

cultuurhistorische verhaal van de textielproductie.

Fabriek en Dorpslint 

De fabriek
De fabriek: fabrieksplein aan de Watermolenstraat
De fabriek: fabrieksplein aan de Bergstraat
De fabriek: cluster fabriekswoningen
Huize Anna met de tuin
Dorps buurtje: woningen aan de Bergstraat
Dorps buurtje
Wonen aan het Vloed
Kavels in Tuin Huize Anna
Appartementen aan de Leij

11



12

Een deel van de monumenten langs de Watermolen-

straat worden gerenoveerd en vernieuwd. Op de plek 

van de voormalige ververij- en weverijgebouwen is 

gekozen voor nieuwbouw met een ruimtelijke opzet 

en bebouwing die verwijzen naar de historische hallen. 

Deze opzet zorgt ervoor dat de fabrieksensemble 

zichtbaar en beleefbaar wordt. 

• Dorpse buurtje aan de Bergstraat

Aan de westzijde van de fabriekscluster wordt het 

bebouwingslint langs de Bergstraat aangelegd. Deze 

dorpse bebouwing wordt in het plan doorgezet langs 

de groene loper en omgezet naar de achterzijde van 

de bestaande, diepe tuinen langs de Bergstraat. De 

woningen hebben een steeds wisselende rooilijn 

en een dorps karakter met kappen en afwisselende 

typologieën (korte rijtjes, tweekappers en vrijstaande 

woningen). De oude historische route richting de 

Begstraat is deels hersteld, tot aan de bestaande 

schuur/garage net buiten het plangebied. Een klein 

groen plantsoentje (brinkje) zorgt voor samenhang 

van de buurt.

Het woongebied presenteert zich naar het landschap 

met grote groene kavels. Aan de zuidwestzijde aan 

Het Vloed zijn enkele grote kavels met vrijstaande 

woningen gesitueerd. De vrijstaande woningen liggen 

ingebed in royale tuinen aan de rand van Het Vloed 

en lopen over in collectief te beheren natuurtuinen 

grenzend aan het beekdal. 

• Tuin huize Anna

De bestaande tuin van Huize Anna, van de voormalige 

directeurswoning, is een parkachtig tuin met veel 

waardevolle bomen en een kleine vijver. Naast 

het opknappen van de bestaande tuin, met de 

oorspronkelijke parochietuin als inspiratie, wordt de 

zuidelijke rand van de tuin opengesteld voor recreatief 

gebruik.  Ten zuiden van de tuin van Huize Anna wordt 

het gebied iets opgehoogd en De Leij iets omgelegd, 

waardoor ruimte ontstaat voor acht(+1) vrijstaande 

woningen op royale kavels. De robuuste groenstructuur 

op de kavels zal ervoor zorgen dat ruimtelijk gezien de 

kavels als het ware een extensie vormen van de tuin 

van Huize Anna.

• Vergezicht aan de Leij

Het appartementencomplex aan De Leij vormt de 

schakel tussen de fabriekscluster en het beekdal en de 

landschapsrand, tussen de bestaande tuin van Huize 

Anna en Het Vloed. Het appartementencomplex is een 

alzijdig en geschakeld gebouw, feitelijk een stapeling 

van villa’s, die ieder een eigen en uniek uitzicht hebben 

op het beekdal. 

Deelgebieden

wonen aan het LandschapsrandDorpse woonbuurten
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Gezondheid en klimaat

Bij de (her)ontwikkeling van de fabriekscomplex 

Van Puijenbroek  wordt gestreefd naar het creëren 

van een duurzame en gezonde leefomgeving. Een 

omgeving waar de levenskwaliteit centraal staat, die 

als prettig wordt ervaren, die uitnodigt tot gezond 

gedrag (bewegen, spelen, ontmoeten) en waar 

sociaal en technologisch hoogstaande woonmilieus 

worden gerealiseerd.  Voor het gehele plangebied 

wordt een integrale benadering nagestreefd, waarbij 

in samenhang wordt gekeken naar thema’s zoals 

water, mobiliteit, groen, biodiversiteit, gezondheid, 

ruimtegebruik, materialen en energie.

De klimaatverandering is daarbij een uitdaging 

van formaat. We gaan een tijd tegenmoet waarin 

weersextremen toenemen. Dat betekent zowel 

meer extreme neerslag, maar ook langere perioden 

van droogte. Dit zorgt voor een toenemend risico 

op overstromingen, wateroverlast en watergebrek. 

Daarnaast vormt de zeespiegelstijging en de dalende 

Nederlandse bodem een extra uitdaging. Dit alles heeft 

invloed op de kwaliteit van het water. Gezamenlijk 

vormen deze nieuwe uitdagingen voor de manier 

waarop wij met onze leefomgeving omgaan en hoe we 

deze inrichten.

Klimaatadaptatie

De transformatie van de fabriek naar woningbouw 

maakt het mogelijk de waterafvoer en piekretentie 

in het beekdal te verbeteren door het vergraven van 

het beekprofiel en het omvormen van het agrarisch 

gebied naar natuur- en retentiegebieden. In het 

verlengde hiervan kan de nu slechts gedeeltelijk 

ingerichte ecologische hoofdstructuur in het beekdal 

worden vervolmaakt en wordt in aansluiting daarop 

de biodiversiteit vergroot in de overgang tussen 

dorp en beekdal. In het gehele gebied is een robuust 

watersysteem ontworpen. Het regenwater dat op het 

maaiveld valt wordt zichtbaar afgestroomd (via goten) 

naar een wadi-achtige voorziening in “de groene lob”. 

Wadi’s zorgen voor zuivering, berging en vertraagd 

afvoeren (indien nodig) van het hemelwater naar 

oppervlakte water. Via de cascades wordt het water 

geleidelijk naar het beekdal en het retentiegebied 

afgevoerd. Binnen het deelgebied de “fabriek” zijn 

speciale klimaatstroken “klimaattuinen” ingericht voor 

de opvang en de berging van het regenwater. 

Tegengaan van hitte stres

Microklimaat is een belangrijke pijler voor een gezond 

woon-werk-verblijfsgebied. Met bomen en beplanting 

en het niet aanleggen van grote vlakken verharding 

kan de hittestress in het gebied worden voorkomen. 

Voor het tegengaan van hittestress wordt ingezet op 

een fijnmazige verspreiding van het groen. Daarnaast 

is goede luchtkwaliteit essentieel voor de gezondheid.



Biodiversiteit

Daken, gevels en buitenruimte worden in het Land 

van Anna robuust en met oog voor ecologische 

kwaliteit ingericht. Het Land van Anna is één groot 

ecosysteem met veel biologische variatie. Biodiversiteit 

zit in vele facetten binnen het plan: het beekdal, de 

nieuwe ecologische hoofdstructuur ten zuiden van 

het Land van Anna, in de tuin van Huize Anna, in de 

woonbuurten, op verticale gevels en op de daken. In 

de nieuwe natuurlijke oevers komen diverse soorten 

beplanting.  

De oevers geven beschutting voor vissen en zijn een 

veilige plek voor watervogels en libellen. Het maaiveld 

wordt zo groen en ecologisch mogelijk ingericht: geen 

gemaaid gras, maar kruidenrijke weides met inheems 

materiaal. Rijke ecologie zit hem ook in kruidenrijke 

grasbeplantingen, inheemse bomen en heesters, en 

gebouwen die op hun buurt weer gastheer zijn voor 

vogels en vlinders. 

Aan de gevels worden op diverse plekken klimplanten 

(wintergroene en bloeiende soorten) voorzien. 

Daarnaast worden er in de gevels van de bebouwing 

op diverse plaatsen nestkasten en -gelegenheden 

ingebouwd voor vogels en vleermuizen. Waar mogelijk 

worden de daken benut voor groene daken en/of voor 

energie. 

Energie prestatie

De bebouwing in de Land van Anna voldoet aan de 

prestatie-eisen van de BENG (Bijna Energieneutrale 

Gebouwen).

Circulair materiaalgebruik

In het plangebied wordt waar mogelijk gebruik 

gemaakt van hergebruikt materiaal. De ambitie is om 

in de bestaande fabriek op zoek te gaan naar (bouw)

materialen die in het Land van Anna een 2e leven 

kunnen gaan krijgen. Vooral de tuinmuur van de fabriek 

‘de natuur inclusieve muur’ leent zich voor gebruik van 

oude materialen, waardevolle karakteristieke details en 

elementen. 

Duurzame mobiliteit 

Er is een fijnmazig wandel- en fietsnetwerk dat 

toegang biedt tot het beeklandschap en uitnodigt tot 

lichaamsbeweging in de vrije natuur. De verschillende 

woonbuurtjes aan de Zuidrand (Van Van Puijenbroek 

tot aan Van Besouw) worden met een wandelpad 

verbonden. Hiervoor wordt de centrale deel van Tuin 

Huize Anna openbaar toegankelijk gemaakt.  Land van 

Anna is een gezonde wijk, die haar bewoners uitdaagt 

om buiten te zijn, te spelen en te sporten. 

Sociaal duurzaam

Een sociale cohesie is essentieel voor het welslagen 

van een dorp (stad,) qua maatschappij en qua buurt. 

Land van Anna  is een sociale wijk met woningen 

voor diverse doelgroepen die elkaar ontmoeten in de 

openbare ruimte:

• In Land van Anna is op diverse plekken ruimte voor 

ontmoeting: fabrieksplein aan de Watermolenstrat, 

cascade-wadi, Park/Tuin Huize Anna, langs de 

beek, pleintje in het dorpse buurtje, etc.

• In Land van Anna zijn ook  diverse plekken gemaakt 

voor collectief gebruik door de bewoners: bij 

de Magazijnwoningen, bij de appartementen, 

te transformeren kantoorgebouw, en in de 

Vloedtuin).

In Land van Anna wordt levensloopbestendig 

gebouwd, met plek voor mensen van alle leeftijden. 

Er is ook ruimte voor  een collectieve woonvorm, 

bijvoorbeeld een CPO in de bestaande kantoorgebouw 

aan de Bergstraat.

Daarnaast wordt ruimte gecreeert om in de 

bestaande monumenten (nu of in de toekomst) 

publieksfuncties te huisvesten. De kleine magazijnhal 

bij het kantoorgebouw en de weverijhallen rond de 

schoorsteen.
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Verharde voetpaden

Onverharde voetpaden/laarzenpaden

openbaar onderhoudspad; struinpad

niet openbaar onderhoudspad

Legenda’s - openbare ruimte

openbaar-privé parkeren waterstructuur en waterberging

ontsluitingen

openbare ruimtes

�
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Bestaand dorpslint - Bergstraat

Historische lijn - Watermolenstraat
• Langzaamverkeersroute naar het landschap.
Historische lijn: Kerklaantje-De Vosserijten
• Langzaamverkeersroute naar het landschap.
Fabriekspleinen en -straten
• Twee fabriekspleinen met ruimte voor groen, verblijf en parkeren.
• Autovrije fabriekstraten met ruimte voor wonen, ontmoeting en spelen.
Dorpse straten 
• Informele straten met groene bermen. 
Groene wig
• Wadi met kaskades.
• Extensief groene inrichting.
Tuin Huize Anna
• Zuidelijke deel van de tuin wordt openbaar gesteld met een wandelroute 

door de tuin
Beekdal *
• Leij met natuurlijke oevers.
• Onderhoudsstrook langs de noordzijde, langs de kavels.
Natuurgebied *
• Ecologische hoofdstructuur.
• Waterberging.

Het Vloed
• collectieve privé tuin 
• natuurtuin voor waterberging
• niet toegankelijk voor publiek maar zeer belangrijk voor beleving van het 

landschap
* valt buiten het BKP

Deelgebieden openbare ruimte

Legenda’s - openbare ruimte

openbaar-privé parkeren waterstructuur en waterberging

ontsluitingen

openbare ruimtes
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Legenda’s - openbare ruimte

openbaar-privé parkeren waterstructuur en waterberging

ontsluitingen

openbare ruimtes
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Sfeerbeel Fabroeksstraten en pleinen

Sfeerbeel dorpse straten Sfeerbeel cascade-wadi/Groene wig 

Watermolenstraat                     Tuin Huize Anna

Sfeerbeel beekdal                        tuinen aan de beek

Legenda’s - openbare ruimte

openbaar-privé parkeren waterstructuur en waterberging

ontsluitingen

openbare ruimtes

�
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Groen en biodiversiteit

Beplantingssfeer per deelgebied:

Fabriekspleinen en -straten
Klimaattuinen in de straten.
Stevige gebaren en uitgesproken soorten.

Dorpse straten
Informele straten met groene bermen, enkele bomen en hagen.
Bomen - landschappelijke soorten.
Tuin Huize Anna - groene kruidenrijke berm met stinzenplanten en 
rhododendrons.

Groene wig
Wadi met kaskades; extensief groene inrichting.

Tuin Huize Anna
Cultuurlijke, parkachtige beplanting.

Groene lijnen: Watermolenstraat
Solitaire bomen langs de route; geïnspireerd op het drassige verleden.

• Bestaande bomen waar mogelijk behouden en aangevuld met nieuwe aanplant.
• Gevarieerd assortiment van zoveel mogelijk inheemse boomsoorten: opvallende kleur, 

spreiding in bloei, wisselende textuur, hoogstam, meerstammig en vrij uitgroeiende 
bomen.

• Vlinder, bijen en vogellokkende beplanting (drachtbomen & waardbomen).
• Voorzieningen voor beschermde soorten zoals vleermuizen, kerkuil, etc.
• Verschillende grootte bomen (1e, 2e, 3e categorie), boomverbanden zijn losjes en 

natuurlijk.
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Sfeerbeelden: natuur en biodiversiteit in woonomgeving
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Water en  klimaatadaptatie

Duurzaam watersysteem
• Integraal ontworpen, zichtbaar en beleefbaar.
• Regenwater losgekoppeld van vuilwatersysteem.
• Houdt water zo lang mogelijk vast in het gebied.
• Klimaattuinen in fabrieksstraten zorgen ook voor biodiversiteit en vergroening 

in de wijk. 

Leij/beekdal
• Natuurlijke ecologische oevers.

Vijvers in Tuin Huize Anna 
• Reserve waterberging.

Waterberging in het Vloed en het Beekdal
• Ruimte voor piekretentie rondom nieuwe beek - gebieden kunnen in natte 

perioden onder water staan.
• * Afgraving ten behoeve van extra waterberging.

Waterberging in wadi’s met cascades
• Verzamelt water vanuit buurten.
• Voorkomen stadsverwarming (urban heating).
• Smalle wadi ter plaatse van de huidige beek (langs de ontsluitingsweg villa’s).

Afvoer richting beekdal

Regionaal waterbergingsgebied

Afvoer regenwater naar wadi; watergoten

Afvoer regenwater van tuinen naar openbaar gebied
• Geen directe afkoppeling naar het Vloed en het beekdal.

Fabrieksplein als klimaatplein
• Infiltreert en houdt water vast.
• Groene plantenstroken.

Legenda’s - openbare ruimte

openbaar-privé parkeren waterstructuur en waterberging

ontsluitingen

openbare ruimtes
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Sfeerbeelden zichtbaar afkoppeling regenwater
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Schetsontwerp Inrichtingsplan openbare ruimte                     Deelgebieden binnen BKP



Materiaalgebruik en inrichtingselementen

Uitgangspunten:
• Tapijt van gebakken straatklinkers voor het hele plangebied.
• Variatie (verbijzondering) per deelgebied.
• Parkeren op grasstenen.

Fabriekspleinen en straten
1. Indien mogelijk (afhankelijk van de kwaliteit) hergebruik van oude materialen 

en relicten zoals betonnen vloerplaten, spanten voor verlichting, etc., dit 
draagt bij aan het industriële karakter van het gebied.

2. Fabrieksplein: tapijt van hergebruikte en nieuwe materialen: betonnen 
vloerplaten, gebakken klinkers.

3. Informele speelaanleidingen in de vorm van hoogteverschillen, etc.

Dorpse straten
4. Minimalisering verharding.
5. Verlichting in groene berm.

Groene lijnen: Watermolenstraat
6. Hergebruik kinderkoppen en klinkers.

Groene wig
7. Centrale informele speelplek met houten speelelementen versterken het 

natuurlijke karakter.
8. Informele paden.

Tuin Huize Anna
9. Informeel onverhard wandelpad door de openbare tuin.

Beekdaal en natuurgebied
10. Informele onverharde wandelpaden.
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natuurlijke paden en speelvoorzieningen

gebakken klinkers en betonnen platen

verlichtingselementen

‘klimaattuinen’ in straatprofielen
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Markering entree parking met een 
poort en/of wegbewijzering
Autoontsluiting
Calamiteitenontsluiting

Legenda’s - openbare ruimte
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In de openbare ruimte
1. Parkeren op het Watermolenplein, subtiele markering van de parkeerplaatsen met clous en 

bomen.
2. Parkeertuin aan de Bergstraat.
3. Parkeerstraat achter de woningen.

In de semi-openbare ruimte
4. Binnenstraat “Weverijhal”; openbare parkeerplaatsen voor bewoners:
 - Bereikbaar via het Watermolenplein en de Bergstraat.
 - Toegankelijk via een open poort aan de Fabriekstraat.
5. Parkeercluster aan de Watermolenstraat:
  - Bereikbaar via de Watermolenstraat.

In de openbare ruimte langs de weg
• Kleinschalig parkeren in de grasberm, op open verharding.

Op eigen terrein in mandelig gebied 
• Bereikbaar via de Groene wig.
• Afgesloten ingang aan de Fabriekstraat.
• Parkeren op maaiveld, verlaagd en landschappelijk ingepast.

Gebouwde private parkeergarage
• Verlaagd aangelegd en integraal ontworpen met hoofdvolume.
• Bereikbaar via de Watermolenstraat.
• Inrit (toegangsweg) en bezoekersparkeren (nabij de ingang garage) landschappelijk ingepast in 

de groene zone.
• Open zichtlijn vanaf de Watermolenstraat naar het landschap behouden.

Op eigen terrein
• Met eventueel een carport of garage.

Geïntegreerd op eigen terrein 
• Geïntegreerd (mee ontworpen) nabij het hoofdvolume; eventueel carport of garage.

Parkeren
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�  in grasberm op grasstenen                      geintegreerd en gebouwd

in grasberm op grasstenen                     op eigen terrein

op halfverharding

op pleinen, achter hagen en planten
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Privégebied

Mandelig gebied
• Collectief aangelegd en in collectief beheer

Semi-openbaar gebied
• Openbare ruimte met name in gebruik door bewoners

Openbaar gebied

Privégebied - Openbaar gebiedLegenda’s - openbare ruimte

openbaar-privé parkeren waterstructuur en waterberging

ontsluitingen

openbare ruimtes
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openbaar-privé parkeren waterstructuur en waterberging
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openbare ruimtes
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openbaar

mandelig parkeerstraat

mandelig tuin/landschap

privé
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Erfafscheidingen - hoofdsfeer

• Voor heel het plangebied geldt dat de erfgrenzen worden mee ontworpen om 
een rustig en eenduidig straatbeeld te vormen.

In de Fabriekscluster
• Gemetselde tuinmuren in combinatie met stalen hekwerken versterken het 

industrieel karakter.
• Omlijsting fabriekscluster met natuur-inclusieve muur.

Dorpse Buurt
• Klimaatstroken en hagen

Tuin Huize Anna
• Rododendrons.
• Handhaven beeldbepalende gemetselde muur rondom Huize Anna, laatste deel 

van het beton opruimen en de relatie tussen de tuin en de groen lopers versterken.

Object in het landschap
• Landschappelijke inpassing van het gebouw; bijvoorbeeld door toepassing van 

taluds, beplanting (korte stukken haag en lage struiken), meeontworpen muurtjes.
• Hekken, hagen en hoge muren zijn niet toegestaan.
• Eventuele terrassen (buitenruimte van de woningen) gelegen aan het maaiveld 

zijn met de architectuur van het gebouw mee ontworpen.

Op de volgende pagina’s worden de erfafscheidingen voor de Fabriekscluster, de 
Dorpse Buurt en Tuin Huize Anna nader omschreven.
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Erfafscheidingen - Fabriekscluster

Haag; 
• Versterken bestaande haag langs de Bergstraat.
• Hoogte 70-100 cm.

Stalen hekwerk; 
• Bijzonder hekwerk met een markant en herkenbare poort naar het terrein.
• De poort is permanent open en heeft ook de functie als wegbewijzering.

Natuurinclusieve fabrieksmuur; 
• Onderzoek mogelijkheden hergebruik stenen fabriek.
• Natuur inclusieve elementen zoals vogelnesten, insecten kasten, en dergelijke.
• Mogelijkheid om delen van de muur te laten begroeien.
• Hoogte afgestemd op functie en omgeving.

Hoge tuinmuren; 
• Poorten/toegangen naar de achtertuinen en parkeren. 
• Zorgen voor verbinding en samenhang van onderdelen binnen de fabriekscluster.
• Minimaal 1,8 m hoog.

Lage muurtjes (eventueel in combinatie met hekwerk); 
• Voortbouwen op bestaande woning en erfafscheiding aan de Bergstraat .
• Muurtjes 30 cm hoog.

Stoeptuin; 
• Verharde voortuin begrenst met infiltratiestrook de klimaattuin in de fabrieksstraat.

Uniforme wand; 
• Uniform vormgegeven bergingen en poorten (toegangen naar achtertuinen) 
• Eventueel in combinatie met begroeid hekwerk (gaas) en gevelgroen

Gevels geschikt voor toepassing van geveltuinen

Fabrieksgevel met historische foto(‘s)
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Stalen poort naar het onderhoudspad (in 

beheer van Waterschap).

Verblijfsplekken aan de Ley. Uitgagspunt is 

dat iedere kavel een eigen stilteplek krijgt 

nabij de Leij. Plekken nader uitwerken in het 

ontwerp “Natuurtuin” Het Vloed.
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Erfafscheidingen - Dorpse buurt

Gemengde haag met hekwerk
• Diverse gebiedseigen soorten.
• Voortuin en zijtuin (tot rooilijn bebouwing): 0,7 m - max. 1 m hoog.
• Langs achtertuin en zijtuin: 1,8 - 2.0 m hoog.
• Hekwerk toepassen langs achtertuinen en delen zijtuinen (voor privacy).
• Hekwerk op erfgrens: dubbele staafmat, kleur zwart/antraciet.
Aanvullende uitgangspunten Vloedzijde:
• hoog (1,5-1,8 m) haag met hekwerk .

Begroeid hekwerk
• Dubbele staafmat zwart/antraciet.
• Tot 2 m hoog.

Uniforme wand
• Uniform vormgegeven bergingen en poorten (toegangen naar achtertuinen).
• Bij voorkeur integraal ontworpen met architectuur van de woningen.

Stoeptuin
• Breedte divers, positie woningen afhankelijk van straatgroen.
• Integraal mee ontworpen met de architectuur van de woning.

Woonterrassen aan het landschap
• Uniforme terrassen, integraal met de architectuur ontworpen.
• Met natuurlijke glooiing landschap naar het Vloed.

Landschappelijke overgang; Natuurlijk talud

Landschappelijke haag met gaas
• Landschappelijke gemengde haag, 1 - 1,8 m hoog.
• Stalen poort naar het onderhoudspad (in beheer van Waterschap).

Agrarisch transparant hek (optioneel)
• In de vorm van een draadhek, maximaal 1,5 m hoog.
• Gesitueerd tussen de Vloedtuinen en de onderhoudspad langs de Leij.
Natuurlijke erfafscheiding tussen de percelen 
• Stalen hekken (of gaas) in combinatie met hagen, struiken, bomen, en dergelijke.
• Creëren van privacy met behoud van zicht op het landschap.
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Tuinmuur
• Bestaande hoge tuinmuur langs de Tuin Huize Anna (onder andere Watermolenstraat), 2 

m hoog.

Lage muur met stalen hek
• Bestaande voorkanten aan de Bergstraat.
• Met rododendron struiken.

Stalen hekken met Rododendrons
• Langs de ontsluitingsweg villa’s.
• Begrenzing Tuin Huize Anna.
• Onregelmatige hoogte en dikte van rododendronstruiken.

Water als natuurlijke begrenzing

Landschappelijke haag met gaas
• Landschappelijke gemengde haag, 1 - 1,8 m hoog.
• Stalen poort naar het onderhoudspad (in beheer van Waterschap).

Natuurtuin met landschappelijk overgang
• Natuurlijke overgang beekdal; talud, glooiing, “ha-ha” 
• Kleine houten vlonder/terras.
• Ruimte voor waterberging.

Agrarisch transparant hek (optioneel)
• Langs het onderhoudspad van de beek, maximaal 1,5 m hoog.
• In de vorm van een draadhek.
• Gesitueerd tussen de tuinen en de onderhoudspad langs de Leij.

Natuurlijke erfafscheiding tussen de percelen 
• Stalen hekken in combinatie met hagen, struiken, bomen, en dergelijke.
• Creëren van privacy met zicht op het landschap.

* erfafscheidingen voor de 8 kavels  worden in de kavelpaspoorten gedetailleerd uitgewerkt.

Erfafscheidingen - Tuin Huize Anna
2

6

1
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Profielen - Openbare ruimte
1. Fabrieksplein (a) & -straat (b)

(a)

2. Tuinzijde Magazijnwoningen

(b)

(a)

(b)

openbaar

24,5 m
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3. Groene loper

4. Dorps straatje



5. Tuin Huize Anna
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Deelgebied de Fabriek wordt ontwikkeld 
rondom de bestaande monumenten, 
binnen het ensemble en silhouet, en in de 
sfeer en geest van de oude textielfabriek. 

Achter en aan de Bergstraat ligt (in het 
verlengde van het lint) een kleinschalig 
en afwisselend dorpsbuurtje met 
grondgebonden woningen, met een grote 
variatie aan types en uitstraling.

Aan het landschap van de Leij en de Vloed 
zijn royale, landschappelijke tuinen met 
vrijstaande woningen gesitueerd. Het 
appartementencomplex aan de Leij vormt 
een schakel tussen alle gebieden.

Drie ruimtelijke deelgebieden en architectonische 
sferen: 
1. Rondom de Fabriek;
2. het Dorpse buurt in de velden;
3. de Landschapsrand aan de Leij, 

Het plan zoekt naar samenhang, maar ziet er ook 
op toe dat onderscheiden kwaliteiten goed tot hun 
recht komen, zodat een afwisselend, kleinschalig en 
rijk gebied ontstaat.
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Architectuur deelgebieden



Fabriekscluster: behoud en renovatie bestaande 
fabriekscluster (private ontwikkeling).

Fabriekscluster:  projectmatig; grote samenhang, 
uniformiteit en sterk architectuurtaal.

Fabriekscluster:  CPO ontwikkeling; samenhang, 
uniformiteit.

Dorpse buurt: projectmatig; verscheidenheid binnen 
samenhang, individualiteit.

Wonen aan het landschap (het Vloed): projectmatig; 
grote mate van samenhang, kleine variatie per woning.

Wonen aan het landschap: projectmatig.

Wonen aan het landschap: private ontwikkeling; 
kavelpaspoort ten behoeve van de samenhang.
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Woningtypologieën

De Fabriek

“Magazijnhalwoning”: met een hoge kap, rijwoning, 6 m breed.

“Magazijnwoning”: drielaagse woning met plat dak, rijwoning, 6 m breed.

Sheddak woning: rijwoning, 5,1 m breed.

“Weverijwoningen”: met kap, rijwoningen, 5,1 -5,4 m breed.

Fabriekswoningen:  rijwoningen, 5,4 m breed.

Woning in bestaand pand.

Appartementen in bestaand kantoorgebouw.

Appartementen sociaal/huur.

Dorpse buurt

BEBO woning:  [beneden-bovenwoning].

2-onder-1-kap woning.

Vrijstaande woning.

Bijzondere vrijstaande woning: projectmatige ontwikkeling.

Tuin Huize Anna

Villa: exclusieve vrijstaande woning, zelfbouw.

Appartementen aan de Ley

MASSA

Dorpse buurtje

Fabriek - kaart 1

Fabriek - kaart 2

Appartement

Dorpse buurtje

Appartement

Fabriek

2-onder-1-kap woning1 laag + kap

Kappen

Kap - dwarskap

Groene platte daken

Groene platte daken

Kapvorm in vorm van oude 
magazijnhal

Shed-daken

Kappen

Grondgebonden woningen

Appartementen

Nader uit te werken in wonen

Vrijstaande woning

Beneden-boven woning (bebo)

Vrijstaande woning/exclusieve

Bestaande monument

Bestaande gebouwen

max. 4 lagen + plat dak

...

Transformatie bestaande gebouwen

Verwijzing naar voormalige fabriekshallen

Verwijzing naar fabrieks ensemble

PROGRAMMA

Voortuin

Rooilijn (3-5m vanaf straat)

Representatief tuin

Accenten

Representatief zijgevel

ORIENTATIE

DAK/KAP

MASSA
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Fabriek - kaart 1

Fabriek - kaart 2

Appartement
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Kappen
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Groene platte daken

Kapvorm in vorm van oude 
magazijnhal

Shed-daken

Kappen

Grondgebonden woningen

Appartementen

Nader uit te werken in wonen

Vrijstaande woning

Beneden-boven woning (bebo)

Vrijstaande woning/exclusieve

Bestaande monument

Bestaande gebouwen

max. 4 lagen + plat dak

...

Transformatie bestaande gebouwen
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Appartementen
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Alzijdig; representatief.

Representatieve “achterzijde”; bouwkundig (in 
combinatie met groen) vormgegeven.

Voorkanten; representatieve gevels aan de 
openbare ruimte.

Voorkanten en zijkanten aan de openbare 
ruimte; representatief beeld met variatie/
afwisseling van de voorgevel en zijgevel.

Achterkanten aan openbare ruimte (uit zicht); 
uniform vormgegeven.

Hoofdoriëntatie bebouwing naar 
ontsluitingsweg; representatief.

Representatieve “achterzijde” bebouwing; als 
voorkant vormgegeven.
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Oriëntatie woningen
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Bestaande fabrieksmonumenten.

Magazijnhal woningen; verwijzing naar de 
volume van de oude magazijnhallen.

Kantoor aan de Bergstraat

Weverijhal woningen..

Appartementen object aan de Bergstraat.

Fabriekswoningen Bergstraat
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6

3

4



DEELGEBIED “DE FABRIEK”

Uitgangspunt bij de transformatie van de fabriekscluster is het handhaven en integreren van bestaande 
monumenten en nieuw bouwen met inspiratie uit het verleden. Hierbij zal gezocht worden naar herstel 
van historische structuren met behoudt van vormvariatie en functiediversiteit binnen het ensemble. 
Het verhaal van de textielproductie Van Puijenbroek wordt verteld: zijnde een ensemble van de oudste 
gebouwen aan de Watermolenstraat en de Bergstraat. 

1. De monumenten langs de Watermolenstraat (ketelhuis, schoorsteen, voormalig kantoorgebouw) 
worden gerenoveerd. Hier komen een woning en een ontmoetings- en expositieruimte in het 
ketelhuis. 

2. Voor de magazijnhal is de bouwtechnische staat van de draagconstructie onderzocht, deze is 
echter zo slecht dat dit niet haalbaar is om te behouden. Binnen het silhouet van de magazijnhal 
zal daarom nieuwbouw plaatsvinden, waarin de karakteristieke elementen van de hal worden 
geïntegreerd. De historische fabriekstraat wordt weer zichtbaar, met daarlangs de Magazijn- en 
Ververijwoningen.

3. Het huidige kantoorgebouw langs de Bergstraat wordt volledig getransformeerd naar functie 
wonen, met behoud van de gevelexterieur.

4. Er is in het verlengde van het transformatiekader voor gekozen om de voormalige ververij en 
weverij te slopen en hier woningen nieuw voor terug te bouwen. De nieuwbouw verwijst in zijn 
opzet en architectuur met sheddaken echter nadrukkelijk naar de historische hallen (karakteristieke 
muur met rozetramen en sheddaken).

5. Ook voor het pand van de huidige winkel, aan de Bergstraat, is renovatie en transformatie 
onderzocht, maar ook hier is de technische staat en ruimtelijke opbouw niet geschikt. Er wordt 
conform het transformatiekader ingezet op nieuwbouw, waarbij de positionering en de relatie met 
de aangrenzende bebouwing verwijzen naar het fabriekscomplex. 

6. Rond de bestaande woning aan de Bergstraat (hoek Watermolenstraat) komen enkele 
grondgebonden ‘Fabriekswoningen’; als referentie naar de voormalige woningen op deze plek.

De te handhaven monumenten en nieuw te bouwen woningblokken vormen een samenhangend 
fabrieksensemble, waarbij ook de sfeer van de openbare ruimte mee doet. Een “natuur inclusieve 
tuinmuur” bindt de verschillende onderdelen aan elkaar en verwijst naar de oude fabrieksmuren.

De karakteristieke ensembles en belangrijk te behouden volumes zijn 
(zwart) aangegeven.
1. Ketelhuis, schoorsteen, voormalig kantoorgebouw (monumenten).
2. Magazijnhal.
3. Kantoorgebouw en magazijn.
4. Weverij en ververij.

5. Winkelpand aan de Bergstraat.

2

3

4 5

1

6

Historische fabriek met oude 
fabriekstraat links.

Historische fabriek met 
magazijnhallen op achtergrond.
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De verschillende facetten van de textielproductie blijven zo zichtbaar op deze plek en geven de nieuwe 
woonbuurt haar eigen identiteit. 
Daarnaast zal worden onderzocht of interessante bouwkundige elementen uit de bestaande 
fabrieksbebouwing en buitenruimte, zoals kolommen, spanten, technische elementen, sluitwerk, rails, 
etc., waar mogelijk, een nieuwe betekenis kunnen krijgen in de toekomstige woonbuurt.

Voor de monumentale panden zijn de uitgangspunten handhaven, renoveren, opknappen en nieuwe 
functie geven. 

Het uitgangspunt voor de beeldkwaliteit van de bebouwing is eenheid in verscheidenheid. 
Transformatiekader vormt de leidraad voor de uitwerking van de bebouwing.

De eenheid en de samenhang van de bebouwing worden bepaald door:
• De samenhang van het fabrieksensemble.
• De eigentijdse architectuurstijl geïnspireerd op de architectuur van de oude fabriek.
• Het basismateriaal (baksteen) en de basiskleur.
• Een klassieke driedeling van plint, middendeel en top.
• Zorgvuldige en ingetogen detaillering.

De verscheidenheid en de variatie binnen het cluster wordt bereikt door rijke aaneenschakeling van 
volumes met verschillende dakvormen en hoogtes: magazijnhalwoningen, sheddakwoningen, en 
dergelijke. 

Naast de architectonische principes zijn ook de contextuele principes van de bebouwing belangrijk 
voor onderlinge samenhang, zoals de rooilijnen, de oriëntatie en de overgang openbaar-privé.
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SITUERING EN ROOILIJN
• De bebouwing vormt een samenhangend ensemble, geïnspireerd op de oude structuur van de 

oude fabriek.  De rooilijnen van de woningen zijn in het stedenbouwkundigplan bepaald. Deze zijn 
gebaseerd op de oorspronkelijke compositie van de fabriek.

• De te handhaven gebouwen vormen de hoekstenen van het complex en worden zorgvuldig 
ingepast binnen het nieuwe bebouwingsensemble. Aanvullend en rondom worden de nieuwe 
volumes gesitueerd waarmee de fabrieksensemble wordt gevormd.

• “Magazijnhalwoningen” staan op de oorspronkelijke locatie van de magazijnhal aan de oude 
fabrieksstraat.

• De “Sheddakwoningen” staan op de rooilijn van de oude muur met sheddaken van de weverijhal. 
• Het appartementengebouw aan de Bergstraat staat vrij op het voorplein als een object achter de 

bestaande haag langs de Bergstraat.
• Het woonblok in verlengde van de magazijnhal staat indicatief ter hoogte van het huidige magazijn 

met plat dak. 
• De twee bebouwingsblokjes achter de sheddakwoningen vullen de cluster van de weverijhal aan.

BOUWMASSA & VORM 
• De schaal en de massa van de bestaande fabrieksbebouwing vormen de inspiratie en de leidraad 

voor de bouwmassa van de nieuwe woningen.
• Binnen het ensemble is er een aaneenschakeling van volumes met verschillende dakvormen 

en hoogtes. Bouwvormen zijn eenvoudig en passen bij een de industriële architectuurstijl. De 
geleding van de gevels is ingetogen, ondergeschikt aan de hoofdmassa, met grotendeels uniforme 
raamopeningen en deuren per blok.

• Elk gebouw heeft zijn eigen vorm en bouwkundige stramien, welke refereert aan de oude 
fabrieksproductie:

• Magazijnhalwoningen met een grote kap en “grote” diepte (volume van het bestaande 
gebouw).

• Sheddakwoningen met sheddaken. Hoogte van het volume is afgestemd op de functie 
wonen en kan maximaal 2 lagen met kap zijn.

• Tweede blok magazijnwoningen is een compact blok van 3 lagen hoog met een plat 
dak (volume van het bestaande magazijn achter op het terrein).    

 sfeerbeelden: diverse massa en vorm
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• Twee bebouwingsblokjes, aan de fabrieksstraat en de groene loper, zijn 2 lagen hoog met een kap. 
Massa en vorm sluiten aan op de massa en schaal van de sheddakwoningen. 

• Fabriekswoningen aan het Watermolenplein zijn kleinschalig van volume, maximaal 2 lagen met een 
kap. 

• Appartementengebouw aan de Bergstraat is maximaal 4 lagen hoog. Massa en vorm worden door de 
architect uitgewerkt in samenhang met de achtergelegen sheddakwoningen. Een eenvoudige vorm 
met “industriële” uitstraling en detaillering die past bij de fabriek is het uitgangspunt.

• Bebouwingsonderdelen worden met een (natuur inclusieve) muur met elkaar verbonden:
• Hoge tuinmuur van minimaal 180 cm hoog, langs de zijtuinen en achterkanten aan het 

openbare gebied.
• Lage tuinmuur van 35-50 cm hoog langs de voorkanten (zie paragraaf Erfafscheidingen).

• Bijzondere aandacht gaat uit naar de compositievorm van de bebouwing (blokken langs de 
fabriekstraten en aan de pleinen) en naar de compositie en detaillering van de ramen, de deuren en de 
“gevelportalen”. Grote vlakken, ritmiek en ingetogenheid zijn de basiskenmerken.

• Ingetogen en zorgvuldige detaillering van de gevel en duurzaam materiaalgebruik.
• De kopgevels (zijgevels) aan de openbare ruimte zijn, waar mogelijk en passend, met de achterliggende 

woonfunctie, representatief uitgewerkt, met betekenisvolle gevelopeningen.

MATERIAALGEBRUIK EN KLEUR 
• De eenheid en de samenhang van de bebouwing binnen de fabriekscluster worden bepaald door een 

eigentijdse industriële architectuurstijl, geïnspireerd op de oude fabriek van Van Puijenbroek.
• De basiskenmerken (b.v. gevelsteen, deuren) en waardevolle bouwkundige elementen (b.v. rozetten) 

waar mogelijk hergebruiken, integreren.
• Het basismateriaal is baksteen in roodbruine kleur, met zorgvuldige en harmonieuze aansluiting op de 

bestaande baksteenkleur van de fabrieksmonumenten. 
• Alle nieuwe woonblokken worden in 1 á 2 basiskleuren uitgevoerd om een sterke samenhang met 

de bestaande fabrieksdelen te kunnen waarborgen. De steen wordt door de architect gekozen in 
samenhang tot het ontwerp van de woningen. 

• Binnen de architectuur van de gevel kunnen accenten in de vorm van details worden toegevoegd: 
vlakken met andere metselwerkverbanden, kleur voeg, kleur kozijn, en dergelijke.

• Ook het materiaal en de kleur van de verbindende “fabrieksmuren” is uniform en afgestemd op de 
architectuur van de woningen. 

• Er is een kleuronderzoek in de fabriek uitgevoerd, hieruit komen de kleuren groen, grijs en antraciet
sfeerbeelden: materiaal en kleur



• naar voren. Geadviseerd wordt om ten minste één van deze kleuren (of combinatie ervan) te gebruiken 
voor de kozijnen, hekken, plaatmateriaal, e.d.  

• De kleur van de (keramische) dakpannen is uniform, antraciet en duurzaam. 

DAKVORM 
• De compositie van de cluster wordt ook bepaald door de kapvorm. De bebouwing bestaat uit een 

afwisseling van platte daken en kappen. 
• Platte daken komen voor bij het bestaande kantoorgebouw, de woning aan de Bergstraat, het nieuwe  

appartementengebouw aan de Bergstaat en het 2e blok magazijnwoningen aan de fabrieksstraat.
• Woningen met sheddaken aan de fabriekstraat/-plein en de Bergstraat zijn geïnspireerd op de 

sheddaken van de weverijhal.
• Magazijnwoningen aan de fabriekstraat-Watermolenstraat hebben een hoge kap die is geïnspireerd op 

die van de oude magazijnhal. Dakkapellen zijn niet toegestaan aan de voorzijde (straatzijde). Dakramen 
zijn wel toegestaan.

• Overige woningen hebben langskappen, al dan niet met dakkapellen, passend bij de architectuur en 
samenhang van de cluster.

• Dakkapellen zijn ondergeschikt aan de hoofdbouwmassa en uniform vormgegeven.
• Voor de dakkappellen die na oplevering geplaatst kunnen worden (door de bewoners) dient een 

integraal ontwerp te zijn, in samenhang met de architectuur van de woning.

BIJGEBOUWEN EN BERGINGEN
• Bergingen worden per deelgebied/onderdeel zorgvuldig geïntegreerd en opgelost zonder de sfeer en 

de compositie van de cluster aan te tasten.
• Bergingen bij de Magazijnhalwoningen staan aan het landschap en vormen een belangrijke rand van 

de fabriekscluster. Deze bergingen worden aan de openbare ruimte in baksteen uitgewerkt als een 
“natuur inclusieve” muur.

• De bergingen achter de Sheddakwoningen (weverijhal) worden uniform en zorgvuldig vormgegeven, 
met juiste keuze voor materiaal, kleur en toegang naar de tuinen. Bijvoorbeeld poorten naar de tuinen 
geïnspireerd op architectuur van de fabriek.

• Bergingen bij de Fabriekswoningen aan de Bergstraat vormen enerzijds ook de afsluiting van de 
parkeercluster. Ook hier is aandacht voor de uitwerking en materialisatie vereist.

• De bergingen bij de appartementen en de CPO woningen in het bestaande kantoorpand aan de 
Bergstraat worden inpandig opgelost. 
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CULTUURHISTORIE
• Het is denkbaar dat bepaalde elementen worden uitgevoerd in ‘symbolische kleuren’ van Van 

Puijenbroek die in de oorspronkelijke situatie terug te vinden zijn, zoals schuifdeuren, kozijnen en 
entreedeuren. Deze kleuren zijn: grijs, antraciet en grijs-groen.

• Toepassing van de symbolische fabriekskleuren dient spaarzaam en zorgvuldig te worden 
toegepast in detail en kan een verrijking zijn van het totaal. 

• Toepassing van tuinmuren met pergola’s en stalen elementen dragen bij aan het ambacht en de 
tijdloze vormentaal van de woningen, om zo de eenheid van het gebied te benadrukken. 

• Toepassing van bestaande elementen uit de fabriek (relicten), zoals stalen kolommen, rozetramen, 
stalen rozet-roosters, stalen balken, stenen, e.d., dienen zorgvuldig en in evenwicht met bestaande 
bebouwing te worden toegepast.

• Ter plaatse van de relicten (te handhaven historische/industriële gebouwonderdelen) wordt 
het verhaal van de industrie voelbaar. Aanpassingen hiervan dienen dus passend te zijn aan het 
industriële verleden en vereisen in ieder geval een voorname zorgvuldigheid.

bestaande relicten fabriek



DETAILLERING
• Zorgvuldige uitvoering wordt verwacht bij de plaatsing van de zonnepanelen. De zonnepanelen 

dienen planbreed zorgvuldig en samenhangend met de gevel te worden geplaatst. Een integrale 
oplossing en vroegtijdige benadering kan goede oplossingen opleveren. 

• Geïntegreerde/integrale zonnepanelen als dakvlak zijn gewenst. 
• Positionering van de zonnepanelen op schuine daken afstemmen op het stramien van de gevel. 

Panelen clusteren en clusters ’afmaken’ .
• De dakramen dienen onderdeel van de gevel-dak-architectuur te zijn, een vlakke oplossing heeft 

de voorkeur.
• De toepassing van zonnepanelen en dakramen en/of dakkapellen op de daken dient zorgvuldig 

op elkaar afgestemd te zijn.
• Airco-installaties moeten te allen tijden aan de achterzijde van de woning worden geplaatst en niet 

zichtbaar vanuit de openbare ruimte.
• Plaatsing van de airco-installaties op de kopgevel (zijgevel) is niet toegestaan. 
• Een integrale oplossing met de gevelarchitectuur en/of mee-ontworpen aircokasten verdient de 

aandacht.
• Eventuele dakkapellen, uitbreidingen en carports maken te allen tijde onderdeel uit van de 

architectuur.
• Ook de hemelwaterafvoeren worden planbreed duurzaam vormgegeven door deze uit te voeren 

in zink of als eventuele kleefgoten. Aandacht wordt gevraagd voor de positionering en vormgeving 
van de spuwers en de noodoverstorten

TOEKOMSTIGE UITBREIDINGEN WONING
• Uitbreidingen, aanbouwen en bijgebouwen dienen ook na de oplevering van de woningen een 

samenhangend onderdeel van de gevelarchitectuur te vormen. Een uniforme oplossing binnen 
het fabriekscomplex is daarom zeer gewenst.

• Een integraal ontwerp dient aangeboden te worden voor diverse mogelijke uitbreidingen door de 
bewoners, zoals dakkapellen, erkers, aanbouwen aan de zij- en achterzijde, e.d..  

zonnepanelen geintegreerd in dakvlak

geintegreerde/afgewerkte aircoinstalaties

ongewenste oplossingen
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Deelgebied ‘Dorpse buurtje’ bestaat uit drie ruimtelijke eenheden (deelgebieden) en wordt bepaald 
door de ligging en de context:
1. Wonen aan het dorpse lint (Bergstraat).
2. Wonen aan informele dorpse straatjes.
3. Wonen aan het Vloed.

Voor de woningen aan het dorpse lint en de dorpse straatjes wordt voor de architectonische vormgeving 
aansluiting gezocht bij de dorpse architectuur van Goirle. 
Voor de woningen aan het Vloed wordt inspiratie gezocht bij de landelijke architectuur (schuur).

De verscheidenheid en de variatie tussen de deelgebieden wordt gemaakt door:
• De vorm en hoogte.
• De gevelarchitectuur en de dakvorm.
• Het materiaal- en/of kleurgebruik.

De variatie en de verbijzondering binnen één deelgebied wordt gemaakt door:
• Aanbouwen, serres, erkers, etc..
• Materiaalgebruik op detailniveau.
• Kleurgebruik tussen woningen of blokniveau, afhankelijk van de gekozen korrelgrootte en op   

detailniveau.

Naast de architectonische principes zijn ook de contextuele principes van de bebouwing belangrijk 
voor de onderlinge samenhang. Het betreft de volgende principes:
• Situering van de bebouwing.
• De rooilijnen.
• Oriëntatie en accenten.
• Overgang openbaar-privé.

DEELGEBIED ‘DORPSE BUURTJE’
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Oriëntatie

SITUERING EN ROOILIJN

1.  Wonen aan het dorpse lint: 
• De woningen staan met de voorgevels aan de Bergstraat en nemen de rooilijn van de bestaande 

woningen over. 
• Een lichte verspringing ten opzichte van de rooilijn kan een aangename verrijking zijn.
2.  Wonen aan de straatjes: 
• De rooilijn van de woning ligt overwegend op 3 m vanaf de straat.  
• Variatie is mogelijk, maximale verspringing van de rooilijn is 2 meter ten opzichte van de  

aangrenzende woning. 
• De woningen aan de “groene loper” (wadi) staan met de voorkanten aan deze hoofdstructuur, 

representatieve gevels. 
• Aan de overige straatjes mogen de woningen ook met de zijkanten aan de straat worden gesitueerd, 

mits de zijkanten representatief zijn.
3.  Wonen aan het Vloed: 
• De kavels aan het Vloed hebben naast een gecultiveerde tuin ook een uitloop, ‘natuurtuin’, tot aan 

de beek. Dit maakt het niet alleen een unieke woonlocatie, de bebouwing is ook beeldbepalend 
langs het beekdal. 

• De rooilijn aan de straatzijde is onregelmatig omdat de woningen op de landschappelijke 
dorpsrand zijn gesitueerd en zich daarop oriënteren.

ORIENTATIE EN ACCENTEN
1.  Wonen aan het dorpse lint: 
• De woningen zijn georiënteerd met de voorzijde op de Bergstraat.
• De eindwoning is ook op de groene loper georiënteerd. Kopgevel (zijgevel) aan de “wadi” wordt 

representatief vormgegeven: met een raamopening.
• De kopwoning aan de groene loper (wadi) vormt een kleinschalig architectonisch accent, een 

markering van de entree van de buurt. Het accent kan door middel van de hoogte of de kapvorm 
nader vorm worden gegeven.

2.  Wonen aan de straatjes: 
• Woningen aan de “wadi”  staan met voorkanten aan deze hoofdstructuur. Representatieve gevels 

bepalen de straatbeeld aan deze groene ruimte.
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• De zijgevels aan de openbare ruimte zijn altijd representatief uitgewerkt: vormgeving architectuur, 
(grote) ramen en/of erkers.

• De 3 vrijstaande woningen op de markante hoeken/plekken vormen kleinschalige accenten in het 
straatbeeld. Deze accenten kunnen met de kleur van de gevel, de kapvorm en/of een bijzondere 
aanbouw (erker) nader vorm worden gegeven.

3.  Wonen aan het Vloed: 
• De woningen hebben minimaal 2 representatieve zijden: aan de straat en aan het landschap. Het is 

gewenst om alle gevels (dus ook de zijgevels) representatief uit te werken zodat de woningen als 
het ware als objecten aan het landschap staan.

• De oriëntatie aan de straat is ondergeschikt maar doch met voorkanten.

BOUWMASSA EN VORM
1.  Wonen aan het dorpse lint: 
• Kleinschalige korrel en schaal, sluit qua vorm en hoogte aan bij de bestaande woningen aan de 

Bergstraat.
• Het volume van de bebouwing kan variëren van 1 laag met kap tot maximaal 2 lagen met plat dak 

(in aansluiting op de naastgelegen woningen aan de Bergstraat).
2.  Wonen aan de straatjes: 
• Kleinschalige korrel en schaal, passend bij de bestaande woonbuurtjes ten noorden van de Ley.
• Het volume van de bebouwing is overwegend 2 lagen met een kap.
• De woningen kunnen zowel vrijstaand als twee-onder-één-kap zijn.
• Individualiteit en variatie in massa is gewenst.
3.  Wonen aan het Vloed: 
• Voor de kavels wordt ingezet op een hoogwaardige architectuur, waarin het waterrijke en landelijke 

karakter van het beekdal wordt weerspiegeld.
• De bouwmassa van deze vrijstaande woningen onderscheidt zich van de overige woningen 

binnen het dorpse buurtje; de vorm is groter en is maximaal gericht op de beleving en relatie met 
het landschap.

• De woningen vormen een samenhangende architectuur, kleine variatie per woning in de gevels is 
gewenst.

sfeerbeelden: massa en vorm
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• De volume van de bebouwing is minimaal 1 laag met kap tot maximaal 2 lagen met een kap. 
• Individualiteit en variatie in massa is gewenst.
• Eigentijdse architectuur, grote vlakkenverdeling in de gevel,  grote ramen “vensters naar het 

landschap” zijn de basisuitgangspunten voor de architectuur.
• De buitenruimte van de woning is mee ontworpen met de hoofdvolume, in de vorm van een groot 

terras aan het landschap.

MATERIAALGEBRUIK EN KLEUR
1.  Wonen aan het dorpse lint (Bergstraat): 
• Om samenhang te creëren in het gehele “Dorpse Buurtje’ wordt overwegend baksteen als 

gevelmateriaal toegepast. De kleurstelling van de gevels wordt enerzijds afgestemd op de 
bestaande woningen aan de Bergstraat en anderzijds op de nieuwe woningen van het dorpse 
buurt.

2.  Wonen aan de straatjes: 
• Het basismateriaal is baksteen. De steen wordt door de architect gekozen in samenhang tot het 

ontwerp van de woningen.
• In deelgebied 2 worden 3-4 verschillende tinten baksteen toegepast waardoor de individuele 

woningen en dorpse opzet herkenbaar blijven. De onderlinge kleuren sluiten nauw op elkaar 
aan (ton-sur-ton) om een samenhang te creëren. Grote kleurcontrasten worden vermeden (met 
uitzondering van de vrijstaande woningen op hoeken).

• Drie vrijstaande woningen op hoekkavels (of eindkavels in de straat) vormen lichte accenten in de 
buurt. Deze woningen kunnen een afwijkende kleur metselwerk (witte cementsteen) of keimwerk 
krijgen.

3.  Wonen aan het Vloed: 
• De ligging aan het landschap, de grootte van de kavels en de individualiteit van de woningen zijn 

bepalend voor de architectuur. 
• De basismaterialen zijn: baksteen, leisteen of natuursteen, glas en hout.
• Er is één kleurpalet van deze materialen voor alle woningen. 
• De kleuren zijn gebaseerd op natuurlijke en lichte tinten steen en hout, om zo de woningen zo min 

mogelijk aan het landschap te laten opvallen.
• Steen is door de architect gekozen in samenhang tot het ontwerp van de woningen.

sfeerbeelden: materiaal, kleur en dakvorm



DAKVORM
1.  Wonen aan het dorpse lint: 
• De woningen langs de Bergstraat hebben een langskap of afwisselend plat dak met langskap. 
• De kap kan een zadeldak zijn, een mansardedak of een afgeleide vorm daarvan zijn.
• De kap mag symmetrisch en/of asymmetrisch zijn, mits deze in samenhang met de gevel is 

ontworpen. 
• De dakbedekking bestaat uit natuurlijke materialen zoals dakpannen, leipannen, en dergelijke.
• De kleur van de kap is antraciet en in samenhang met rest van het buurtje.
2.  Wonen aan de straatjes: 
• Alle woningen hebben een kap, al dan niet met dakkapellen. De vorm wordt in samenhang met de 

architectuur van de gevel bepaald.
• De kap van deze woningen mag variëren, zowel een langskap als dwarskap is mogelijk. 
• De kap van de vrijstaande woningen mag onderscheidend zijn; hiermee kan een kleinschalig 

accent worden gecreëerd in de straat.
• De dakbedekking van de schuine daken bestaat uit natuurlijke materialen, zoals keramische 

dakpannen, leipannen en dergelijke. De kleur van de dakbedekking is antraciet/donkergrijs in 
samenhang met de kleur van de dakbedekking in de rest van het buurtje.

• Dakkapellen zijn ondergeschikt aan de hoofdbouwmassa en uniform vormgegeven.
• Voor de dakkappellen die na oplevering geplaatst kunnen worden (door de bewoners) dient een 

integraal ontwerp te zijn, in samenhang met de architectuur van de woning.
3.  Wonen aan het Vloed: 
• Alle woningen hebben een hoge kap. De kap vormt een belangrijk architectonisch element van de 

woning. De vorm wordt in samenhang met de architectuur van de gevel bepaald.
• De richting van de kap is dwars op de straat en het landschap. Hiermee opent de woning zich 

volledig naar het landschap.
• De hoofdkapvorm is uniform; 
• De kleur van de kap is antraciet en in samenhang met rest van het buurtje.
• Eventuele dakkapellen zijn geintegreerd in het ontwerp van de kap; ze zijn ondergeschikt aan de 

hoofdbouwmassa en uniform vormgegeven.
• Voor de dakkappellen die na oplevering geplaatst kunnen worden (door de bewoners) dient een 

integraal ontwerp te zijn, in samenhang met de architectuur van de woning.
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2 lagen met kap (dwars of langs).
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Kappen en hoogte bebouwing
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BIJGEBOUWEN EN BERGINGEN
1.  Wonen aan het dorpse lint: 
• De bergingen staan aan de openbare ruimte (parkeerstraat) en vragen om een zorgvuldige uitwerking.
• De bergingen zijn uniform vormgegeven en mee ontworpen met de woningen.
2.  Wonen aan de straatjes: 
• Aanbouwen, bijgebouwen en/of vrijstaande garages zijn gewenst. Deze zorgen voor variatie en 

dorpse uitstraling.
• De bergingen worden geïntegreerd in het hoofdvolume van de woning of in het bijgebouw 

opgenomen.
• Bij positionering dient aandacht voor de uitstraling naar de omgeving/straat en de bezonning van de 

tuin te zijn.
• De bijgebouwen worden in dezelfde baksteenkleur van de woningen uitgevoerd. 
3.  Wonen aan het Vloed: 
• Om de versnippering van de tuinen te voorkomen en om een eenduidig compact bebouwingsbeeld 

aan het landschap te kunnen creëren, zijn de bijgebouwen en/of vrijstaande garages in dit gebied 
NIET toegestaan. 

• Aanbouw is mogelijk indien het mee ontworpen is met de architectuur van de woning (het 
hoofdvolume).

• De bergingen en de parkeervoorzieningen (garage, carport) worden geïntegreerd in het hoofdvolume 
of in het aangebouwde volume van de woning.

DETAILLERING
• Zorgvuldige uitvoering wordt verwacht bij de plaatsing van de zonnepanelen
• Positionering van de zonnepanelen op schuine daken afstemmen op het stramien van de gevel. 

Panelen clusteren en clusters ’afmaken’ .
• Airco-installaties moeten te allen tijden aan de achterzijde van de woning worden geplaatst en niet 

zichtbaar vanuit de openbare ruimte.
• Plaatsing van de airco-installaties op de kopgevel (zijgevel) is niet toegestaan. 
• Een integrale oplossing met de gevelarchitectuur en/of mee-ontworpen aircokasten verdient de 

aandacht.
• Ook de hemelwaterafvoeren worden planbreed duurzaam vormgegeven door deze uit te voeren in 

zink of als eventuele kleefgoten. Aandacht wordt gevraagd voor de positionering en vormgeving van 
de spuwers en de noodoverstorten.

zonnepanelen geintegreerd in dakvlak

geintegreerde/afgewerkte aircoinstalaties

ongewenste oplossingen



3m
3m

min. 3m

straat

Principe schema positionering woning, erfafscheiding en oriëntatie
Wonen aan de straatjes: 
• Rooilijn minimaal 3 meter vanaf de kavelgrens, zowel aan de 

voorzijde als de achterzijde.
• Lage haag (0,7 - 1 meter) langs de voorzijde, langs de zijkant tot aan 

de voorgevel en tussen de kavels onderling tot aan de voorgevel.
• Hoge haag (1,8 -2 meter) langs de overige zijkanten, achterkanten 

en tussen de kavels onderling.

Principe schema positionering woning, erfafscheiding en oriëntatie
Wonen aan het Vloed: 
• Geen vaste rooilijn aan de voorzijde; één zijkant van de woning staat 

op 3 meter vanaf de kavelgrens.
• Grote voortuinen (representatieve deel) en brede zijtuinen (meer 

private deel).
• Om privacy te kunnen borgen zijn hoge hagen (1,5 -1,8 meter) 

gewenst; zowel langs de representatieve voorzijde als langs de 
zijkanten.

stra
at

privé

representatief
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sfeerbeelden grote groene terrassen aan 
het landschap

Appartementen aan de Leij



DEELGEBIED “APPARTEMENTEN AAN DE LEY”

Kavelinrichting
• De “groene loper” wordt ingericht als een brede wadi met cascades die het regenwater uit de 

omgeving opvangt en geleidelijk afvoert naar de beek. Het wooncomplex, dat met de voeten 
in dit natte gebied staat, wordt op een enigszins verhoogde terp geplaatst, iets hoger dan de 
omgeving. 

• Het bebouwingsvlak voor de realisatie van de appartementen en de parkeervoorziening dient 
rekening te houden met behoud van de zichtlijnen naar het landschap en de minimale breedte 
voor de omliggende groenzone (wadi). Minimale afstanden zijn daarbij:

•  40 meter tot aan de kavellijn van de woningen in De Fabriek en woningen aan het 
Vloed.

•  20 meter tot aan de Watermolenstraat.
•  25 meter tot aan de beek.

• Het complex wordt ontsloten vanaf de Watermolenstraat. De inrit naar de parkeervoorziening 
wordt landschappelijk geïntegreerd. De toegang naar het complex kan afsluitbaar zijn door 
middel van een  poort of slagboom. De positie van de poort/slagboom ligt op het uit te geven 
terrein, minimaal 10 meter vanaf de Watermolenstraat. Dit om de vrije doorzicht naar het 
landschap te kunnen behouden.

• De parkeervoorziening mag halfverdiept of volledig ondergronds worden gesitueerd. Er dient 
bij een halfverdiepte positionering rekening te worden gehouden met een landschappelijke 
aansluiting op de omgeving. 

• Het parkeren, zowel voor de bewoners als voor de bezoekers, dient geheel op eigen terrein 
te worden opgelost (parkeernorm 2,6 ppl/woning). Parkeerplaatsen in de open lucht dienen 
zorgvuldig en landschappelijk te worden ingepast en maximaal uit het zicht.  

• De inrichting van de collectieve tuin op de terp is open en loopt qua beeld, materialisatie en 
beplanting vloeiend over in de omliggende wadi en het naastgelegen beekdal. Het vormt in 
de inrichting een vanzelfsprekende overgang tussen de meer cultuurlijke wadi en de meer 
natuurlijke inrichting in het beekdal. Insteek is een ecologische invulling die de natuurwaarden 
van het gebied versterkt.

• Woningen op de begane grond kunnen op deze terp een kleine tuin of terras hebben, 
geïntegreerd in het totale ontwerp van het gebouw en de tuin. 

• Het afval zal worden ingezameld in de centrale ruimte van het gebouw in opgestelde containers. 
Deze kunnen wekelijks worden aangeboden aan de ophaaldiensten.

schets illustratie “gestapelde appartementen”
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6

     wadi     appartementen  wadi                wandelpad  beek

                                       onderhoudsstrook                  

Bebouwing
• Het gebouw markeert de overgang van de groene loper naar het beeklandschap en vormt een 

eigentijds nieuw baken in het landschap. 
• Het appartementencomplex is een bijzonder architectonisch gebouw waar “de villa’s als het ware 

gestapeld worden”. Het beeld van grote open terrassen aan het landschap vormt het beeld voor dit 
object.

• Het object is alzijdig georiënteerd met uitstraling en een gezicht naar alle kanten van de Zuidrand 
(de Watermolenstraat, de groene loper en het beekdal). De hoofdoriëntatie vanuit de woningen is 
uiteraard het prachtige uitzicht op het beekdal en het buitengebied.  

• Het appartementencomplex dient een architectonische parel van de Zuidrand te zijn. Het 
hoogstaande ambitieniveau is niet alleen voor de architectuur gewenst maar ook voor de 
woningtypes, detaillering en materialisatie van het gebouw.

• Horizontale geleding van het gebouw met uitkragende balkons in lichte materialen en kleuren is het 
beeld.

• Gezien de natuurlijke en landschappelijke setting is het gewenst om zo veel mogelijk natuurlijke 
en duurzame materialen te gebruiken. De voorkeur gaat uit naar baksteen, glas en hout. Baksteen 
refereert naar de achtergelegen fabriek. 

• De maximale hoogte van het gebouw is 4 woonlagen met een 5de beperkt bebouwde laag 
(bijvoorbeeld met penthouses).  Dit is exclusief (halfverdiept) parkeer-laag. 

• Een trapsgewijze opbouw (verjonging) van het gebouw dan wel geleding van de gevelopbouw is 
gewenst zodat er geen muurvorming ontstaat naar het landschap. 

• De entree is zichtbaar gesitueerd vanaf de Watermolenstraat. 

sfeerbeelden gevel opbouw, alzijdige oriëntatie 
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Verwijzing naar voormalige fabriekshallen

Verwijzing naar fabrieks ensemble

PROGRAMMA

Voortuin

Rooilijn (3-5m vanaf straat)

Representatief tuin

Accenten

Representatief zijgevel

ORIENTATIE

DAK/KAP

4 lagen hoog, 

maximaal gedeeltelijk 5 lagen hoog

plat dak 

groen dak
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Kavels Tuin Anna
Kavel 1   1.826 m2
Kavel 2  1.395 m2
Kavel 3   1.690 m2
Kavel 4  1.586 m2
Kavel 5  1.336 m2
Kavel 6  1.405 m2
Kavel 7  1.410 m2
Kavel 8  1.518 m2
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DEELGEBIED “KAVELS TUIN VAN ANNA”

Kavelinrichting
• De kavels hebben overwegend een rechthoekige vorm en zijn haaks op de beek georiënteerd. 

Uitzondering vormt de eindkavel naast de tuin van Thebe, het naastgelegen verzorgingshuis. Deze 
kavel  is driehoekig van vorm, driezijdig georiënteerd en biedt ruimte voor een extra bouwvolume 
(een kangoeroewoning) aan de noordzijde.

• De oppervlakte van de kavels varieert tussen de circa  1.350  m2 tot circa 1.800 m2. Alleen kavel 
1, grenzend aan Thebe, is circa 2.500 m2 groot waardoor de bouw van een kangoeroewoning 
mogelijk is op de kavel. De kavels zijn circa 25 m breed en hebben een variërende lengte van circa 
40-60 meter.

• De kavels bestaan uit een gecultiveerde ’traditionele tuin’  waar de woning op staat en een 
“natuurtuin” die direct aan het beekdal grenst. In dit natuurlijke deel zijn geen gebouwde 
constructies toegestaan. Deze natuurzone varieert qua maat in de diepte, zie hiervoor de 
uitgewerkte kaveltekeningen. Een geleidelijke overgang tussen de cultuur-natuur is gewenst, 
eventueel gemarkeerd met een lichte glooiing of ‘ha-ha’.

• Aan beide kanten van  de beek liggen onderhoudstroken met een breedte van 5.00 meter, die 
eigendom zijn van het Waterschap De Dommel. De noordelijke onderhoudsstrook ligt tussen de 
beekloop en de zuidelijke eigendomsgrens van de bouwkavels.

• Om de kavels een groene, parkachtige karakter te kunnen geven worden de zijtuinen tussen de 
woningen bebouwingsvij en groen ingericht. De afstand van het bouwvlak tot aan de zijgrens is 
minimaal 5 meter.  Ook de afstand tot aan de openbare weg is mede bepalend voor het groene 
karakter van deze kavels. De minimale afstand bedraagt 10 meter (of 8 meter tot aan gebouwde 
parkeervoorziening). 

• De woningen mogen binnen het aangegeven bouwvlak, vrij op de kavel gepositioneerd worden. 
Vaste rooilijn van de woningen is niet gewenst. De bewoners kunnen hierdoor de woning zo 
optimaal mogelijk op uitzicht, bezonning en privacy positioneren. Hiermee ontstaat een vrij en 
informeel beeld van af het landschap.

• Het bouwvlak waarbinnen de woning gesitueerd kan worden bedraagt circa 30-35 % van de 
kaveloppervlakte en is overwegend 500 m2 groot. Het bouwvlak mag maximaal 75% bebouwd 
worden, mits voldaan wordt aan de beeldkwaliteitseisen.

schets impressie woningen aan de Tuin en het landschap
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• Het bouwvlak ligt op een minimale afstand van 10 meter vanaf de openbare weg en 5 meter vanaf 
de zijdelingse erfgrens.

• De ligging van de kavels aan de beek en het ecologische landschap vraagt om een zorgvuldige en 
natuurlijke  inrichting van deze kavels.  Een ‘natuur-inclusieve’ tuin met ruimte voor waterberging in 
de natuurzone, gebiedseigen flora en fauna en veel opgaand groen is het wensbeeld. 

Entree kavel 
• De kavels worden aan de noordzijde ontsloten via een weg die op de Watermolenstraat uitkomt. 

De weg eindigd aan de oostzijde met een verbreding waar keren van gemotoriseerd verkeer  
mogelijk is. 

• Tussen de weg en de kavels ligt een opennbare groenstrook van circa 2 meter breed, als overgang 
tussen openbaar-privé. 

• De kavels hebben een eigen toegang vanaf de weg in vorm van een poort of afsluitbare hek. 
De situering van de toegangen van de kavels kan naar vrij inzicht van de eigenaar gerealiseerd 
worden. De oprit voor de auto’s is maximaal 5 meter breed en wordt met halfverharding (open 
verharding) ingericht. 

• De vorm en materiaalkeuze van de toegangen/poorten passen bij het karakter van de bebouwing. 
De poorten bestaan uit gemetselde kolommen en stalen hekken. De hekken dienen transparant te 
zijn. Dichte poorten met panelen zijn niet toegestaan. De hoogte van de poort is maximaal 2 meter. 

• Parkeren vindt plaats op de kavel (minimaal 2 parkeerplekken per woning). Gebouwde 
parkeervoorziening is integraal mee ontworpen met de hoofdvolume, in vorm van een carport of 
garage.

Sfeerbeelden kavelinrichting
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Tuinmuur
• Bestaande hoge tuinmuur langs de Tuin Huize Anna (onder andere Watermolenstraat), 2 

m hoog.
Lage muur met stalen hek
• Bestaande voorkanten aan de Bergstraat.
• Met rododendron struiken.
Stalen hekken met Rododendrons
• Langs de ontsluitingsweg villa’s.
• Begrenzing Tuin Huize Anna.
• Onregelmatige hoogte en dikte van rododendronstruiken.
Water als natuurlijke begrenzing
Landschappelijke haag met gaas
• Landschappelijke gemengde haag, 1 - 1,8 m hoog.
• Stalen poort naar het onderhoudspad (in beheer van Waterschap).
Natuurtuin met landschappelijk overgang
• Natuurlijke overgang beekdal; talud, glooiing, “ha-ha” 
• Kleine houten vlonder/terras.
• Ruimte voor waterberging.
Agrarisch transparant hek (optioneel)
• Langs het onderhoudspad van de beek, maximaal 1,5 m hoog.
• In de vorm van een draadhek.
• Gesitueerd tussen de tuinen en de onderhoudspad langs de Leij.
Natuurlijke erfafscheiding tussen de percelen 
• Stalen hekken in combinatie met hagen, struiken, bomen, en dergelijke.
• Creëren van privacy met zicht op het landschap.

Erfafscheiding
• Handhaven beeldbepalende gemetselde muur rondom Huize Anna, laatste deel van het beton 

opruimen en de relatie tussen de tuin en de groen lopers versterken. 21
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Bebouwing
• De nieuwe woningen aan de rand van de Tuin Huize Anna zijn geïnspireerd op de bestaande 

woning Huize Anna: een vrijstaand villa in een parkachtige tuin, verscholen achter het groen. Ook 
de kleur wit van Huize Anna vormt de inspiratie voor deze nieuwe woningen. Insteek is echter wel 
nadrukkelijk een moderne, eigentijdse architectuur. 

• De villa’s staan vrij in de tuin en dienen een alzijdige oriëntatie en uitstraling te krijgen. Minstens de 
voorzijde aan de straat en de ‘achterzijde’ aan het landschap dienen een representatieve gevel te 
krijgen. Voor de eindkavels geldt dat ook voor de zijde gelegen aan de openbare ruimte.

• Gezien de landschappelijke setting vormen deze bijzondere kavels aan de beek het visitekaartje 
van de Zuidrand. Een hoogstaande architectonische uitwerking met nadruk op duurzaam en 
ecologisch bouwen met aandacht voor detail en materialisatie is het uitgangspunt voor deze villa’s. 

• Ieder villa is anders, zowel in architectuur als in positionering op de kavel. Er mogen zowel 
langgerekte 1-2 laagse volumes staan, als compacte villa’s met 2-3  lagen hoog. Bindend element is 
de witte kleur. 

• Het hoofdgebouw dient in beginsel uit één massa te bestaan. Aan- en uitbouwen aan het 
hoofdgebouw zijn alleen toegestaan als ze met het hoofdgebouw een harmonieus geheel vormen.

• Maximale grootte van de woning is 1200 m3 (exclusief eventuele kelderlaag). Dit is exclusief 
bijbehorende bijgebouwen. De hoogte van de villa’s is 2 lagen met een kap of 3 lagen met plat dak 
waarbij de 3de laag voor 50% de oppervlakte van de 2de laag is. Maximale bouwhoogte van het 
hoofdgebouw is 10 meter met plat dak. Met een schuin dak mag de maximale nokhoogte van de 
dak 12 meter zijn 

• Bijgebouwen, zoals tuinhuisjes en carports, zijn toegestaan in de zone van het bouwvlak. De 
oppervlakte van bijbehorende bijgebouwen is niet gemaximeerd. Uitzondering vormt de 
bebouwingsvrije zone langs de straat. Hier mogen kleine bouwvolumes geplaatst worden met een 
oppervlakte van maximaal 15 meter. In de “natuurtuin” aan het landschap zijn geen bijgebouwen 
toegestaan. Losstaande bijgebouwen  zijn maximaal 1 laag hoog (3 meter).

• De bergruimte wordt integraal in de hoofdvolume geintegreerd. Vrijstaande bergingen zijn niet 
gewenst, zowel niet tussen de bebouwingsvlakken als niet in de voortuin en achtertuin. 

• De buitenruimte in vorm van terrassen, dakterrassen, veranda’s, loggia’s e.d.  vormt een integraal 
onderdeel van het architectonische ontwerp.

Sfeerbeelden architectuur



Materiaal en kleur
• Gezien de natuurlijke en landschappelijke setting is het gewenst om zo veel mogelijk natuurlijke 

en duurzame materialen te gebruiken. De voorkeur gaat uit naar baksteen, stukwerk en hout, 
eventueel in ondergeschikte vorm aangevuld met andere materialen.

• Basis kleur is wit. Alle woningen dienen een deel van de gevel of de totale woning in wit te hebben.  
Daarnaast hebben natuurlijke en ingetogen kleuren de voorkeur.

• Kappen dienen met natuurlijke materialen zoals keramische dakpannen of riet bekleed te worden. 
Bij platte daken zijn daktuinen en groene daken een pré die het regenwater deels kunnen 
opvangen zodat  het vertraagd via de tuin naar het beekdal afgevoerd kan worden.

Architectenselectie
• De architectenkeuze wordt overgelaten aan de eigenaren, tenzij anders overeengekomen;
• De architect is aangesloten bij de BNA en dient aantoonbare ervaring te hebben met projecten 

waarin sprake is van een functionele en visuele samenhang tussen gebouwen en groene 
buitenruimte, en een moderne uitstraling. Ook dient de architect het vermogen te hebben om 
authentieke en unieke ontwerpen te maken.

    openbare deel Tuin Huize Anna   wadi + ontsluuitingsweg      kavel                         onderhoudspad (privé)                    beek                            onderhoudspad (openbaar) 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De textielfabriek HaVeP, die in eigendom van Van Puijenbroek is, wil verhuizen naar een nieuwe 
locatie. VP Grondexploitatie werkt voor het voormalige fabrieksterrein HaVeP momenteel aan de 
plannen voor de herontwikkeling van het terrein naar een woongebied met natuurontwikkeling. 
Om hiervoor plaats te maken wordt het huidige fabrieksgebouw gesloopt met behoud/renovatie 
van de monumenten langs de Watermolenstraat (ketelhuis, schoorsteen, voormalig 
kantoorgebouw) en het huidige kantoorgebouw langs de Bergstraat. Een deel van de Nieuwe Leij 
wordt verlegd. Op basis van de in 2015 opgestelde integrale visie voor de ontwikkeling is de 
watertoets Zuidrand Goirle – Ontwikkeling Van Puijenbroek (Antea Group d.d. 9 maart 2017) 
opgesteld. Na oplevering van onder ander de watertoets is het stedenbouwkundig plan 
bijgesteld/gedetailleerd. Dit rapport, het waterhuishoudingsplan, beschrijft het 
waterhuishoudkundige ontwerp voor het plangebied. 

Figuur 1-1: Ligging plangebied (bron: Luchtfoto 2017) 

1.2 Doel 

Het doel van het waterhuishoudingsplan is te komen tot een door gemeente en waterschap 
goedgekeurd ontwerp vuilwatersysteem en het hemelwatersysteem (inclusief 
bergingsvoorzieningen en oppervlaktewater). 

1.3 Aanpak 

Antea Group heeft een concept Programma van Eisen opgesteld, dat in februari 2018 is 
besproken met waterschap De Dommel en gemeente Goirle. In hetzelfde overleg heeft het 
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waterschap en de gemeente een reactie gegeven op een tussenversie van het stedenbouwkundig 
plan. Parallel hieraan zijn voor de gemeente verkenningen uitgevoerd hoe om te gaan met de 
verwerking van het hemelwater uit de riolering Parallelweg/Bergstraat in relatie tot de 
ontwikkeling Van Puijenbroek. Vervolgens heeft Antea Group het waterhuishoudkundige 
ontwerp in samenspraak met KuiperCompagnon uitgewerkt en is dit rapport opgesteld. 
De reacties van de gemeente en het waterschap op een tussenversie van dit rapport zijn 
verwerkt zoals samengevat in de e-mail van Antea Group d.d. 6 november 2018. 

1.4 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 beschrijft de huidige situatie en de daaruit volgende aandachtspunten voor het 
opstellen van de waterhuishoudkundige waterstructuur. Hoofdstuk 3 beschrijft de kaders en 
uitgangspunten. Hoofdstuk 4 geeft op hoofdlijnen een toelichting op het toekomstige 
vuilwatersysteem en het hemelwatersysteem (inclusief bergingsvoorzieningen en 
oppervlaktewater). In hoofdstuk 5 is het ontwerp van de riolering en waterhuishoudkundige 
voorziening nader uitgewerkt. Tot slot sluit hoofdstuk 6 af met conclusies en aanbevelingen.
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2 Beschrijving huidige situatie 

Voor de beoordeling van de huidige situatie zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 

 Terreinhoogte inmeting (Antea Group, 2018); 

 Algemene Hoogtekaart Nederland (AHN2); 

 REGISII, TNO (DINOloket); 

 Boringen (Antea Group, 2012); 

 Gemeten grondwaterstanden (DINOloket, TNO, 2018); 

 Legger (waterschap De Dommel, 2018); 

 Beheerregister riolering  (Gemeente Goirle, 2018). 

2.1 Plangebied 

Het plangebied ligt aan de zuidzijde van de kern Goirle. Het plangebied wordt begrensd door de 
Bergstraat (noordzijde), tuin van Huize Anna (oostzijde) en het dorpslint (westzijde). De beken, de 
Oude Leij en de Nieuwe Leij, liggen aan de zuidzijde van het plangebied. 
Voor dit waterhuishoudingsplan is het plangebied opgedeeld in deelgebieden. Figuur 2-1 toont 
de ligging van de deelgebieden.  

Figuur 2-1: Indeling deelgebieden  

De fabriek, HaVeP, die in eigendom van Van Puijenbroek is, doet nog gedeeltelijk dienst als 
opslag, productontwikkeling en als Texperience-center. Daarnaast is het hoofdkantoor aan de 
Bergstraat nog in gebruik. Het oudste gedeelte van de fabriek staat al jaren leeg. Figuur 2-2 tot en 
met 2-3 geven een beeld van de fabriek, gezien vanaf de Bergstraat.  
De figuren 2-4 tot en met 2-6 geven een beeld van de Nieuwe Leij. De nieuwe Leij heeft een 
regionale functie ten aanzien van de afwatering.  

de fabriek 

dorpslint 

Het Vloed 
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Anna 
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Figuur 2-2: foto 1 - Voorzijde van het voormalige fabrieksterrein [bron: foto veldbezoek d.d. 29 maart 2018] 

Figuur 2-3: foto 2 - Voorzijde van het voormalige fabrieksterrein [bron: foto veldbezoek d.d. 29 maart 2018] 

Figuur 2-4: Foto 3 - Nieuwe Leij bij brug Watermolenstraat [bron: foto veldbezoek d.d. 29 maart 2018] 
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Figuur 2-5: foto 4 - hemelwateruitlaat riolering ter hoogte de Watermolenstraat [bron Foto veldbezoek 
Antea Group d.d. 29 maart 2018] 

Figuur 2-6: Foto 5 - Noodoverlaat Tuin Huize Anna gelegen nabij het Kerklaantje [bron Foto veldbezoek 
Antea Group d.d. 29 maart 2018] 
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2.2 Verharding 

Antea Group heeft het oppervlak aan huidige verharding afgeleid van een luchtfoto uit 2017 (zie 
figuur 1-1). Tabel 2-1 toont de oppervlakken per deelgebied, uitgesplitst in verhard – en 
onverhard oppervlak. De indeling van de deelgebieden is weergegeven in figuur 2-1.  

Tabel 2-1: Verdeling verhard en onverhard oppervlak binnen het plangebied, huidige situatie.  

Deelgebied totaal

1 2 3 4 5 6

Verhard [m2] 20.710 6.220 1.240 6.680 7.520 5.130 47.500

Onverhard [m2] 4.130 6.660 14.760 300 4.400 36.900 67.150

totaal gebied [m2] 24.840 12.880 16.000 6.970 11.920 42.030 114.640

fractie verhard [%] 83 48 8 96 63 12 41

fractie onverhard [%] 17 52 92 4 37 88 59

2.3 Terreinhoogte 

De huidige maaiveldhoogte in het plangebied loopt af richting het zuiden.  
De Bergstraat loopt af van NAP 15,26 m (noordwestzijde van het plangebied) tot NAP 15,15 m 
(noordoostzijde van het plangebied). De Watermolenstraat heeft aan de oostzijde van het plangebied 
een hoogte van circa NAP 15,50 m. In het plangebied varieert de maaiveldhoogte. Figuur 2-7 toont de 
ingemeten weghoogtes en het verloop van het terrein. 

De grondwal aan de westzijde van het plangebied heeft een hoogte van circa 17,2 m en wordt 
ten behoeve van de ontwikkeling van het woongebied Van Puijenbroek afgegraven. 
Het zuidelijk deel van het plangebied, het huidige beekdal,  is laag gelegen (maaiveldhoogte van 
tussen de NAP +13 en 14 m).  

De huidige terreinverhardingen van de fabriek liggen op een gemiddelde hoogte van circa NAP 
+14,5 m.  
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Figuur 2-7: Maaiveldhoogte in en rondom het plangebied in m NAP [bron: AHN2]. 

2.4 Bodemopbouw 

In de Wateratlas van de provincie Noord-Brabant is het plangebied geclassificeerd als 
beekdallandschap. Door Antea Group zijn grondboringen tot 3,0 m uitgevoerd (Rapport 
Eindsituatie onderzoek Bergstraat 50 te Goirle, Antea Group augustus 2012, revisie 00). In bijlage 
1 zijn de boorstaten opgenomen. 
De bodem in het plangebied bestaat uit zeer fijn zand (gemiddeld ruim 1,2 m), daaronder is matig 
fijn zand aangetroffen tot de boordiepte (3 m-maaiveld). Bij boring A03 is een uiterst siltige laag 
aangetroffen op een diepte van 2,0-2,5 m-maaiveld. 

De diepere bodem bestaat volgens Dinoloket (Boring B50F0158) tot circa 11,0 m uit matig fijn 
zand tot uiterst grof sterk grindig zand. 

Antea Group heeft op 17 mei 2018 de doorlatendheid van de bodem bepaald op vier locaties 
binnen het plangebied. De metingen van de doorlatendheid zijn uitgevoerd door middel van de 
omgekeerde boorgatmethode (infiltratieproef). In ieder boorgat is een peilbuis met een diver 
geplaatst. Daarna is het boorgat/peilbuis gevuld met water, waarna de snelheid van het dalen 
van het waterpeil is bepaald. Met de falling head-methode is vervolgens de doorlatendheid 
berekend. Tabel 2-2 toont de gemeten doorlatendheid en figuur 2-8 toont de locaties van de 
doorlatendheidsmetingen. 
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Tabel 2-2: Gemeten doorlatendheid (bron: Antea Group 17 mei 2018) 

Boornummer Doorlatendheid 

I01 zeer goed doorlatend (doorlatendheid 10 – 15 m per dag) 

313 zeer goed doorlatend (doorlatendheid 10 – 15 m per dag) 

E02 zeer goed doorlatend (doorlatendheid 10 – 15 m per dag) 

Peilbuis 1 zeer goed doorlatend (doorlatendheid 10 – 15 m per dag) 

2.5 Grondwater 

Antea Group monitort op verschillende locaties de grondwaterstanden (zie figuur 2-8). Deze 
monitoring is gestart in februari 2017 en duurt nog tot begin 2019. De eerste bevindingen 
daarvan laten een grondwaterstanden zien van maximaal NAP 13,3 m (zie figuur 2-9). Door de 
korte meetperiode is nu nog geen betrouwbare gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) te 
bepalen. Met behulp van Dinoloket zijn isohypsen uitgevoerd voor peildatum 1 februari 2017. 
Qua ordegrootte geeft de isohypsen een indicatief beeld voor de gemiddeld hoogste 
grondwaterstand. 

Figuur 2-8: Locaties van de peilbuizen, locaties van de infiltratiemetingen en de isohypsen d.d. 1 februari 
2017 
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Figuur 2-9: Verloop van de grondwaterstanden [Antea Group] 

2.6 Oppervlaktewater 

De twee A-waterlopen ten zuiden van het plangebied betreffen de Nieuwe Leij en de Oude Leij. 
Beide waterlopen worden in deze paragraaf nader toegelicht. 

Nieuwe Leij 
Via de Nieuwe Leij watert het gehele (landelijke) gebied gelegen ten zuidwesten van Goirle af. Bij 
extreem hoge afvoeren treedt de Nieuwe Leij buiten haar oevers, waardoor de lager gelegen 
delen langs de beek overstromen. Om de overlast tegen te gaan zijn reeds diverse maatregelen 
genomen, zoals de realisatie van extra waterberging (Vloeder-Zuid en Beekse dijk/Vosreyt). Aan 
de zuidwestzijde van het plangebied, stroomopwaarts van het plangebied, is in de Nieuwe Leij 
een stuw aanwezig (doorstroombreedte 4 m, stuwpeil zomer NAP 12,88 m, stuwpeil winter 
NAP 12,8 m) waarmee het peil in de Nieuwe Leij en de bovenstrooms gelegen gestuurde 
waterberging (Vloeder-zuid) gereguleerd kan worden. Deze stuw is voorzien van een vispassage. 

Oude Leij 
De Oude Leij verzorgt de afwatering van het landelijk gebied, gelegen ten zuidenoosten van 
Goirle. Diverse B-wateren en een A-water wateren af op de Oude Leij. Ter hoogte van de 
Zuidrand is de Oude Leij een smal stroompje door de weilanden heen. Ter hoogte van de 
Goirlesedijk is in de Oude Leij een stuw (doorstroombreedte 1,3 m, geen stuwpeil bekend) 
aanwezig waarmee het peil van de bovenstrooms gelegen gestuurde waterberging (Beekse 
dijk/Vosreyt) gereguleerd kan worden. 
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Figuur 2-10: Waterlopen (blauw) en beschermingszones (gearceerd) [bron: legger waterschap de Dommel]. 

2.7 Regionaal waterbergingsgebied 

Het zuidelijke deel van het plangebied is gelegen in een natuurlijk overstromingsgebied, zie figuur 
2-11. Dit gebied dient als regionale waterberging om wateroverlast tegen te gaan.  
Het zuidoostelijke deel van het plangebied is aangewezen als reservegebied voor waterberging 
(zie figuur 2-11).  

Antea Group heeft in het kader van de planvorming voor de Groenblauwe zone in samenspraak 
met Waterschap De Dommel de waterhuishoudkundige opgave en compensatie ten aanzien van 
de regionale waterberging in beeld gebracht met modellen (SOBEK) en uitgewerkt in het rapport 
Hydrologie Zuidrand Goirle, Groenblauwe. Uitgangspunt is dat ruimtelijke plannen niet mogen 
leiden in een afname van regionale waterberging. Dit geldt ook voor het reserveringsgebied 
waterberging. 

Oude Leij

Nieuwe Leij
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Figuur 2-11: Waterberging omgeving plangebied Van Puijenbroek (Geoweb waterschap De Dommel) 
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2.8 Waterkeringen 

Op diverse locaties langs de Nieuwe Leij is een waterkering aanwezig met de status ‘overig’. Deze 
waterkeringen beschermen de (lage) gronden gelegen rondom de Nieuwe Leij tegen inundatie 
vanuit de Nieuwe Leij, zie figuur 2-12. De noordoostelijke waterkeringen vormen de kades rond 
het gestuurde waterbergingsgebied.  

Figuur 2-12: Keringen en kades omgeving plangebied Van Puijenbroek (bron: watertoetsviewer waterschap 
De Dommel) 

2.9 Riolering 

Het fabrieksterrein (dak en terreinverharding) is aangesloten op het gemengde rioolstelsel aan de 
Bergstraat. De riolering in het plangebied behoort tot bemalingsgebied Centrum-Laag. 
Uiteindelijk lozen alle rioleringsgebieden van Goirle op het gebied Centrum-Laag, waar aan de 
Beeksedijk het waterschapsgemaal (capaciteit 1.630 m3/uur) staat. Dit gemaal transporteert het 
afvalwater naar de RWZI Biest-Houtakker. 

Vanuit het rioolstelsel van Goirle zijn overstorten aanwezig op de Nieuwe Leij. In het planbied 
betreft dit de overstort vanuit het gemengde stelsel via BBB Poppelseweg. Daarnaast gaat het om 
twee hemelwateruitlaten, namelijk de hemelwateruitlaat ter hoogte van de Vloeidijk 
(regenwaterstelsel van Tijvoort-Noord) en de hemelwateruitlaat ter hoogte van de 
Watermolenstraat (regenwaterstelsel van het Centrumgebied van Goirle). Figuur 2-13 toont de 
locatie van de overstort en de hemelwateruitlaten. 
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Figuur 2-13: Ligging van de riolering (bron: Gemeente Goirle) 

Ten zuiden van het plangebied liggen twee leidingen van het gemengde stelsel welke onder de 
Nieuwe Leij doorlopen. Op één van de twee aftakkingen loost het vuil- en hemelwater vanaf 
Huize Anna. Op de andere aftakking was eerder de fabriekslocatie (HaVeP) aangesloten, het 
vuilwater is reeds vervallen nu wordt alleen nog hemelwater afgevoerd.  

2.10 Ligging van kabels en leidingen 

Nabij de Bergstraat en Watermolenstraat liggen diverse leidingen (zie figuur 2-14) waaronder een 
hogedruk gasleiding ter hoogte van de fabriek HaVeP.  

vervallen afvoer 
vuilwater HaVeP (vml 

fabriek) 

        Afvoer 
        Huize Anna 
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Figuur 2-14: Indicatieve ligging van kabels en leidingen (bron: Klic 2018) 
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3 Kaders en randvoorwaarden 

In de watertoets Zuidrand Goirle – Ontwikkeling Van Puijenbroek (Antea Group d.d. 9 maart 2017 
is het beleid beschreven. Aanvullend hebben de gemeente en het waterschap gereageerd op het 
voor dit waterhuishoudingsplan opgestelde concept Programma van Eisen (e-mail waterschap 
d.d. 9 maart 2018 en e-mail gemeente d.d. 13 maart 2018). Dit hoofdstuk geeft een beschrijving 
van de relevante beleidskaders en de randvoorwaarden voor het ontwerp van de 
waterhuishoudkundige waterstructuur. 

3.1 Visie zuidrand Goirle 

In 2015 heeft KuiperCompagnons een integrale visie opgesteld, de ‘Visie Zuidrand Goirle’. In dit 
document is een integrale visie uitgewerkt. Naast de woningbouwlocatie van onder andere Van 
Puijenbroek is ook een integrale invulling van groen en water uitgewerkt. De visie is op 15 
december 2015 vastgesteld door de gemeenteraad van Goirle met een aantal aandachtspunten: 
de uitwerking van de integrale biodiversiteit, groenblauwe zone en het behoud van 
cultuurhistorische waarden in het gebied. 
Bij de totstandkoming van de visie werkten de initiatiefnemers samen met de gemeente Goirle. 
Ook het Brabants Landschap, de provincie Noord-Brabant en waterschap De Dommel hebben 
een bijdrage geleverd aan de visie. Tussen de partijen en de gemeente Goirle zijn afspraken 
gemaakt om zowel de rode als groenblauwe ontwikkelingen goed op elkaar af te stemmen en zo 
tot een integrale gebiedsontwikkeling te komen (intentieovereenkomst d.d. 24-3-2016). In 2017 
is een intentieovereenkomst overgesloten tussen de partijen en waterschap De Dommel d.d. 23-
6-2017). 
Op basis van de visie is door KuiperCompagnons een stedenbouwkundig plan opgesteld.  

3.2 Vijftrapsstrategie 

Waterschap De Dommel heeft in januari 2016 het Waterbeheerplan 2016-2020 ‘Waardevol 
Water’ vastgesteld waarin de activiteiten en doelstellingen van het waterschap zijn opgenomen. 
Het waterschap heeft geprioriteerd wat zij de komende jaren doen aan droge voeten en schoon, 
voldoende, natuurlijk en mooi water. Speciale aandacht heeft voldoende water voor landbouw 
en natuur, wateroverlast en hittestress in het stedelijk gebied, het sluiten van kringlopen, 
verwijderen van ongewenste stoffen zoals medicijnen en het vergroten van het waterbewustzijn. 

Het plan Van Puijenbroek dient hydrologisch neutraal te zijn. Voor uitwerking van de 
hemelwaterafvoer betekent dit het voorkomen van afwenteling door het hanteren van de 
vijftrapsstrategie, waarbij optie 1 het meest wenselijk en optie 5 het minst wenselijk is: 
1. hergebruik; 
2. vasthouden / infiltreren; 
3. bergen; 
4. afvoeren naar oppervlaktewater; 
5. afvoeren naar de riolering. 

Het plangebied Van Puijenbroek voert op dit moment het hemelwater af naar het gemengde 
riool. 
De Nieuwe Leij is een KRW waterlichaam met de classificatie type R5 GEP verweven. Voor de 
waterkwaliteit is het uitgangspunt “stand still - step forward”. Bij de inrichting, bouwen en 
beheer dienen zo min mogelijk vervuilende stoffen te worden toegevoegd aan de bodem en het 
grond- en oppervlaktewatersysteem. Conform de waterkwaliteitstrits: 1. schoonhouden 2. 
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scheiden 3. zuiveren, dienen de mogelijkheden voor bronmaatregelen (schoonhouden) te 
worden onderzocht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zorgvuldige materiaalkeuze (pakket duurzaam 
bouwen), geen blootstelling van uitloogbare bouwmaterialen, zoals zink, koper en lood aan 
hemelwater en een verantwoord beheer van de openbare ruimte (weg- en groenbeheer). De 
verwachting is dat wanneer een woonwijk wordt ontwikkeld met een gescheiden rioolstelsel met 
een bergende voorziening voor de piekafvoer (Hydrologisch Neutraal Ontwikkelen) dit ook voor 
de waterkwaliteit voldoende is. 

Voor grondwater betekent grondwaterneutraal geen verandering van de grondwaterstand 
waardoor in de omgeving van de plangebied verdroging of wateroverlast kan optreden. 

3.3 Compensatie van verhard oppervlak 

Uitgangspunt bij de aanleg van een nieuwbouwwijk is dat er hydrologisch neutraal gebouwd 
wordt. Dit betekent dat de ontwikkeling niet mag leiden tot een grotere waterafvoer uit het 
gebied. In dit geval worden de verhardingen afgekoppeld van het gemengde riool en aangesloten 
op de wadi met een overlaat naar de Nieuwe Leij. Voorkomen moet worden dat de netto 
wateraanvoer naar de Nieuwe Leij als gevolg van het plan toeneemt. 

Om dit te bereiken dient water in het gebied vastgehouden te worden (bergen). Voortkomend uit 
het rekenvoorbeeld afkoppelen en toename verhard oppervlak zijn met maatwerk de volgende 
compensatiehoeveelheden bepaald: 

 Over de toename verhard oppervlak moet 60 mm gecompenseerd volgens de Algemene 
regels uit de Keur van waterschap De Dommel; 

 Voor het totale afgekoppelde verhard oppervlak moet door het afkoppelen 15 mm 

 worden gecompenseerd (e-mail waterschap d.d. 9 maart 2018 en e-mail gemeente d.d. 
13 maart 2018). Dit is de norm / ondergrens;  

 De ambitie van het plan is om in aanvulling op de hierboven genoemde norm de kansen 
voor het creëren van infiltratie, waterberging en hergebruik van water te benutten. De 
huidige inzichten laten zien dat 60 mm waterberging voldoende zou zijn. 

3.4 Ontwateringsnormen en toekomstige terreinhoogte 

In het bebouwde gebied streeft de gemeente naar voldoende ontwateringsdiepte.  
In nieuwbouwgebieden worden daarbij de ontwateringsdiepten uit tabel 3-1 geadviseerd. De 
ontwateringsdiepten gelden als een inspanningsplicht, de gemeente kan niet verantwoordelijk 
worden gesteld voor het handhaven van de genoemde waarden. Door in nieuwbouwsituaties 
(extra) hoge peilhoogten te hanteren wordt het risico op grondwateroverlast verder beperkt. In 
figuur 3-1 staat de ontwateringsdiepte schematisch weergegeven.  

Figuur 3-1: Schematische weergave ontwateringsdiepte. 



Waterhuishoudingsplan 
Zuidrand Goirle - Ontwikkeling Van Puijenbroek 
projectnummer 0420418.01 
25 januari 2019 revisie D1 
VP Grondexploitatie 

Blad 17 van 45 

Tabel 3-1: Geadviseerde minimale ontwateringsdiepten bij nieuwbouw. 

Functie Minimaal benodigde ontwatering  

(m, t.o.v. gemiddeld hoogste grondwaterstand) 

Woningen met kruipruimte* 0,7 

Tuinen/groenvoorzieningen* 0,5 

Secundaire wegen en woonstraten ** 0,7 

* t.o.v. onderkant vloer ; ** t.o.v. de kruin van de weg 

3.5 Vuilwaterriool 

 De riolering dient het afvalwater onder vrij verval af te voeren richting de Beeksedijk. De 
vullingsgraad van het vuilwaterriool mag bij de maatgevende afvoer maximaal 50% 
bedragen. De maatgevende afvoer hierbij is 12 l/uur/inw. gedurende 10 uur. Hierbij 
wordt uitgegaan van gemiddeld 2,5 inwoners per woning; 

 Het minimale afschot van de vuilwaterriolering dient 1:500 te bedragen; 

 De diameter van de hoofdriolering dient minimaal 250 mm te bedragen; 

 De putafstand dient maximaal 75 meter te bedragen; 

 De minimale gronddekking op de hoofdriolering dient 1,1 m te zijn;  

 De minimale verticale afstand tussen kruisende rioolbuizen dient 0,20 m te zijn. 

3.6 Bovengrondse afvoer van hemelwater 

 De bovengrondse inrichting dient bij extreme neerslaggebeurtenissen in staat te zijn, het 
deel van de neerslag dat niet afgevoerd kan worden door het hemelwaterriool, af te 
voeren naar hiervoor aangewezen locaties, niet zijnde o.a. de hoofdinfrastructuur, 
bedrijven en woningen. Voorkomen moet worden dat het water in woningen, gebouwen 
of hoofdinfrastructuur komt. Voor extreme neerslag wordt als richtlijn een bui met een 
herhalingstijd van 1 x per 100 jaar gehanteerd, waarbij rekening wordt gehouden met de 
impact van klimaatveranderingen. Dit is vertaald naar een bui van 60 mm in één uur; 

 Voor een klimaatrobuuste inrichting adviseert het waterschap om na te denken hoe 
wateroverlast in woningen voorkomen kan worden. Welke hoogteverschillen je 
daarvoor nodig hebt is o.a. afhankelijk van de situatie, de beschikbare ruimte en de 
noodzaak om water op straat te bergen; 

 Het beleid van de gemeente is in principe geen lijngoten toepassen. Met een ander 
hoogteverloop is het water met molgoten te sturen; 

 Antea Group heeft de dimensies van de goten en het afschot van wegen/verhardingen 
bepaald met ontwerptools. Hierbij is de insteek geen wateroverlast in de woningen bij 
extreme buien. 
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4 Waterhuishouding 

In het plangebied wordt een woonwijk aangelegd. In dit hoofdstuk volgt een beschrijving van de 
toekomstige waterstructuur. 

De natuurontwikkeling wordt gerealiseerd in de groenblauwe zone, het gebied ten zuiden van 
woningbouwlocatie Van Puijenbroek. In het rapport Hydrologie Zuidrand Goirle, Groenblauwe 
zone (Antea Group, 6 juli 2018) is het waterhuishoudkundige ontwerp beschreven.  

4.1 Hemelwaterafvoer 

Door KuiperCompagnons is een stedenbouwkundigplan opgesteld. De benodigde waterberging 
voor de compensatie van verhardingen wordt opgelost binnen het plangebied. De compensatie 
als gevolg van het ophogen van het terrein wordt opgelost in de groenblauwe zone (punt 7), voor 
nader informatie wordt verwerken naar het rapport Hydrologie Zuidrand Goirle, Groenblauwe 
zone. Hieronder wordt waterhuishoudkundig ontwerp voor de stedelijke ontwikkeling 
beschreven. 

Figuur 4-1: Waterstructuur [bron: concept Stedenbouwkundig plan, KuiperCompagnons d.d. 28 mei 2018].

1 /2 (bovengrondse afvoer van hemelwater) 
In de gehele woonwijk wordt het regenwater zichtbaar (bovengronds) naar de wadi/greppel 
afgevoerd, waarna het hemelwater kan infiltreren.  

De woonstraten rondom de fabriek worden voorzien van molgoten zonder roosters, waarbij het 
V-vormige wegprofiel (een ‘holle’ weg) mee doet in de verwerking van regenwater bij heftige 
buien. In bijlage 5 zijn ter beeldvorming dwarsprofielen opgenomen. 

Woonstraten 
rondom de 

fabriek

Appartementen-
complex aan de 

Leij

villa’s achter 
Tuin Huize Anna

villa’s aan het 
Vloed 

Fabrieksplein wordt 
voorzien van 

infiltratiestroken
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De molgoten van woonstraten in het westelijke deel van het fabrieksterrein monden uit op het te 
vergroten fabrieksplein. Dit groene fabrieksplein, zie nummer 3 in figuur 4-1) biedt ruimte voor 
infiltratie van hemelwater. Via het fabrieksplein komt het water in de centrale wadi. 

Brandgangen aan de achterzijde van woningen in de woonbuurt ‘de fabriek’ worden onder 
afschot (V-profiel) naar een aanliggende straat aangelegd en aangevuld met infiltratiekoffers. Het 
water kan dan meteen infiltreren en bij een groter bui met een beperkt verhang afstromen naar 
de straten. 

De molgoten van woonstraten in het zuidelijke- en westelijke deel van het fabrieksterrein 
monden uit op een centrale wadi (rondom het appartementencomplex).  

3. Fabrieksplein 
Het fabrieksplein wordt ingericht als waterplein. De verhardingen liggen onder afschot naar de 
infiltratiestroken.  

Onderstaande figuur geeft een schetsmatige voorstelling van het principe van het waterplein. 
Het plan kan maximaal 0,15 m tot 0,20 m water bergen. Het plein heeft aan de zuidzijde een 
overloopmogelijkheid naar de centrale wadi. Bij een bui van 60 mm is berging van het waterplein 
volledig benut en stroomt er via de overloopmogelijkheid water naar de centrale wadi. Volgens 
de nieuwe inzichten betreft dit een bui met een herhalingstijd van éénmaal per 100 jaar. Bij 
kleine buitjes zullen de waterdieptes op het waterpeil veel kleiner zijn dan de maximum 
waterdieptes en vindt er geen overloop plaats. 

In het ontwerpproces zijn de wegpeilen van onder andere de fabrieksstraatjes aangepast 
waardoor nu meer water naar het waterplein stroomt om zodoende de beschikbare 
bergingscapaciteit van het waterplein beter te kunnen benutten. De woningen aan de oostzijde 
van het waterplein lozen het hemelwater op het waterplein. 

Figuur 4-2: Illustratie waterplein 

4. villa’s achter Tuin Huize Anna 
De villa’s achter Tuin Huize Anna lozen op de achtertuin waar het hemelwater wordt geborgen en 
kan infiltreren op de kavel. De weg aan de voorzijde van de woningen helt af naar de wadi. De 
wadi staat niet in verbinding met de centrale wadi, maar kan via het terrein overlopen naar Tuin 
Huize Anna. Hierbij wordt opgemerkt dat Tuin Huize Anna in de huidige situatie (de situatie voor 
aanleg van de woonwijk en het ophogen van het terrein) onderdeel uitmaakte van het regionale 

Groenstrook 0,05 m verdiept 
t.o.v. verharding. Maximale 

berging 0,20 tot 0,25 m Maximaal 0,15 tot 0,20 m 
water op verharding. 

Gemiddeld 0,075 m berging. 
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waterbergingsgebied. Bij een T100 zal de wadi zal overstromen gezien het kleine oppervlak dat 
kan afstromen naar de wadi (alleen de weg). 

5. Villa’s aan het Vloed 
De villa’s aan het Vloed lozen op de achtertuin waar het hemelwater wordt geborgen en kan 
infiltreren op de kavel. De weg aan de voorzijde heeft twee afvoerpunten: het oostelijke deel 
loost via de molgoot in de weg op de centrale wadi. 
Het meest westelijke deel van de weg voert af naar de wadi aan het Vloed. 

4.2 Hemelwaterberging 

Centrale wadi 
Vanwege het hoogteverschil wordt de centrale wadi opgedeeld in 4 compartimenten van noord 
naar zuid, om de bergingscapaciteit optimaal in te benutten. De wadi heeft een diepte van 0,7 tot 
1,20 m beneden de weg. De taludhelling aan de wegzijde is 1:3 en de taludhelling aan 
appartementenzijde is 1:6. Figuur 4-2 geeft een impressie van de wadi rondom het 
appartementencomplex. 

De centrale wadi wordt voorzien van een overlaat. De overlaat treedt in werking als de wadi voor 
meer dan 0,5 m waterkolom is gevuld. De overlaat stort over naar het beekdal Nieuwe Leij. 

Figuur 4-3: Impressie van de centrale wadi rondom het appartementencomplex [bron: concept 
Stedenbouwkundig plan, KuiperCompagnons d.d. 28 mei 2018].

Wadi grenzend aan Tuin Huize Anna 
De villa’s achter Tuin Huize Anna krijgen een eigen wadi voor de opvang van het hemelwater van 
daken en terreinverhardingen, zie nummer 4 in figuur 4-1. De wadi staat niet in verbinding met 
de centrale wadi (vanwege de lage weghoogte nabij de Tuin van Huize Anna), maar loopt over in 
de bestaande vijver. De wadi heeft een diepte van 0,45 m beneden de weg. De taludhelling is 1:3 
en de taludhelling. Figuur 4-4 geeft een impressie van de wadi. 
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Figuur 4-4: Impressie van de wadi grenzend aan Tuin Huize Anna [bron: concept Stedenbouwkundig plan, 
KuiperCompagnons d.d. 28 mei 2018]. 

4.3 Terreinhoogte 

De huidige maaiveldhoogte in het plangebied loopt af richting het zuiden. Hierdoor stroomt het 
water van nature richting de centraal aan te leggen wadi. Figuur 4-5 toont de indicatieve 
wegpeilen voor de toekomstige woonwijk. Bij de keus van de wegpeilen is rekening gehouden 
met (a) terreinhoogte minimaal 0,2 m boven de waterstanden T=100 van de Nieuwe Leij, (b) de 
hoogteligging van omliggende wegen, (c) de benodigde ontwateringsdieptes zoals genoemd in 
hoofdstuk 3.4, (d) een benodigde gronddekking boven het ondergrondse vuilwaterriool van 
minimaal 1,2 m en (e) het benodigd afschot om een bovengrondse afvoer van hemelwater naar 
de wadi/greppel mogelijk te maken. 

De indicatieve wegpeilen sluiten goed op de hoogtes van de omliggende wegen. Bij de technische 
uitwerking van het ontwerp is de aansluiting met de omgeving een aandachtspunt. Dit geldt met 
name voor de zone aan de westzijde van de plangrens omdat daar de hoogtes variëren. 

Om wateroverlast te voorkomen wordt het vloerpeil van de woning minimaal 0,20 á 0,30 m 
boven het wegpeil aangelegd. Het wegpeil is hierbij gedefinieerd als het hoogste punt van de 
rijbaan. 
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Figuur 4-5 Indicatieve wegpeilen voor de toekomstige woonwijk en berekende de waterstanden T=100 van 
de Nieuwe Leij 

4.4 Riolering 

Vuilwaterriool Van Puijenbroek 
In het gebied wordt een vuilwaterriool met een diameter van 250 mm aangelegd dat onder vrij 
verval afvoert naar het gemeentelijk riool in de richting van de Beekstraat aan de oostzijde. Van 
daaruit wordt middels een gemaaltje het vuilwater opgevoerd naar de bestaande gemengde 
riolering in de straat Kerklaantje en via het waterschapsgemaal naar de 
rioolwaterzuiveringsinstallatie.  

Door de realisatie van een gemaal voor het transport van vuilwater is de afvoer gegarandeerd, 
wat zorgt voor een robuust systeem. Vanuit hoogteligging van de bestaande riolen is een 
aansluiting onder vrij verval, met een terugslagklep, op het bestaande gemengde stelsels geen 
optie. De b.o.b. hoogten van de ontvangende riolen zijn gelijk aan te realiseren vuilwaterriool. De 
kans dat er vuil voor de klep komt te liggen aan de gemengde rioolzijde is groot. De afvoer van 
vuilwater uit de uitbreiding is vervolgens geblokkeerd. Vuistregel is dat een terugslagklep in de 
riolering minstens 50cm boven het ontvangende riool moet uitkomen om blokkade door vuil te 
voorkomen.  

Hemelwaterriool Parallelweg 
De gemeente heeft reeds hemelwater afgekoppeld van de gemengde riolering. In de Parallelweg 
is grote hemelwaterleiding aanwezig. Momenteel stort deze over op het gemende stelsel. 
De gemeente wil dit hemelwater daadwerkelijke afkoppelen door het hemelwater te laten lozen 
op uiteindelijke de Nieuwe Leij. Hiervoor moet het plangebied Van Puijenbroek worden 
doorkruist. 
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Er zijn diverse technische mogelijkheden en kansen om het regenwater af te voeren. In het plan 
Van Puijenbroek is ruimte voor een ondergronds hemelwaterriool voor de doorvoer van het 
hemelwaterriool van de Parellelweg. Mogelijk is een deel van het hemelwater via de centrale 
wadi af te voeren. Hierdoor kan het hemelwaterriool kleiner worden gedimensioneerd en is meer 
water zichtbaar af te voeren. In hoofdstuk 6 is dit nader uitgewerkt. 

Hemelwaterriool Watermolenstraat
Een ander punt van aandacht is het lozingspunt van de bestaande hemelwaterriolering in de 
Watermolenstraat op de Nieuwe Leij. Door de voorgenomen ontwikkelingen moet dit 
lozingspunt verplaatst worden. Mogelijk biedt de centrale wadi hiervoor ruimte. Een alternatief is 
het doortrekken van de leiding tot aan de verlegde watergang. Ook dit punt is in hoofdstuk 6 
nader uitgewerkt. 
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5 Ontwerp 

De voorgenomen ontwikkelingen Van Puijenbroek en het voorontwerp voor de omgang met het 
vuilwater en de verwerking van het hemelwater zijn beschreven in hoofdstuk 4. In onderhavig 
hoofdstuk zijn de volgende voorzieningen nader verkend, uitgewerkt en gedimensioneerd: 

1. Vuilwaterafvoer; 
2. Verharde oppervlakken binnen plangebied; 
3. De bovengrondse afvoer van vrijkomend hemelwater; 
4. Berging en infiltratie van hemelwater; 
5. Omgang met hemelwater Parallelweg; 
6. Omgang met hemelwater Watermolenstraat; 
7. Watersysteem. 

5.1 Ontwerp vuilwaterafvoer 

Ontwerpuitgangspunten en dimensionering 

 Een aantal rioolbuizen binnen het plangebied worden verwijderd (zie het gestippelde 
gebied in figuur 5-1). De rioolafvoer van tuin Huize Anna wordt door de ontwikkelaar 
aangesloten op het nieuwe vuilwater rioolstelsel van de wijk.  

 In het kader van de realisatie van de groenblauwe zone wordt o.a. de Nieuwe Leij 
verlegd. De rioolbuizen naar de Leij worden verlegd en er worden nieuwe 
overstortputten aangelegd. Zoals weergegeven in figuur 2-13 betreft dit de overstort 
vanuit het gemengde stelsel via BBB Poppelseweg. Daarnaast gaat het om twee 
hemelwateruitlaten, namelijk de hemelwateruitlaat ter hoogte van de Vloeidijk 
(regenwaterstelsel van Tijvoort-Noord) en eventueel de hemelwateruitlaat ter hoogte 
van de Watermolenstraat (regenwaterstelsel van het Centrumgebied van Goirle).  

 De basis voor de vuilwaterafvoer is omschreven in §4.4. 

Figuur 5-1: Ligging van de huidige riolering (bron: Gemeente Goirle) 

Vervallen 
afvoer HaVeP 
(vml fabriek)

        Afvoer 
        Huize Anna 

Te verwijderen 

          HWA  
watermolenstraat 
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Diameters 
Voor de capaciteit van het stelsel is gerekend met het aantal inwoners in het gebied. Op basis van 
de ontwerpschetsen door KuiperCompagnons is vastgesteld dat er binnen het plangebied 173 
woningen worden gerealiseerd. Uitgaande van een gemiddelde woningbezetting van 2,2 
inwoners per woning betekent dit dat er in totaal 381 inwoners aansluiten op het 
vuilwaterstelsel. Eveneens wordt als uitgangspunt genomen dat er geen hemelwater op het 
vuilwaterstelsel wordt aangesloten en dat een minimale buisdiameter van 250 mm wordt 
toegepast in het kader van toegankelijkheid voor reiniging en inspectie. Vanuit de ontwerpeisen 
wordt gesteld dat de dekking op leidingen minimaal 1,20 meter betreft, deze dekking wordt op 
alle locaties behaald. 

Gemaal 
Nabij de oostelijk gelegen woningen achter Tuin van Huize Anna wordt een gemaal gerealiseerd. 
Via een persleiding sluit dit gemaal aan op het bestaande gemengde stelsel dat in de straat 
Kerklaantje ligt. De benodigde capaciteit van dit gemaal is bepaald aan de hand van het aantal 
inwoners en het gemiddelde waterverbruik van 12 liter per persoon per uur. 
De benodigde capaciteit bedraagt 381 x 12 l/h = 4,6 m3/h. Geadviseerd wordt een gemaal te 
realiseren met een capaciteit van 5,0 m3/h. 

Persleiding 
De persleiding tussen het te realiseren gemaal en de aansluiting op de straat Kerklaantje heeft 
een lengte van circa 120 meter. Het begin van de persleiding ligt op een diepte van circa NAP 
11,5 m. De maaiveldhoogte ter hoogte van Kerklaantje is circa NAP 13,8 m. Uitgaande van een 
dekking van minimaal 1,20 m dient het gemaal het afvalwater minimaal 1,1 meter omhoog te 
verplaatsen. Het toepassen van een persleiding met een diameter van 63 mm biedt voldoende 
capaciteit om het afvalwater over een dergelijke lengte en hoogte te verplaatsen. 

De volgende figuur toont het ontwerp van het vuilwaterstelsel, inclusief B.O.B. waarden, binnen 
het projectgebied. Hierbij is aan de oostelijke zijde ter hoogte van de oostelijk gelegen woningen 
achter Tuin van Huize Anna een gemaal geplaatst. In bijlage 3B is een ontwerptekening 
opgenomen van de ondergrondse infrastructuur. Hierin is eveneens de ligging van de putten, 
maaiveldhoogten en buisdiameters aangegeven. 
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Figuur 5-2: Ontwerp vuilwaterriolering (in rood), B.O.B. waarden in m. NAP. 

Toetsing van het stelsel laat zien dat de gekozen buisdiameter ruim voldoende is om het 
vrijkomende vuilwater te transporteren. 

5.2 Verharding binnen plangebied 

Door de realisatie van woningen, wegen en overige verhardingen neemt het verharde oppervlak 
in het plangebied toe van 47.500 m2 naar 55.500 m2. In bijlage 2 is een specificatie opgenomen 
van de oppervlakken. Voor de toename geldt een compensatie van minimaal 478 m3 
waterberging, uitgaande van minimaal 60 mm benodigde waterberging. Voor het afkoppelen van 
verhardingen van de riolering geldt minimaal 713 m3 waterberging. Hiermee is de minimaal 
benodigde compensatie 1.191 m3 waterberging voor het gehele plangebied. 
Zoals beschreven in paragraaf 3.3 is de ambitie van het plan om 60 mm voor het gehele gebied 
(bestaande – en nieuwe verhardingen) te realiseren, ofwel 3.328 m3 waterberging. 

Tabel 5-1: Te realiseren verharding binnen plangebied 

Deelgebied totaal

1 2 3 4 5 6

Verharding 

Huidig [m2] 20.710 6.220 1.240 6.680 7.520 5.130 47.500

Toekomst [m2] 23.270 5.760 7.800 1.700 9.790 7.150 55.500

Toename [m2] 2.560 -460 6.560 -4.980 2.270 2.020 7.970

Minimaal benodigde berging  
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Compensatie verhardingen o.b.v. 
60 mm [m3] 154 393 136 121 478

Compensatie afkoppelen o.b.v. 
15 mm [m3] 311 86 19 26 113 77 713

Totaal compensatie [m3] 463 86 412 26 249 198 1.191

Ambitie te aanzien van waterging 

60 mm berging [m3] 1.396 346 468 102 587 429 3.328

5.3 Ontwerp bovengrondse afvoer (waterstraten) 

In het plangebied wordt hemelwater zoveel mogelijk zichtbaar afgevoerd. Hierbij wordt het 
hemelwater getransporteerd naar wadi’s en greppels om daar te infiltreren. De woonstraten 
functioneren als watergoten, hierbij wordt een molgoot en V-vormig wegprofiel toegepast. De 
weg ligt in de gehele lengte onder verhang richting één van de wadi’s of het fabrieksplein.  

Brandgangen aan de achterzijde van woningen in de woonbuurt ‘de fabriek’ worden onder 
afschot (V-profiel) naar een aanliggende straat aangelegd en aangevuld met infiltratiekoffers. Het 
water kan dan meteen infiltreren en bij een groter bui met een beperkt verhang afstromen naar 
de straten. 

Onderstaande figuur geeft schematisch het principe van een dergelijke woonstraten weer. 
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Figuur 5-3: principeschets waterstraat met een centraal gelegen molgoot 

Maatgevende goot 
Het hemelwater wordt door molgoten in het straatprofiel afgevoerd. Daar waar de molgoten 
onvoldoende capaciteit bieden, bijvoorbeeld bij extreme neerslag, wordt de rijbaan eveneens 
benut voor het bovengronds transporteren van hemelwater.  

Figuur 5-4: Afmetingen molgoot 

Er zijn in totaal een negental watergoten in het ontwerp opgenomen. De locatie van elk van de 
goten in onderstaande figuur weergegeven met afvoerrichting. 
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Figuur 5-5: Schematische weergave watergoten 

Middels  een statische berekening (Excel) zijn de verwachte waterdieptes in de goten berekend 
voor een  situatie die 1 maal per 100 jaar wordt verwacht. In de berekening zijn de volgende 
uitgangspunten gehanteerd: 

- Maatgevende bui: 60 mm in 60 minuten (T=100); 
- Aangesloten bebouwing en bestrating komt volledig tot afstroming; 
- Aangesloten percelen komen voor 50% tot afstroming; 
- Infiltratie en berging in eventuele grindkoffers worden verwaarloosd; 
- Verhang in het dwarsprofiel van de weghelften betreft 2%; 
- Verhang in lengterichting van de weg volgt uit het hoogtekaart (zie bijlage 4);De 

volledige breedte van de weg kan worden benut; 
- In de berekening is rekening gehouden met processen zoals opstuwing. 

Tabel 5-2 toont de berekende waterdieptes die optreden bij een bui van 60 mm in 60 minuten.  
De berekende waterdieptes variëren van 0,08 tot 0,11 m. Bij goten 1 tot en met 11 blijft het 
water binnen het profiel van de weg. 
Goot 12 voert af naar de wadi. Het water blijft niet in het profiel van de weg, omdat de weg bij 
goot 12 maar 2,3 m breedte is. Echter is dit geen probleem mits het vloerpeil van de woningen 
daar minimaal 0,2 m boven het 0,20 meter boven het wegpeil (als hoogste punt van de rijbaan) 
worden aangelegd. 
De uitkomsten zijn in november 2018 besproken met gemeente en het waterschap. Op basis van 
de uitkomsten is de berekende waterdiepte overal acceptabel.  
Een aandachtpunt zijn locaties waar het water scherpe/haakse bochten moet afleggen. Het risico 
is namelijk dat het water rechtdoor schiet. Bij de nadere uitwerking van het straatprofiel moet de 
hoogte van de het straatprofiel voldoende hoogte krijgen om het risico op het recht door 
schieten van water te voorkomen. 
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Tabel 5-2: Technische details watergoten 

Gootnummer 
Verval 

[1:x] 

Indicatie 

breedte  

profiel [m] 

Breedte 

goot  

[m] 

Verhang 

weghelft  

[%] 

Hemelwateraanbod 

[m3] 

Waterdiepte bij 

T=100 bui [m] 

1 122 5,0 0,6 2,0 115 0,091 

2 280 4,8 0,6 2,0 192 0,108 

3 413 5,4 0,6 2,0 120 0,100 

4 467 5,0 0,6 2,0 149 0,100 

5 259 6,0 0,6 2,0 122 0,088 

6 305 9,0 0,6 2,0 357 0,110 

7 145 5,8 0,6 2,0 128 0,082 

11 137 6,0 0,6 2,0 116 0,080 

12 224 2,3 0,6 2,0 65 0,092 

5.4 Ontwerp waterberging 

Eisen waterberging 
Wanneer bergingsgebieden worden ingericht als wadi, dient de minimale hoogte tussen het 
bodempeil van de wadi en de GHG minimaal 0,20 m te bedragen. De grondwatermonitoring, 
welke is gestart in februari 2017, laat binnen het projectgebied grondwaterstanden zien van 
maximaal NAP 13,3 m. De laagst gelegen wadi heeft een bodempeil van NAP 13,6 m. Hiermee 
wordt voldaan aan de minimale ontwateringdiepte.
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Centrale wadi  
De volgende figuur geeft de contouren van de centrale wadi weer. De wadi bestaat uit een viertal 
compartimenten welke trapsgewijs, van noord naar zuid, in elkaar overstorten. Zo wordt geborgd 
dat op het gehele oppervlak, ondanks wisselende maaiveldhoogtes, 0,50 m water geborgen kan 
worden.  

Elk van de compartimenten wordt voorzien van een overlaat, deze treedt in werking wanneer de 

wadi voor meer dan 0,50 m waterkolom is gevuld. De overlaten van de compartimenten 1 tot en 

met 3 bestaan uit schanskorven. Bij compartiment 4 dient de kade (NAP 14,10 m) als een 

overlaat. Bij het ontwerpen van de wadi’s zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

- Maximale waterkolom 0,5 meter; 

- Talud wegzijde 1:3, talud appartementen 1:6; 

- Ledigingstijd bedraagt maximaal 24 uur; 

- Overlaten staan haaks op de stroomrichting en hebben een drempelbreedte gelijk aan 

de bodembreedte van de wadi; 

- Aanname is dat tijdens de korte heftige bui de infiltrerende hoeveelheden gering zijn. 

Als veilige aanname zijn deze op 0 m3 gesteld. 

Onderstaande tabel geeft de oppervlakken en het bergingsvermogen per compartiment weer. In 

totaal heeft de centrale wadi een bergend vermogen van 2.579 m3. 

Figuur 5-6: Gecompartimenteerde centrale wadi, genummerd
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Tabel 5-3: Oppervlak en bergingsvermogen compartimenten centrale wadi 

Compartiment 
Oppervlak  

bodem [m2] 

Oppervlak 

talud [m2]  

Maximale 

waterkolom  

[m] 

Bergingsvermogen 

[m3] 

1 222 189 0,50 134

2 307 282 0,50 200

3 403 204 0,50 232

4 3.327 1.598 0,50 2.013

Totaal 4.814 3.174 2.579

Tabel 5-4: Eigenschappen overstorten compartimenten centrale wadi 

Compartiment 
Bodemhoogte 

[m NAP] 

Overstorthoogte

[m NAP] 

Breedte 

overstortdrempel

 [m NAP] 

Wadi stort over op 

1 14,0 14,5 6,5 compartiment 2 

2 13,9 14,4 7,6 compartiment 3 

3 13,7 14,2 10,5 compartiment 4 

4 13,6 14,1 Nieuwe Leij 

Tabel 5-5: Hemelwateraanbod en overstortvolumes centrale wadi 

Compartiment
Berging 

[m3] 

Aanbod uit 

eigen 

gebied 

[m3] 

Aanbod 

Parallelweg 

[m3] 

Aanbod per 

wadi, incl 

overloop 

[m3] 

Overstortvolume 

bui T=100  

[m3] 

Benut bergingsvermogen 

[%] 

1 134 314 118 432 297 100% 

2 200 222 519 319 100% 

3 232 543 862 630 100% 

4 2.013 928 1.559 0 77% 

Totaal 2.579 2.007 118 82% 

De overcapaciteit van de wadi betreft in deze variant circa 450 m3. 



Waterhuishoudingsplan 
Zuidrand Goirle - Ontwikkeling Van Puijenbroek 
projectnummer 0420418.01 
25 januari 2019 revisie D1 
VP Grondexploitatie 

Blad 33 van 45 

Waterberging Tuin van Huize Anna 
De wadi grenzend aan Tuin van Huize Anna een inhoud van 111 m3 waterberging. De lengte van 
de wadi bedraagt circa 150 m. De breedte op de insteek is 3,0 m en de bodembreedte is 0,3 m.  

Onderstaande tabel geeft het oppervlak en het bergingsvermogen van de wadi grenzend aan 

Tuin van Huize Anna weer. In totaal heeft deze wadi een bergend vermogen van 110 m3. 

Tabel 5-6: Oppervlak en bergingsvermogen wadi Tuin van Huize Anna 

Wadi 
Oppervlak  

bodem [m2] 

Oppervlak 

talud [m2] 

Maximale 

waterkolom  

[m] 

Bergingsvermogen

[m3] 

Tuin Huize Anna 45 450 0,25 110 

Tabel 5-7: Eigenschappen hoogtewaarden wadi Tuin van Huize Anna 

Wadi Bodemhoogte[m NAP] 
Overstorthoogte

[m NAP] 

Breedte 

overstortdrempel

 [m NAP] 

Wadi stort over op 

Tuin Huize Anna 13,42 13,87 n.v.t. n.v.t. 

Tabel 5-8: Overstortvolume en benut bergingsvermogen wadi Tuin van Huize Anna 

Wadi 
Berging 

[m3] 

Aanbod uit eigen 

gebied 

[m3] 

Overstortvolume 

bui T=100 [m3] 

Benut 

bergingsvermogen 

[%] 

Tuin Huize Anna 110 60 n.v.t. 55%

Figuur 5-7: Wadi Tuin van Huize Anna
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Waterberging Het Vloed 

Uitgaande van 0,2 m waking onder de kade kan effectief maximaal 0,50 m waterkolom in de 
greppel worden geborgen. Hiermee heeft de greppel een effectieve inhoud van 74 m3

waterberging. De lengte van de wadi bedraagt circa 70,5 m. De bodembreedte is 0,6 m.  
In bijlage 5 toont profiel 8 het dwarsprofiel. 

Figuur 5-8: wadi Het Vloed 

Tabel 5-9: Oppervlak en bergingsvermogen wadi Het Vloed 

Wadi 
Oppervlak  

bodem [m2] 

Oppervlak 

talud [m2] 

Maximale 

waterkolom  

[m] 

Bergingsvermogen

[m3] 

Het Vloed 42,3 211,5 0,50 74 

Tabel 5-10: Eigenschappen hoogtewaarden wadi Het Vloed 

Wadi 
Bodemhoogte[m 

NAP] 

Overstorthoogte

[m NAP] 

Breedte 

overstortdrempel

 [m NAP] 

Wadi stort over op 

Het Vloed 13,35 13,85 n.v.t. Landelijke omgeving 

Tabel 5-11: Overstortvolume en benut bergingsvermogen wadi Het Vloed 

Wadi 
Berging 

[m3] 

Aanbod uit eigen 

gebied 

[m3] 

Overstortvolume 

bui T=100 [m3] 

Benut 

bergingsvermogen 

[%] 

Het Vloed 74 74 n.v.t. 100% 
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Waterplein 
Het fabrieksplein wordt ingericht als waterplein. De verhardingen liggen onder afschot naar de 
infiltratiestroken. Figuur 4-2 geeft een illustratie van de werking van het waterplein. 

Voor het ontwerp zijn onderstaande principes gehanteerd: 

 Minimaal 5 ‰ afschot in lengterichting; 

 Minimaal 2% afschot in dwarsrichting; 

 Maximaal 0,2 m waterdiepte op verhardingen; 

 4 m afstand tussen gebouw en infiltratiestrook. 

In het ontwerpproces zijn de wegpeilen van onder andere de fabrieksstraatjes aangepast 
waardoor nu meer water naar het waterplein stroomt om zodoende de beschikbare 
bergingscapaciteit van het waterplein beter te kunnen benutten. De woningen aan de oostzijde 
van het waterplein lozen het hemelwater op het waterplein. 

Het  waterplein kan maximaal 0,15 m tot 0,20 m water bergen. Het plein heeft aan de zuidzijde 
een overloopmogelijkheid naar de centrale wadi. Bij een bui van 60 mm is berging van het 
waterplein volledig benut en stroomt er via de overloopmogelijkheid water naar de centrale 
wadi. Volgens de nieuwe inzichten betreft dit een bui met een herhalingstijd van éénmaal per 
100 jaar. Bij kleine buitjes zullen de waterdieptes op het waterpeil veel kleiner zijn dan de 
maximum waterdieptes en vindt er geen overloop plaats. 

Onderstaande figuur geeft de peilen voor het waterplein. 

Figuur 5-9: Peilen voor het waterplein (zie ook bijlage 5 dwarsprofiel)

In totaal zijn een 9-tal trappen voorzien op het waterplein. Elk van deze trappen is voorzien van 
een groenstrook waar hemelwater zich kan verzamelen (zie figuur 5-10). De verharding per trap 
ligt op een dusdanig profiel dat bij neerslag al het water richting de groenstrook wordt 
getransporteerd.  
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Binnen de groenstroken kan 0,20 m tot 0,25 m waterkolom worden geborgen, op de verharding 
binnen het waterplein wordt gemiddeld 0,075 m water geborgen. In het geval van hevige 
neerslag en bij volledige benutting van de berging stort elke trap over naar de lager gelegen trap. 
De laatste trap (trap 9 in onderstaande afbeelding) stort over op een groenstrook welke het 
water naar de wadi afvoert.  

De verharding langs de gebouwen helt af naar het waterplein. Hierdoor blijft het water op 
minimaal 4 m afstand tussen gebouw en het waterplein. Ook de weg ligt hoger. Voor de weg 
geldt minimaal 2 m afstand tussen weg en waterplein. Zo blijft het plein te allen tijde begaanbaar 
en blijven de gebouwen vrij van water. 

Figuur 5-10: Getrapte verdeling verharding waterplein 

Onderstaande tabel geeft per trap het oppervlak en het bergingsvermogen weer. 

aanvoer

aanvoer
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Tabel 5-12: Oppervlakken en bergingscapaciteit trappen waterplein 

Totaal eigen 

oppervlak 

(indicatie) 

[m2] 

Oppervlak 

groenstrook 

per trap [m2] 

Berging 

groenstrook 

per trap [m3] 

Berging op 

straat 

per trap 

[m3] 

Berging totaal

per trap [m3] 
Aanbod bij 

bui T=100 

[m3] 

Overloop bij 

bui T=100 

[m3] 

Trap 1 871 54 11 61 72 

Trap 2 591 64 13 40 52 

Trap 3 464 139 28 24 52 

Trap 4 213 31 6 14 20 

Trap 5 150 50 10 8 17 

Trap 6 232 83 17 11 28 

Trap 7 255 80 16 13 29 

Trap 8 106 22 4 6 11 

Trap 9 241 33 7 18 25 

Totaal 3122 556 111 195 306 ±450 ±144 

In totaal heeft het plein een bergingscapaciteit van 306 m3. Het totale aanbod van hemelwater 

betreft circa 450 m3, dit houdt in dat bij de maatgevende bui circa 144 m3 zal overstorten naar 

compartiment 4 van de centrale wadi, zie eveneens tabel 5-5. 

Toetsing ledigingstijd van de wadi’s en greppel 
De wadi’s en greppel ledigen door infiltratie. Zoals beschreven in hoofdstuk 2.5 bestaat de 
bodem in het plangebied globaal uit zeer fijn zand, daaronder is matig fijn zand aangetroffen tot 
de boordiepte 3 m beneden maaiveld.  Uit een doorlatendheidsmeting (Antea Group, 17 mei 
2018) volgt dat de bodem zeer goed doorlatend is (doorlatendheid 10 – 15 m per dag). De 
infiltratiecapaciteit zal afnemen. Onderzoek laat zien dat de doorlatendheid van deze laag in de 
beheerfase terug zal lopen omdat de bodem van de wadi langzaam dicht slibt. Wanneer wordt 
gerekend met een infiltratiesnelheid van maximaal 0,50 meter per dag voldoen de wadi’s aan de 
ledigingstijd van maximaal 2 dag.  

Bij het bouwrijp maken van het terrein dient de humeuze teelaardelaag te worden verwijderd 
voordat het terrein wordt opgehoogd. Daarnaast moet verdichting van de bodem ten gevolge 
van rijden met zware machines worden voorkomen of worden hersteld middels 
grondbewerkingen (diepspitten). 

5.5 Hemelwater Parallelweg 

De gemeente heeft reeds hemelwater afgekoppeld van de gemengde riolering. In de Parallelweg 
is een grote hemelwaterleiding aanwezig. Momenteel loost deze op het gemengde stelsel van de 
Bergstraat. De gemeente Goirle is voornemens om deze koppeling te verwijderen en dit 
hemelwater via een toekomstige afvoerleiding af te laten voeren op, uiteindelijk, de Nieuwe Leij.  

De toekomstige afvoerleiding kruist de woningbouwlocatie Van Puijenbroek. Er zijn diverse 
technische mogelijkheden en kansen om het regenwater af te voeren, in nauwe samenhang met 
de ontwikkeling van de woningbouwlocatie. Antea Group heeft namens de gemeente de 
mogelijkheden onderzocht en in overleg met de gemeente en het waterschap een ontwerp 
opgesteld die het meest optimaal past binnen de wensen van de gemeente, het waterschap en 
de ontwikkelaar. In bijlage 7 is het onderzoek bijgevoegd. De gekozen ontwerp omvat: 

 Het hemelwateriool in de Bergstraat wordt voorzien van een overlaat op wadi 
compartiment 1  (drempelhoogte +14,50 m drempelbreedte 2,00 m). 
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 een hemelwaterleiding van Ø400mm aan te brengen vanaf de Bergstraat tot aan de 
Nieuwe Leij. 

 deze te voorzien van een nooduitlaat op compartiment 4 (drempelhoogte +14,10m 
drempelbreedte 2,00) in combinatie met een ledigingsmogelijkheid met afsluiter.

Door de hemelwaterleiding (Ø400mm) vanuit de Parallelweg wordt tijdens heftige buien de 
afvoer geknepen. In figuur 5-11 is dit schematisch weergegeven. De piekafvoer op de Nieuwe Leij 
wordt hiervoor minder door benutting van de waterberging Van Puijenbroek. De frequentie is 
met name afhankelijk van het werkelijk aangesloten verhard oppervlak, wat momenteel niet 
exact bekend is. De inschatting is dat de overstort naar de wadi circa 2 tot 5x per jaar in werking 
zal zijn (zie bijlage 7). 

Hiermee wordt bewerkstelligd dat het HWA-stelsel van de Parallelweg goed kan uitstromen en 
de HWA-leiding tijdens droge periodes (grotendeels) leeg staat. De keuze voor een leiding Ø 400 
mm maakt het mogelijk de wadi’s bij kleinere buien te ontzien met water vanuit de Parallelweg. 
De overstort naar compartiment 1 van de wadi’s zal circa 2 tot 5x per jaar in werking zal zijn. De 
nooduitlaat naar compartiment 4 van de wadi’s treedt in principe nooit in werking (alleen bij 
calamiteiten) en geeft een extra veiligheid in het totale watersysteem. De afvoerleiding op de 
Nieuw Leij kan, indien noodzakelijk, tevens dienen als afvoermogelijkheid vanuit compartiment 4 
(bijvoorbeeld bij te lange ledigingstijden van de wadi’s). 

Figuur 5-11: Schematische weergave noodoverloop van/naar de wadi. Linker figuur toont een boven 
aanzicht en de rechter figuur toont een zijaanzicht. 

Afvoeren naar gecompartimenteerde wadi 
De hemelleiding, met een diameter van Ø 400 mm, materiaal PVC en een lengte van circa 270 
meter heeft een afvoercapaciteit van 527 m3/h. Dit houdt in dat er bij de maatgevende bui een 
restvolume van (645-527=) 118 m3 via de centrale wadi afgevoerd dient te worden. 
Onderstaande tabel geeft deze situatie weer. 
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Tabel 5-13: Hemelwateraanbod en overstortvolumes centrale wadi (inclusief aanbod Parallelweg 

via Ø 400). 

Compartiment
Berging 

[m3] 

Aanbod uit 

eigen 

gebied 

[m3] 

Aanbod 

Parallelweg 

[m3] 

Aanbod per 

wadi, incl 

overloop 

[m3] 

Overstortvolume 

bui T=100  

[m3] 

Benut bergingsvermogen 

[%] 

1 134 314 118 432 297 100% 

2 200 222 519 319 100% 

3 232 543 862 630 100% 

4 2.013 928 1.559 0 77% 

Totaal 2.579 2.007 118 82% 

De overcapaciteit van de wadi betreft in deze variant circa 450 m3. 

5.6 Hemelwater Watermolenstraat 

In de Watermolenstraat is een grote hemelwaterleiding aanwezig. Momenteel loost deze direct 
op de Nieuwe Leij. De toekomstige afvoerleiding kruist de woningbouwlocatie Van Puijenbroek, 
doordat de Nieuwe Leij naar de zuidzijde wordt verlegd. Er zijn diverse technische mogelijkheden 
en kansen om het regenwater af te voeren, in nauwe samenhang met de ontwikkeling van de 
woningbouwlocatie (zie figuur 5-11).  

Figuur 5-12: Schematische weergave mogelijkheden uitwerking hemelwaterleiding Watermolenstraat 

Antea Group heeft de mogelijkheden onderzocht en in overleg met de gemeente en het 
waterschap een ontwerp opgesteld die het meest optimaal past binnen de wensen van de 
gemeente, het waterschap en de ontwikkelaar. In bijlage 8 is het onderzoek bijgevoegd. De 
gekozen ontwerp omvat: 

 De hemelwaterleiding aan het einde van de Watermolenstraat te voorzien van een 
overlaat op wadi compartiment 1  (drempelhoogte +14,50m drempelbreedte 2,00m). 

 Een hemelwaterleiding van Ø400mm aan te brengen vanaf het huidige lozingspunt tot 
aan de verlegde  Nieuwe Leij. 
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 Deze te voorzien van een nooduitlaat op compartiment (drempelhoogte +14,10m 
drempelbreedte n.t.b.). in combinatie met een ledigingsmogelijkheid met afsluiter.

Door de hemelwaterleiding (Ø400mm) vanuit de Watermolenweg wordt tijdens heftige buien de 
afvoer geknepen. In figuur 5-12 is dit schematisch weergegeven. De piekafvoer op de Nieuwe Leij 
wordt hiervoor minder door benutting van de waterberging Van Puijenbroek. De frequentie is 
met name afhankelijk van het werkelijk aangesloten verhard oppervlak, wat momenteel niet 
exact bekend is. De inschatting is dat de overstort naar de wadi circa 2 tot 5x per jaar in werking 
zal zijn (zie bijlage 8). 

Hiermee wordt bewerkstelligd dat het HWA-stelsel van de Watermolenstraat goed kan 
uitstromen en de HWA-leiding tijdens droge periodes (grotendeels) leeg staat. De keuze voor een 
leiding Ø 400 mm maakt het mogelijk de wadi’s bij kleinere buien te ontzien met water vanuit de 
Watermolenstraat. De overstort naar compartiment 4 van de wadi’s zal circa 2 tot 5x per jaar in 
werking zal zijn. De afvoerleiding op de Nieuw Leij kan tevens dienen als afvoermogelijkheid 
vanuit compartiment 4 indien noodzakelijk (bijvoorbeeld bij te lange ledigingstijden van de 
wadi’s). 

5.7 Erosieberekening wadi’s en schanskorven 

In voorgaande hoofdstukken zijn de dimensies van de centrale wadi, wadi Het Vloed en wadi Tuin 
Huize Anna in beeld gebracht. Het ontwerp voldoet om het hemelwater dat binnen het 
plangebied vrijkomt te verwerken en daarin is tevens ruimte om hemelwater, afkomstig van de 
Parallelweg, te verwerken. In het kader van een duurzaam ontwerp van de wadi’s is eveneens 
een erosieberekening uitgevoerd. Deze berekening geeft inzicht in de te verwachten 
stroomsnelheden in de compartimenten en over de overstorten. Indien hierbij bepaalde 
snelheden worden overtreden kan uitspoeling van de bodem optreden. In dit geval wordt 
gekozen voor het toepassen van bodembescherming.  

De wadi Het Vloed en de wadi grenzend aan Tuin Huize Anna hanteren een waking van 0,20 
meter en kunnen beiden overlopen in respectievelijk het landelijk gebied of de vijver gelegen in 
Tuin Huize Anna. Erosieberekeningen zijn derhalve op deze wadi’s niet van toepassing. 
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Erosieberekening bodem wadi’s 
Onderstaande tabel toont voor elk van de wadi’s of uitspoeling van materiaal optreedt. Hierbij is 
als uitgangspunt genomen dat de bodem en het talud van de wadi’s bestaan uit materiaal dat 
minimaal een korreldiameter heeft vergelijkbaar met silt. Hiermee wordt een veilige berekening 
gewaarborgd. 

Tabel 5-14: Erosieberekening bodem wadi’s 

Compartiment 
Bodembreedte

[m] 

Debiet  

[m3/s] 

Maximale 

waterkolom 

[m] 

Stroom 

snelheid 

[m/s] 

Erosiesnelheid

[m/s] 

Treedt 

erosie op? 

[ja/nee] 

1 6,5 0,087 0,50 0,03 0,18 nee 

2 4 0,111 0,50 0,04 0,18 nee 

3 8,5 0,207 0,50 0,04 0,18 nee 

4 8,7 0,400 0,50 0,08 0,18 nee 

De berekening laat zien dat binnen geen van de  compartimenten de stroomsnelheid de 
erosiesnelheid overtreedt. Er is derhalve geen noodzaak om bodembescherming toe te passen op 
de bodems en taluds van de compartimenten. 

Erosieberekening overstorten   
Onderstaande tabel toont voor elk van de overstorten of uitspoeling van materiaal optreedt. 
Hierbij is als uitgangspunt genomen dat minimaal een laag van stenen/puin wordt toegepast op 
de plaats waar het wadi overlaat naar de volgende wadi.  

Tabel 5-15: Erosieberekening overstorten 

Compartiment 
Drempelbreedte

[m] 

Debiet 

[m3/s] 

Maximale 

waterkolom 

op drempel [m] 

Snelheid 

[m/s] 

Erosiesnelheid

[m/s] 

Treedt 

erosie op? 

[ja/nee] 

1 6,5 0,087 0,05 0,29 0,57 nee 

2 7,6 0,111 0,05 0,38 0,95 nee 

3 10,5 0,207 0,08 0,24 1,00 nee 

De berekening toont dat het toepassen van puin onder de overstorten voldoende is om 
uitspoeling te voorkomen.  

Bij het optreden van de maatgevende bui biedt de centrale wadi voldoende capaciteit om niet tot 
overstorting te komen. In het geval van een neerslagevenement waar meer dan 60 mm valt 
functioneert de gehele kade langs de Nieuwe Leij als noodoverloop. De stroomsnelheid is bij een 
dergelijke breedte van de overstortdrempel dusdanig dat uitspoeling van materiaal niet 
plaatsvindt. 

5.8 Nooduitlaat wadi 

In principe zal de wadi ledigen door infiltratie in de ondergrond. Mocht de lediging niet snel 
genoeg verlopen, is voorzien in een koppeling van de wadi naar het hemelwaterstelselmiddels 
een handbediende afsluiter (zie figuur 5-11). Door de constructie te voorzien van een 
overstortdrempel kan overtollige water ook via deze route van en naar de wadi 4 stromen. De 
breedte van de drempel is afhankelijk van de gekozen putafmeting, 0,75 m is een aannemelijke 
en haalbare maat. Bij een goed functioneren van alle voorzieningen zal deze drempel nooit in 
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werking treden, maar de functie van nooduitlaat kunnen vervullen. Dit geeft een extra veiligheid 
in het totale watersysteem. 

5.9 Watersysteem 

De zuidzijde van het plangebied betreft het overloopgebied van de Nieuwe Leij. In het rapport 
Hydrologie Zuidrand Goirle, Groenblauwe is het ontwerp beschreven. 

Langs de Nieuwe Leij ligt een onderhoudspad van 5,0 m (aan de noordzijde). De hoogte van het 
onderhoudsplad is circa 13,06 m. Bij hoogwater stroomt de Nieuwe Leij over naar het 
overstromingsgebied. Bij een situatie 1 maal per 100 jaar (T=100) wordt in het 
overstromingsgebied een waterstand van circa NAP 13,90 m verwacht.  

Waterschap De Dommel verzorgt het onderhouden van de Nieuwe Leij. 

In bijlage 5 zijn profielen opgenomen. Profielen 7 tot en met 11 geven een beeld van de overgang 
naar de groenblauwe zone. In de profielen zijn de hoogtes opgenomen. 
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6 Onderhoud en beheer 

Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat de gemeente de openbare gebieden in het nieuwe plan, 
inclusief de wadi’s in eigendom wil overnemen. Dit wordt meegenomen in de anterieure 
overeenkomst. In de bespreking met van het concept rapport (november 2018) heeft de 
gemeente aangegeven dat de infiltratiecapaciteit van wadi’s en grindkoffers op een gegeven 
moment zal afnemen door slibvorming. Het is gewenst dat dat eventuele infiltratievoorzieningen 
onderhoudsarm moeten zijn (bij voorkeur dus natuurlijke oplossingen, geen technische 
oplossingen), en dat er bij berging en infiltratie (zeker onder verharding) altijd sprake moet zijn 
van een noodvoorziening (bijvoorbeeld in de vorm van oppervlakkige afvoer) in geval van niet of 
verminderd functioneren van de berging of infiltratie, zeker na verloop van tijd. In reactie hierop 
zijn (reeds) de volgende wijzigingen in het plan doorgevoerd: 

 De centrale wadi is voorzien van een noodoverlaat (zoals beschreven in paragraaf 4.8). 
De andere wadi’s in het plan hebben een overloopmogelijkheid. 

 Brandgangen aan de achterzijde van woningen in de woonbuurt ‘de fabriek’ worden 
onder afschot (V-profiel) naar een aanliggende straat aangelegd en aangevuld met 
infiltratiekoffers. Het water kan dan meteen infiltreren en bij een groter bui met een 
beperkt verhang afstromen naar de straten.  

In een onderhoudsplan wordt het onderhoud en beheer nog nader uitgewerkt. 
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7 Conclusies en aanbevelingen 

7.1 Conclusies 

 Door de realisatie van woningen, wegen en overige verhardingen neemt het verharde 
oppervlak in het plangebied toe van 47.500 m2 naar 55.500 m2.  

 Het ontwerp voorziet in goten in de weg waarmee hemelwater bovengronds wordt 
afgevoerd naar de volgende bergingslocaties: 

o Waterplein á 306 m3 bergingscapaciteit; 
o Wadi grenzend aan Tuin Huize Anna á 110 m3 waterberging; 
o Wadi aan Het Vloed á 74 m3 waterberging; 
o Centrale wadi á 2.579 m3 waterberging.  

 Met de genoemde bergingsvoorzieningen wordt 3.069 m3 berging gerealiseerd en dat is 
exclusief (a) infiltratie in de achtertuinen van de villa’s aan Het Vloed en (b) infiltratie in 
de achtertuinen van villa’s bij Tuin Huize Anna en (c) infiltratie onder de molgoot van de 
woonstraten in het plangebied. 

 Dus het plan voldoet ruimschoots aan het ambitie ten aanzien van 60 mm voor het 
gehele gebied (bestaande – en nieuwe verhardingen) te realiseren.  

 Daarnaast voldoet het plan ruimschoot aan de ambitie ten aanzien van infiltratie. Het 
hemelwater van het plan infiltreert in de wadi’s. Het hemelwater van de kavels villa’s 
aan het Vloed en de villa’s bij Tuin Huize Anna infiltreert op de eigen kavels.  

 Het plan voorziet in afkoppelen van hemelwaterriool Parallelweg middels een 
hemelwaterleiding naar de Nieuwe Leij en twee overlaten naar de wadi.  

 Het plan voorziet in het realiseren van een extra overlaat voor hemelwateriool 
Watermolenstraat naar de wadi.  

 De bergingsvoorzieningen ledigen middels infiltratie in de ondergrond. De bodem is 
voldoende doorlatend waardoor ruimschoots wordt voldaan de het criterium lediging 
binnen 2 dagen. 

 In het plangebied wordt een vuilwateriool (diameter 250 mm) aangelegd voor het afvoer 
van het huishoudelijke afvalwater. Het vuilwaterriool stroomt onder vrij verval naar het 
nieuwe te realiseren gemaal nabij Kerklaantje. Geadviseerd wordt een gemaal te 
realiseren met een capaciteit van 5,0 m3/h. Het vuilwaterstelsel is modelmatig 
doorgerekend en voldoet hydraulisch. Daarnaast voldoet het ontwerp aan de benodigde 
gronddekking van 1,2 m en minimaal 0,20 m afstand tussen de kruisende rioolbuizen. 

7.2 Aanbevelingen 

 Een aandachtpunt zijn locaties waar het water scherpe/haakse bochten moet afleggen. 
Het risico is namelijk dat het water rechtdoor schiet. Bij de nadere uitwerking van het 
straatprofiel moet de hoogte van de het straatprofiel voldoende hoogte krijgen om het 
risico op het recht door schieten van water te voorkomen. 

 Goot 12 voert af naar de wadi. Het water blijft niet in het profiel van de weg, omdat de 
weg bij goot 12 maar 2,3 m breed is. Echter is dit geen probleem mits het vloerpeil van 
de woningen daar minimaal 0,2 m boven het 0,20 meter boven het wegpeil (als hoogste 
punt van de rijbaan) worden aangelegd. 

 Onderzoek laat zien dat infiltratiecapaciteit in de loop van de tijd verminderd door 
slibvorming. Voor wadi’s kun je dit met onderhoud herstellen. Het is aan te bevelen om 
de toplaag periodiek te vervangen.  
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 Bij het bouwrijp maken van het terrein dient de humeuze teelaardelaag te worden 
verwijderd voordat het terrein wordt opgehoogd. Daarnaast moet verdichting van de 
bodem ten gevolge van rijden met zware machines worden voorkomen of worden 
hersteld middels grondbewerkingen (diepspitten). 
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Bijlage 1 Boorstaten  
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Bron: Rapport Eindsituatie onderzoek Bergstraat 50 te Goirle, Antea Group augustus 2012.  
In deze bijlage zijn de boorstaten opgenomen van de diepe boringen. Onderstaande figuur toont 
de locaties. 
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Bijlage 2 Uitsplitsing verhardingen 
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Bijlage 6 Beeld bij 60 mm regen in 1 uur 
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Memo 

blad 1 van 9 

memonummer 01-definitief 
datum 15 januari 2019 
aan Mathijs Vromans gemeente Goirle 
van Benno Steentjes Antea Group 
kopie Ruud Koch 

Mattijs Scholten 
Sander Hoegen 
Robert Scherpenisse 

Waterschap de Dommel 
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Onderzoeksvraag  
De gemeente heeft reeds hemelwater afgekoppeld van de gemengde riolering. In de Parallelweg is een grote 
hemelwaterleiding aanwezig. Momenteel loost deze op het gemengde stelsel van de Bergstraat. De gemeente Goirle 
is voornemens om deze koppeling te verwijderen en dit hemelwater via een toekomstige afvoerleiding af te laten 
voeren op, uiteindelijk, de Nieuwe Leij.  

De toekomstige afvoerleiding kruist de woningbouwlocatie Van Puijenbroek. Er zijn diverse technische mogelijkheden 
en kansen om het regenwater af te voeren, in nauwe samenhang met de ontwikkeling van de woningbouwlocatie. De 
vraag is welke variant optimaal past binnen de wensen van de gemeente, het waterschap en de projectontwikkelaar. 
De volgende figuur toont de ligging van de hemelwaterleiding Parallelweg (zie HWA in de legenda) en de route van de 
afvoerleiding naar de Nieuwe Leij (zie stippellijn). 

Figuur 1: schets situatie  

Bestaande HWA 
Parallelweg/Bergstraat 
Ø1000 mm 

Te realiseren 
verbinding 
Nieuwe Leij 
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bovengrondse 
afvoeren 

Te realiseren wadi’s

Te realiseren HWA 
Bergstraat Ø1000 mm 
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Compensatie afkoppeling verhard oppervlak
Door Arcadis is het aanbod van hemelwater bij heftige buien aangeleverd vanuit een modelberekening. Deze waarden 
zijn als volgt:

-   729 m3/h bij bui 08   (0,20 m3/s) 
- 1106 m3/h bij bui 09   (0,31 m3/s) 
- 1526 m3/h bij bui 10   (0,42 m3/s) 

Teruggerekend is het afvoerend verhard oppervlak ingeschat op grofweg 4,3 ha.  

Vanuit het waterschap De Dommel is het wenselijk dat voor de toename van de afvoer op oppervlaktewater (in dit 
geval de Nieuwe Leij), door het afkoppelen van verhard oppervlakken, wordt gecompenseerd. Voor de oppervlakken 
vanuit de Parallelweg moet 15mm worden gecompenseerd (e-mail waterschap d.d. 9 maart 2018 en e-mail gemeente 
d.d. 13 maart 2018). Dit is de norm / ondergrens. Compensatie van 15 mm over 4,3 ha geeft een benodigde berging 
van (15 x 4,3 x 10 =) 645 m3. 
Het waterschap en de gemeente hebben ervoor gekozen de reeds gerealiseerde vijver de De Saelde te benoemen als 
watercompensatie voor de extra afvoer op de Nieuwe Leij van de afgekoppelde oppervlakken in de kern Goirle. 
Met het ontwikkelen van de Van Besouw-locatie wordt hier vanuit de gemeentelijke stelsels (deels) naar afgewaterd, 
waardoor de beschikbare bergingscapaciteit van deze vijver benut. Uiteindelijk lozen beide ontwikkellocaties op 
dezelfde watergang, de Nieuwe Leij, waardoor de compensatie vanuit het oogpunt van het waterschap uitwisselbaar 
is. 

Verkenning varianten 
Los van het feit dat de bergingscompensatie voor de afvoer vanuit de Parallelweg niet wordt gezocht in de 
ontwikkellocatie Van Puijenbroek is het riolerings- en afwateringsysteem wel in relatie onderzocht. In een overleg (3 
september 2018) met de gemeente en het waterschap is een aantal varianten opgesteld. Deze zijn nader verkend bij 
de uitwerking van het waterhuishoudkundig plan Van Puijenbroek. De mogelijkheden hierin zijn: 

1. Scheiden van de waterstromen door de realisatie van een grote leiding  van de Bergstraat naar de Nieuwe 
Leij. Hiervoor zou een diameter van Ø1250mm over de gehele lengte benodigd zijn. In deze variant vindt 
geen compensatie in waterberging plaats. 

2. Gebruik van de wadi’s in de uitbreiding als watergang. Deze optie is niet nadere verkend, omdat hierdoor 
geen berging in de wadi’s kan worden gerealiseerd. 

3. Inrichting van de wadi’s als cascades, voorzien van stuwen en bodembescherming waar nodig. 
4. Combinatie van 1 en 3, met een kleine afvoerleiding voor de lediging van het hwa-stelsel. 

Variant 3: afvoeren naar gecompartimenteerde wadi 
In het traject van het opstellen van het waterhuishoudkundig plan (vanaf hier WHP) Van Puijenbroek is bekeken hoe 
het de berging van water binnen de verschillende compartimenten wordt benut. Vanuit het WHP zijn de wadi’s 
gecompartimenteerd volgens figuur 2. 
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Figuur 2: compartimentering wadi’s. 

In deze uitwerking is als uitgangspunt genomen dat het volledige hemelwateraanbod bij de maatgevende bui afwatert 
op compartiment 1 van de centrale wadi. In tabel 1 is uitgewerkt welke hoeveelheden hemelwater in elk van de 
compartimenten van de centrale wadi worden verwerkt. 

Tabel 1: Hemelwateraanbod en overstortvolumes centrale wadi. 

Compartiment
Berging 

[m3] 

Aanbod uit 

eigen 

gebied 

[m3] 

Aanbod 

Parallelweg 

[m3] 

Aanbod per 

wadi, incl 

overloop 

[m3] 

Overstortvolume 

bui T=100  

[m3] 

Benut bergingsvermogen 

[%] 

1 134 314 118 432 297 100% 

2 200 222 519 319 100% 

3 232 543 862 630 100% 

4 2.013 928 1.559 0 77% 

Totaal 2.579 2.007 118 82% 

Kenmerkend is dat de wadi’s 1 t/m 3 bij deze maatgevende bui reeds volledig gevuld zijn door het aanbod uit het 
eigen gebied en zullen voor het water vanuit de Parallelweg een afvoerende functie hebben. De berekeningen van de 
wadi’s Puijenbroek geven een overcapaciteit van ca 450 m3.  

Variant 4: leiding Ø 400 en overstort op gecompartimenteerde centrale wadi 
Deze variant betreft het aanleggen van een leiding vanaf de Bergstraat direct naar de Leij. De gedachte achter deze 
leiding is dat het HWA-stelsel van de Parallelweg goed kan uitstromen en de HWA-leiding tijdens droge periodes 
(grotendeels) leeg staat.  
Deze leiding is beperkt van diameter en maakt het mogelijk de wadi’s bij kleinere buien te ontzien met water vanuit 
de Parallelweg. Bij grotere intensiteiten wordt de capaciteit van de leiding volledig benut en zal het overtollige 
hemelwater op compartiment 1 van de centrale wadi wordt geloosd en verwerkt. Verkennende modelberekeningen 
van deze afvoerleiding (Ø 400 mm, materiaal PVC, lengte van circa 270 meter) laten zien dat bij  een aanbod van ca. 
400 m3/h vanuit de Parallelweg geen overstortingen op de wadi plaatsvinden en water volledig door de leiding wordt 
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afgevoerd. Teruggerekend naar het afvoerende oppervlak komt dit overeen met ca. 9 mm/h. Dit betekent dat de 
overstort naar de wadi circa 2 tot 5x per jaar in werking zal zijn. 

Optimalisatie varianten  
Tijdens de bespreking van het concept van het WHP op 27 november 2018 is geopperd om het water vanuit de 
Parallelweg niet allemaal gelijk in het eerste compartiment te laten stromen, maar te verdelen over compartiment 1 
en 4. Hiervoor is een verkenning uitgevoerd door de HWA-leiding vanaf de Bergstraat tot aan de uitlaat op de Nieuwe 
Leij modelmatig (Sobek 2.13) door te rekenen in een aantal configuraties. Bijlage 1 geeft de resultaten in 
langsprofielen weer, waarbij de volgende opties zijn opgenomen:  
- Optie met 1 aansluiting vanuit de Parallelweg op wadi-compartiment 1; 
- Optie met 2 aansluitingen vanuit de Parallelweg en HWA op wadi-compartiment 1 en 4 en doortrekking van een  
  grote leiding (Ø1000mm). 

Optie 1 is conform variant 4 zoals beschreven in het voorgaande. Optie 2 heeft als belangrijke wijziging dat een extra 
overlaat nodig is naar compartiment 4 van de wadi. Bovendien blijkt uit de verkenningen dat de HWA-leiding tot aan 
de tweede overlaat dient te worden vergroot tot een Ø1000mm om een verdeling van water bij hevige buien te 
bewerkstelligen. Het resterende deel van de leiding naar de Nieuwe Leij blijft een diameter Ø400mm. De 
daadwerkelijke verdeling is lastig in de schatten; deze is afhankelijk van het aanbod en de weerstand in de leiding 
tussen de overlaten. In de praktijk zal dit dynamisch zijn, waardoor echte sturing van waterstromen lastig is. 

De meerkosten voor de realisatie van een grotere leiding (Ø1000mm) en een extra overlaat, ten opzichte van een 
400mm leiding, over een lengte ca 150m zijn indicatief ca €100.000,-. Tevens kruist het HWA-tracé het vuilwaterriool. 
Met grotere diameters zijn zinkers in het HWA onvermijdelijk. 

Achterliggende gedachte is de optimale benutting van de bergings- en infiltratiecapaciteit van de verschillende wadi-
compartimenten. Zoals te zien is in tabel 1 worden wadi’s 1, 2, en 3 reeds volledig benut door hemelwater vanuit het 
eigen gebied. De betreffende wadi’s hebben dus reeds een afvoerende functie naar wadi 4, ook reeds zonder de 
belasting van uit de Parallelweg. De capaciteit wordt derhalve optimaal ingezet. Door de aanwezigheid van een 
overlaat op compartiment 1 in beide opties is er nagenoeg geen verschil in de gevoeligheid voor water-op-straat 
tussen beide varianten, zoals te zien is in de berekende waterstanden in de langsprofielen in de bijlagen. 
Het verminderen van de afvoer vanuit de Parallelweg heeft geen invloed op de benodigde voorzieningen nabij de 
constructies (schanskorven en erosiebescherming) tussen de wadi’s. Met andere woorden, een extra overstort op 
compartiment 4 levert geen kostenreductie in de wadicompartimenten, alleen de meerkosten voor een grotere 
leiding.  

Uitwerking aansluiting regenwaterriool <-> wadi 
In principe zal de wadi ledigen door infiltratie in de ondergrond. Mocht de lediging niet snel genoeg verlopen, is 
voorzien in een koppeling van de wadi naar het hemelwaterstelsel, voorzien van een handbediende afsluiter. Door de 
constructie te voorzien van een overstortdrempel kan overtollige water ook via deze route van en naar de wadi 4 
stromen. De breedte van de drempel is afhankelijk van de gekozen putafmeting, 0,75m is een aannemelijke en 
haalbare maat. Bij een goed functioneren van alle voorzieningen zal deze drempel nooit in werking treden, maar de 
functie van nooduitlaat kunnen vervullen. Dit geeft een extra veiligheid in het totale watersysteem. 
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De figuur 3 geeft het de principe van de aansluiting van 
de hemelwaterafvoer (Ø400mm) op de centrale wadi 
(compartiment 4) weer. Voornoemd principe kan ook 
worden toegepast bij de locatie Watermolenstraat. De 
exacte locatie zijn nader uitgewerkt in het WHP Van 
Puijenbroek. 

Figuur 3:principe aansluitingen.
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Samenvatting en advies 
Het waterschap en de gemeente hebben ervoor gekozen de reeds gerealiseerde vijver de De Saelde te benoemen als 
watercompensatie voor de extra afvoer op de Nieuwe Leij van de afgekoppelde oppervlakken in de kern Goirle. Los 
van het feit dat de bergingscompensatie voor de afvoer vanuit de Parallelweg niet wordt gezocht in de 
ontwikkellocatie Van Puijenbroek is het riolerings- en afwateringsysteem wel in relatie onderzocht.  

In onderhavige memo zijn diverse technische mogelijkheden en kansen verkend om het regenwater van het HWA-
stelsel Parallelweg af te voeren, in nauwe samenhang met de ontwikkeling van de woningbouwlocatie.  

Het advies is te kiezen variant 4, optie 1: 

 de HWA in de Bergstraat te voorzien van een overlaat op wadi compartiment 1  (drempelhoogte +14,50m 
drempelbreedte 2,00m). 

 een hemelwaterleiding van Ø400mm aan te brengen vanaf de Bergstraat tot aan de Nieuwe Leij 

 deze te voorzien van een nooduitlaat op compartiment (drempelhoogte +14,10m drempelbreedte n.t.b.). in 
combinatie met een ledigingsmogelijkheid met afsluiter.

Hiermee wordt bewerkstelligt dat het HWA-stelsel van de Parallelweg goed kan uitstromen en de HWA-leiding tijdens 
droge periodes (grotendeels) leeg staat. De keuze voor een leiding Ø 400 mm maakt het mogelijk de wadi’s bij 
kleinere buien te ontzien met water vanuit de Parallelweg. De overstort naar compartiment 1 van de wadi’s zal circa 
2 tot 5x per jaar in werking zal zijn. De nooduitlaat naar de compartiment 4 van de wadi’s treedt in principe nooit in 
werking (alleen bij calamiteiten) en geeft een extra veiligheid in het totale watersysteem. De afvoerleiding op de 
Nieuw Leij kan tevens dienen als afvoermogelijkheid vanuit compartiment 4 indien noodzakelijk (bijvoorbeeld bij te 
lange ledigingstijden van de wadi’s).



Aanvoer Q  =  
729 m3/h bij bui 08   (0,20 m3/s) 
1106 m3/h bij bui 09 (0,31 m3/s) 
1526 m3/h bij bui 10 (0,42 m3/s) 

Bestaande leiding Te realiseren leiding Van Puijenbroek Watergang Nieuwe Leij 

Overlaat naar wadi 1 
+14,50m NAP 

Waterpeil
+13,11 m NAP 

Waterdruklijn bij heftige regenval (bui 08) 

AFVOER  HWA PARALLELWEG – OPTIE 1 OVERLAAT OP WADI 1 
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Aanvoer Q  =  
729 m3/h bij bui 08   (0,20 m3/s) 
1106 m3/h bij bui 09 (0,31 m3/s) 
1526 m3/h bij bui 10 (0,42 m3/s) 

Bestaande leiding Te realiseren leiding Van Puijenbroek Watergang Nieuwe Leij 

Overlaat naar wadi 1 
+14,50m NAP 

Waterpeil de Leij
+13,11 m NAP 

Waterdruklijn bij heftige regenval (bui08) 

AFVOER  HWA PARALLELWEG – OPTIE 2 OVERLATEN OP WADI 1 EN 4 EN DOORTREKKEN GROTE LEIDING 

ROOD = Waterdruklijn 
zonder vergroting diameter 
(extra overstort slaat niet 
aan bij bui 08)

Doortrekken grote 
diameter Ø1000mm 



Waterhuishoudingsplan 
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Bijlage 8 Hemelwaterriool Watermolenstraat  



HWA Watermolenstraat  
Advies d.d. 16 januari 2019 
Opsteller Benno Steentjes 

In de Watermolenstraat is een grote hemelwaterleiding aanwezig. Momenteel loost deze direct op de Nieuwe Leij. De 
toekomstige afvoerleiding kruist de woningbouwlocatie Van Puijenbroek, doordat de Nieuwe naar de zuidzijde wordt 
verlegd. Er zijn diverse technische mogelijkheden en kansen om het regenwater af te voeren, in nauwe samenhang 
met de ontwikkeling van de woningbouwlocatie. De vraag is welke variant optimaal past binnen de wensen van de 
gemeente, het waterschap en de projectontwikkelaar. De volgende figuur toont de ligging van de hemelwaterleiding 
en de route van de afvoerleiding naar de Nieuwe Leij (zie stippellijn). 

Figuur 1: schets situatie  

In de huidige situatie loost de HWA Watermolenstraat reeds op de het watersysteem van de Nieuwe Ley. 
Compensatie door waterberging, onder de noemer  ‘afkoppelen van verhard oppervlak’ is dan ook niet aan de orde. 
Los van het bovenstaande is het riolerings- en afwateringsysteem wel in relatie met de ontwikkellocatie Van 
Puijenbroek onderzocht. Door het laatste te realiseren deel (Ø400mm) van de afvoerleiding vanuit de 
Watermolenstraat wordt tijdens heftige buien de afvoer geknepen. De piekafvoer op de Nieuwe Ley wordt hiervoor 
minder door benutting van de waterberging Van Puijenbroek. De freqeuentie is met name afhankelijk van het 
werkelijk aangesloten verhard oppervlak, wat momenteel niet exact bekend is. De inschatting is dat de overstort naar 
de wadi circa 2 tot 5x per jaar in werking zal zijn (zie de bevindingen in de memo Parallelweg dd 20180115). 

Uitwerking aansluiting regenwaterriool <-> wadi 
In principe zal de wadi ledigen door infiltratie in de ondergrond. Mocht de lediging niet snel genoeg verlopen, is 
voorzien in een koppeling van de wadi naar het hemelwaterstelsel, voorzien van een handbediende afsluiter. Door de 
constructie te voorzien van een overstortdrempel kan overtollige water ook via deze route van en naar de wadi 4 
stromen. De breedte van de drempel is afhankelijk van de gekozen putafmeting, 0,75m is een aannemelijke en 
haalbare maat. Bij een goed functioneren van alle voorzieningen zal deze drempel naar verwachting zelden in werking 
treden, maar de functie van nooduitlaat kunnen vervullen is. Dit geeft een extra veiligheid in het totale watersysteem. 

Bestaande HWA 
Watermolenstraat 
Ø1000 mm 

Te realiseren 
verbinding 
Nieuwe Leij 
Ø400mm 

Te realiseren 
bovengrondse 
afvoeren 

Te realiseren wadi’s
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De figuur 2 geeft het de principe van de aansluiting van 
de hemelwaterafvoer (Ø400mm) op de centrale wadi 
(compartiment 4) weer. Voornoemd principe is ook 
voorgesteld bij de afvoerleiding van de Parallelweg. De 
exacte locatie zijn nader uitgewerkt in het WHP Van 
Puijenbroek. 

Advies en samenvatting 
In onderhavige memo zijn diverse technische mogelijkheden en kansen verkend om het regenwater van het HWA-
stelsel Watermolenstraat af te voeren, in nauwe samenhang met de ontwikkeling van de woningbouwlocatie Van 
Puijenbroek. Het advies is de aansluiting als volgt te realiseren: 

 de HWA aan het einde van de Watermolenstraat te voorzien van een overlaat op wadi compartiment 1  
(drempelhoogte +14,50m drempelbreedte 2,00m). 

 een hemelwaterleiding van Ø400mm aan te brengen vanaf het huidige lozingspunt tot aan de verlegde  
Nieuwe Leij. 

 deze te voorzien van een nooduitlaat op compartiment (drempelhoogte +14,10m drempelbreedte n.t.b.). in 
combinatie met een ledigingsmogelijkheid met afsluiter.

Hiermee wordt bewerkstelligt dat het HWA-stelsel van de Watermolenstraat goed kan uitstromen en de HWA-leiding 
tijdens droge periodes (grotendeels) leeg staat. De keuze voor een leiding Ø 400 mm maakt het mogelijk de wadi’s bij 
kleinere buien te ontzien met water vanuit de Watermolenstraat. De overstort naar compartiment 4 van de wadi’s zal 
circa 2 tot 5x per jaar in werking zal zijn. De afvoerleiding op de Nieuw Leij kan tevens dienen als afvoermogelijkheid 
vanuit compartiment 4 indien noodzakelijk (bijvoorbeeld bij te lange ledigingstijden van de wadi’s). 

Figuur2 :principe aansluitingen.
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1 Inleiding 

In 2018-2019 is voor het ontwerp van de inrichting van de herontwikkeling Van Puijenbroek in 
Goirle in afstemming met de gemeente Goirle en het Waterschap de Dommel een 
waterhuishoudingsplan1 opgesteld. Recent is het stedenbouwkundig plan verder uitgewerkt met 
een aantal aanpassingen aan het ontwerp van de herinrichting van Van Puijenbroek2,3&4. Dit heeft 
als gevolg dat het waterhuishoudingsplan niet meer up-to-date is en aangepast moet worden. 
Deze aanpassingen betekenen geen aantasting voor de gehanteerde klimaatrobuuste 
waterhuishoudkundige principes. Het uitgewerkte stedenbouwkundig plan voor het Van 
Puijenbroek terrein is weergegeven in figuur 1. 

Figuur 1: Uitgewerkt stedenbouwkundig plan Van Puijenbroek 

Doel 
Onderhavige notitie brengt de wijzigen in het plan in beeld die gevolgen kunnen hebben voor de 
waterhuishouding en riolering. Het doel is de impact hiervan te kwantificeren door het ontwerp 
te toetsen aan de kaders en randvoorwaarden afkomstig uit hoofdstuk 3 van het 
waterhuishoudingsplan en eventuele optimalisaties voor te stellen. 

Leeswijzer 
In het tweede hoofdstuk zijn de wijzigingen in het ontwerp beschreven. Het derde hoofdstuk 
toetst het nieuwe ontwerp aan de eisen die het systeem zijn opgelegd in het 
waterhuishoudingsplan. In hoofdstuk 4 geeft tenslotte de conclusies en de aanbevelingen.

1 20190125-420418-rapp-Waterhuishoudkundigplan Van Puijenbroek D01.pdf
2 Van Puijenbroek_Optimalisatie_21 augustus 2020-02.pdf
3 Presentatie met plan oktober 2020 door Kuiper Compagnons 
4 Presentatie met plan januari 2021 door Kuiper Compagnons 
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2 Inventarisatie aanpassingen  
stedenbouwkundig plan 

De aanpassingen in de wegstructuur en de verkaveling hebben de grootste impact op de 
waterhuishouding. Dit beïnvloedt namelijk de ligging van het vuilwaterstelsel en de belasting op 
het stelsel. Daarnaast brengt dit ook veranderingen met zich mee in het ontwerp van de goten 
die het hemelwater oppervlakkig afvoeren richting de centrale wadi en het waterplein. De 
principekeuzes voor de omgang met het vuilwater en de verwerking van het hemelwater 
veranderen niet ten opzichte van het waterhuishoudingsplan. De aanpassingen in het ontwerp 
zijn toegelicht op basis van 4 punten: de structuur, de verkaveling, de verharding en de 
waterberging.  

Structuur 

In het uitgewerkte stedenbouwkundig plan verandert de structuur van de wegen. De 
aanpassingen die plaatsvinden zijn geschetst in de figuren hieronder. De rode lijnen geven weer 
waar de wegstructuur in de twee stedenbouwkundige plannen van elkaar verschillen. De 
wijzigingen in de wegstructuur vinden plaats tussen de woningen. De ontsluitingswegen blijven 
onveranderd.  

Figuur 2: Aanpassingen in de wegstructuur 

Woningen 

In het uitgewerkte stedenbouwkundig plan is de verkaveling gewijzigd. In figuur 2 zijn het oude 
en het nieuwe ontwerp weergegeven en met rood omlijnd waar de aanpassingen in de 
verkaveling plaatsvinden. In het uitgewerkte stedenbouwkundig plan staan 186 woningen; voor 
deze actualisatie is uitgegaan van maximaal 190 woningen. Per saldo is dit een toename van 17 

2018 2020
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woningen ten opzichte van het aantal woningen dat is meegenomen in het 
waterhuishoudingsplan 2018. 

Figuur 3: Aanpassingen in de verkaveling 

Verharding 

In het waterhuishoudingsplan 2018 is het verharde oppervlakte in het plangebied vastgesteld op 
5,55 ha. Dit is inclusief de bestrating en een aanname voor het percentage van het uitgeefbare 
oppervlak. Het aangehouden percentage is inclusief het aandeel dakoppervlakte op de percelen. 
Voor het uitgewerkte stedenbouwkundige plan voor Van Puijenbroek is een verkenning gedaan 
betreffende het verharde oppervlak, op basis van tekenbestanden van Kuipercompagnons, 
geleverd 12 januari 20214. Hieruit blijkt dat het totaal verhard oppervlak lager uitvalt, te weten 
5,0 ha. De volgende tabel geeft een samenvatting. 

Tabel 1: Resumé verhard oppervlak 2020 

Totalen [m2] 

daken             13.394    

verharding             16.829    incl. grasparkeren en binnenplein 

subtotaal             30.223   

halfverharding            1.464   grasberm/grasstenen 

particulier             18.186    als 50% van uitgeefbaar (schuren, terrassen, inritten) 

Subtotaal             19.650    

Eindtotaal             49.873  

4 S-RG-61718810-08-A1 (RG).pdf en S-VP-61718810-05-2_A1 ondelen OR tbv raming.pdf

2018 2020
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Waterberging 

De wijzigingen in de centrale wadi’s staan in de volgende figuur. Deze wijzigingen zorgen niet 
voor een noemenswaardige toe- of afname in het totale wadioppervlak, namelijk van 7.056 m² in 
2018 naar 6.829 m² in het huidige plan (waarde vanuit de presentatie door Kuiper Compagnons, 
januari 2021).  

Figuur 4: Aanpassingen in de centrale wadi en waterplein 

Waterplein 

Tevens is een andere inrichting van de parkeerterrein aan de noordzijde en het Waterplein 
beoogd, waardoor de structuur van waterberging en infiltratiestroken wijzigt..  

2018 2020 

2018 2020

Figuur 4b: Aanpassingen Waterplein, ingezoomd 
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3 Actualisatie toetsing ontwerp water en 
riolering 

In dit hoofdstuk is de impact van de aanpassingen in het ontwerp voor de herontwikkeling van 
Van Puijenbroek voor de onderdelen water en riolering getoetst. De kaders en randvoorwaarden 
waaraan de verschillende voorzieningen getoetst worden wijzigen niet. Hemelwater wordt zoveel 
als mogelijk zichtbaar gehouden en verwerkt binnen het plangebied. De toetsing is gebaseerd op 
hoofdstuk 3 van het waterhuishoudingsplan 2018. 

Ontwerp vuilwaterafvoer 

Het vuilwatersysteem verandert in twee opzichten. Enerzijds wordt het aanbod hoger door meer 
woningen en anderzijds wijzigt de structuur van de vuilwaterleidingen door een verandering in de 
wegstructuur.  

Figuur 5: Indicatie aangepast ontwerp leidingen 



Water en riolering, actualisatie 2020 
Zuidrand Goirle – Ontwikkeling Van Puijenbroek 
projectnummer 0420418.101 
20 januari 2021, revisie 02 

Blad 6 van 16 

Figuur 5 geeft het aangepaste ontwerp van de leidingen weer. Een vergrote versie van de 
afbeelding is als kaart toegevoegd aan bijlage 1. Het verzamelde vuilwater stroomt af onder 
vrijverval richting het oosten van het terrein naar een gemaal ten zuidoosten van de Tuin van 
Huize Anna. Dit gemaal voert het vuilwater middels een persleiding op naar het gemengde stelsel 
in het Kerklaantje. De woningen parallel aan de Bergstraat krijgen een aansluiting aan de 
voorzijde en sluiten aan op het bestaande gemengde stelsel in de Bergstraat, met aandacht voor 
de ontluchtpunten en ontlastputten in deze aansluitingen. 

Diameters 
De riolering is ontworpen volgens de eisen uit het waterhuishoudingsplan. Dit houdt in dat een 
minimale buisdiameter van Ø250 mm en een verhang van minimaal 1:500 wordt gehanteerd en 
dat de dekking op de leidingen minimaal 1,20m is. Verder is uitgangspunt dat geen hemelwater 
wordt aangesloten op het vuilwaterstelsel. Het vuilwaterstelsel in figuur 4 in combinatie met de 
bovenstaande beschrijving zorgt voor voldoende afvoercapaciteit in het stelsel voor 190 
woningen. De minimale dekking van 1,20m en afschot wordt gehaald op alle punten. 

Gemaal 
In het laatste ontwerp van het Van Puijenbroekterrein wordt rekening gehouden met 190 
woningen als een maximaal aantal, in plaats van 173 woningen, zoals in het waterhuis-
houdingsplan 2018. Met een gemiddelde woningbezetting van 2,2 inwoners per woning betekent 
dit dat er in totaal 418 inwoners aansluiten op het vuilwaterstelsel. Dit zorgt voor een benodigde 
gemaalcapaciteit van 5,2 m³/h. Het vuilwatergemaal wordt gepositioneerd in de oostzijde van 
het gebied, aan de eindlus, aan de noordzijde. De opbouw van het gemaal is zo veel mogelijk uit 
het zicht en van de kavels af, maar toch bereikbaar voor inspectie en onderhoud. 

Persleiding 
De geringe toename in het vuilwateraanbod heeft geen consequenties voor de geadviseerde 
persleiding van Ø63mm. Aandachtspunt blijft dat het tracé van de persleiding deels over 
particulier terrein moet lopen; zakelijk recht zal nodig zijn. Advies is hiervoor één kavel te kiezen. 

Verharding binnen plangebied 

In §5.2 van het waterhuishoudingsplan 2019 is de bergingsopgave voor het plangebied bepaald 
vanuit de volgende denklijn: 

 Benodigde compensatie in waterberging volgens de ‘regels’ is in totaal 1.191 m3

- Voor afkoppelen verhard oppervlak: 713 m3

- Voor toename verharding: 478 m3

 Met het ontwerp van destijds is de ambitie ingevuld om voor het gehele gebied is 60mm 
berging te realiseren over de totale verharding (bestaand + nieuw, à 3.328 m3). Dit is 
ruimschoots meer dan de compensatieverplichtingen.  

Zoals in §2.3 van deze notitie benoemd, neemt het afvoerend verhard oppervlak in het 
uitgewerkte stedenbouwkundig plan af tot 5,0 ha. De ambitie voor de waterberging wijzigt 
hiermee naar 2.992 m3 (dit was 3.328 m3 in 2019). 
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Ontwerp hemelwaterafvoer (bovengronds) 

Het grootse deel van het hemelwater binnen de herontwikkeling van Van Puijenbroek wordt 
door goten zichtbaar over de weg afgevoerd richting diverse wadi’s. Dit principe blijft hetzelfde in 
het uitgewerkte stedenbouwkundig plan, echter de structuur van de goten verandert wel door de 
nieuwe wegstructuur. De structuur van de goten staat als schets in het onderstaande figuur. 

Figuur 6: Indicatie van gotenstructuur inclusief nummering (lichtblauw), met in oranje greppel naar 
waterberging en in rood de overloop van het Waterplein) 

Terreinhoogte 
Om het hemelwater af te voeren is het van belang dat de goten onder het juiste afschot naar 
uiteindelijk een wadi toe lopen. Hiervoor is de hoogtekaart die in het waterhuishoudingsplan 
2019 stond als basis genomen en aangepast waar nodig.  

Belangrijke wijziging in de uitgangspunten is dat per bouwblok één vloerpeil gehanteerd zal 
worden. Dit geldt ook voor de lange rijtjeswoningen. Dit heeft als consequentie het verhang in de 
straten voorlangs deze blokken niet te groot kan zijn. Uitgangspunt is maximaal 10cm op 100m, 
oftewel 1:1000.  

Het resultaat hiervan staat in figuur 6. Een vergrote versie van de afbeelding is toegevoegd aan 
bijlage 1. 
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Figuur 7: Hoogtekaart Van Puijenbroekterrein 

De percelen en woningen aan de zuidzijde verwerken hun hemelwater op eigen terrein, met een 
eventuele overloop naar de groenblauwe zone. Door de gewijzigd verkaveling sluiten de 
achtertuinen van een aantal percelen aan de westzijde aan op bestaand gebied. Naar de weg toe 
loopt het maaiveld weer op, waardoor de achtertuinen in een knik liggen. Uit figuur 2-7 van het 
waterhuishoudingsplan 2019 is te zien dat het maaiveld wel in zuidwestelijke afstroomt. De 
afwatering en inrichting van de betreffende achtertuinen vraagt aandacht, mede gezien 
bestaande bedrijfsgebouw aan de westzijde. 

Goten 
De aangepaste goten zijn getoetst volgens hetzelfde principe dat is gebruikt in het 
waterhuishoudingsplan 2019. De goten voor de rijtjeswoningen zijn getoetst met een verhang 
van 1:1000, dit betreft goten 1, 5, 6, 7 en 11. De overige goten zijn getoetst op basis van het 
gemiddelde verhang dat uit de hoogtekaart volgt. In de tabel 2 zijn de resultaten gegeven 
hiervan. Gedurende de uitwerking zijn de gootnummers 4 en 15 komen te vervallen. Het 
afvoerend oppervlak op voormalige goot 15 is nu direct toegekend aan benedenstroomse goten, 
ter plaatste van de voormalige goot 4 is nu voorzien in een hemelwaterriool. 
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Tabel 2: Resultaten toetsing goten 

Gootnummer 
Lengte 

watergoot 
[m] 

Verval 
[1:x] 

Indicatie 
breedte  

profiel [m] 

Breedte 
goot  
[m] 

Verhang 
weghelft  

[%] 

Hemelwater
aanbod  

[m3] 

Waterdiepte 
bij  

t=100 bui [m] 

1 70 1000 5,0 0,40 2,0 109 0,078

2 76 303 4,5 0,40 2,0 170 0,076

3 137 274 5,0 0,40 2,0 202 0,079

4  (vervallen)

5 54 1000 5,7 0,40 2,0 136 0,081

6 72 1000 8,0 0,40 2,0 109 0,067

7 54 1000 5,4 0,40 2,0 164 0,089

11 55 1000 5,8 0,40 2,0 228 0,100

12 92 184 2,3 0,40 2,0 85 0,098

13 59 236 4,5 0,40 2,0 51 0,050

14 56 223 3,5 0,40 2,0 47 0,051

15  (vervallen)

16 25 504 8,0 0,40 2,0 73 0,053

17 21 426 8,0 0,40 2,0 76 0,053

18 42 417 3,5 0,40 2,0 39 0,052

19 76 759 3,5 0,40 2,0 58 0,056

20 49 1222 4,5 0,40 2,0 117 0,081

Door de smallere goot dan in het waterhuishoudingsplan treedt het water eerder uit de goot en 
wordt het wegprofiel eerder benut voor afstroming. De meeste wegen hebben voldoende 
afvoerend vermogen om een bui T=100 te verwerken richting de waterbergingen.  
De goten waarbij de waterdiepte in oranje is gemarkeerd, komt het water hoger dan de 
onderkant van de trottoirband (maximaal +1,5 cm). Voor de goten 2 en 20 is een bredere goot 
(0,60m) in het wegprofiel inpasbaar. Goot 12 verdient extra aandacht. Deze voldoet namelijk 
niet. De maximale waterstand kan hier minder hoog zijn, door de maatgevende breedte 
benedenstrooms en komt 5 cm boven de onderkant van de band uit. Ook voor deze goot is een 
breder goot (0,60m) in het wegprofiel inpasbaar. Hierdoor is er meer ruimte is voor de afvoer van 
water en treedt het water minder snel uit de goot.  De goten 7 en 11 worden ondersteund door 
het ondergrondse hemelwaterstelsel, zie volgende pagina. Verbreding is hier niet nodig. 
Aandachtspunt is de positionering van de goten in het dwarsprofiel van de wegen; het advies 
deze in centraal in de weg te houden, om dat ook het wegprofiel een afstromingsfunctie hebben. 
Dit geldt met name voor in de wegen aan de westzijde. 
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Hemelwaterriolen 
Het verhang in het maaiveld in en rondom de 
Fabrieksbuurt is gering. Als back-up en 
aanvullend systeem voor de afvoer van 
hemelwater is onder de goten een HWA-
structuur voorzien het overtollig water naar 
de wadi’s afvoert. Deze structuur is geschetst 
in figuur 8. Door de HWA-strengen volgens 
deze schets aan te leggen, worden kruisingen 
met vuilwaterriolen vermeden. 

Deze HWA-structuur met Ø300 mm leidingen 
en uitgaande van een drukverhang van 
0,5meter hebben, in combinatie met de 
bovengrondse afvoer va de goten en wegen, 
ruim voldoende capaciteit voor het afvoeren 
van het hemelwater, zonder dat dit de 
woningen binnentreedt. Alleen al de HWA- 
structuur zorgt voor een extra 60 l/s 
afvoercapaciteit. De HWA-riolen komen door 
de benodigde dekking lager (bob: +14,88-1,2-0,3 geeft +13,38m NAP) uit dan de bodem van de 
wadi (+13,90 en +14,00m NAP. Gerelateerd aan de grondwaterstand maximaal +13,30m NAP) is 
het advies deze riolen uit te voeren als IT-riolen en de uitstroomhoogte ruim boven de wadi te 
laten plaatsvinden. 

Klimaatstroken 
Het basisprincipe voor het gehele plangebied is het zo veel als mogelijk bovengronds en zichtbaar 
houden van hemelwater. Hemelwater wordt vanaf de percelen dan ook in principe bovengronds 
aangeboden op de openbare ruimte. Langs de rijtjeswoningen is voorzien in een ‘klimaatstrook’. 
Dit een is een relatief groene strook, waarin reeds een deel van het hemelwater verwerkt kan 
worden door infiltratie. Het volgende dwarsprofiel geeft dit principe weer. 

Figuur 9: principeprofiel klimaatstrook en positionering kolken en hemelwaterriolen

Figuur 8: HWA-structuur fabrieksbuurt
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In de klimaatstrook worden de hoogteverschillen in de langsrichting opgevangen. De 
drempelpeilen van de rijtjeswoningen zijn gelijk, het verhang in de straat is ca. 1:1000. Tevens is 
in het profiel positionering van de kolken aangegeven. Om hemelwater lang zichtbaar te houden, 
komen de kolken náást de goten (en dus niet direct in de goten). Hiermee treedt het 
hemelwaterriool, met afvoer naar de waterberging, pas in werking zodra de goot reeds vol staat 
en afstromen. De rijbaan blijft langer begaanbaar. De gedachte van zichtbare afvoer van water 
blijft in de basis overeind doordat de goot de primaire afvoer blijft verzorgen. 

Greppels 
Goot 12 komt door het gewijzigde ontwerp uit op een groenvak waarvandaan het water 
doorloopt naar de dichtstbijzijnde waterberging. Deze locatie is in oranje aangegeven in figuur 5. 
Bij goot 12 kan, door de realisatie van een greppel in het groen in het verlengde van de goot het 
hemelwater de waterberging bereiken. Een kleine greppel van ca. 30cm diep volstaat.  

Verdiept parkeren 
De verdiepte parkeerplaatsen zijn in deze notitie getoetst als goten 18 en 19. Dit is de ‘worst case 
scenario’, waarbij al het hemelwater dat ter plaatse valt bovengronds aan de uiteinden van de 
parkeerplaatsen zijn weg zoekt richting de centrale wadi. Bij de realisatie zijn wellicht meer 
doorsteken naar de wadi mogelijk.   

Overloop Waterplein 
Vanaf het waterplein zal aan de zuidkant ook een overloop mogelijkheid zijn naar de centrale 
wadi. De locatie is met rood aangegeven in figuur 5. Conform het waterhuishoudingsplan 2019 
krijgt het Waterplein in totaal een bergingscapaciteit van 306 m3. Het totale aanbod van 
hemelwater betreft circa 450 m3. Dit houdt in dat bij de maatgevende bui (zware neerslag, eens 
per 100 jaar) circa 144 m3 bovengronds zal stromen naar de centrale wadi aan de zuidzijde. 
Aandachtspunt is de koppeling van de overloop van het Waterplein naar de centrale wadi. Hier 
wordt een rijbaan gekruist; deze mag niet belemmerd werken.  Tevens moet worden voorkomen 
dat overtollig water op dit punt bovengronds naar de verdiepte parkeerplaatsen stroomt. 
Op de nadere uitwerking van enkele straat- en maaiveldhoogtes voor deze locatie is in de 
volgende paragraaf ingegaan.  

Aandachtspunt goten 
Een aandachtpunt blijven de locaties waar het water scherpe/haakse bochten moet afleggen. Het 
risico is namelijk dat het water rechtdoor schiet. Bij de nadere uitwerking van het straatprofiel 
moet de goot in het straatprofiel voldoende prominent zijn en kan met opsluitbanden het risico 
van doorschietend water wordt voorkomen.  

Ontwerp hemelwaterberging 

Het hemelwater dat via de goten en het ondergrondse hemelwaterstelsel afstroomt komt terecht 
in de wadi’s waar het geborgen en geïnfiltreerd wordt. De stroomrichting van de goten en de 
locaties van de waterberging staan in het volgende figuur. 
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Figuur 10: Bovengrondse stroomrichting door goten (blauwe, gele, rode pijlen) met waterberging (groene 
vlakken)

De pijlen met de stroomrichting van het water zijn opgedeeld in blauw (geen wijziging t.o.v. 
waterhuishoudingsplan 2018) en oranje (wijziging t.o.v. waterhuishoudingsplan).  

Verdiept parkeren 
Tussen de Fabrieksstraat en de grote centrale wadi is verdiept parkeren voorzien. Dit punt 
verdient extra aandacht, omdat de afstroommogelijkheid naar de wadi’s niet vanzelfsprekend is 
in dit geval. Het is namelijk van belang dat de parkeerplaats niet dieper ligt dan de 
overstorthoogte van de wadi. Hierdoor zou namelijk de bovengrondse afwatering niet kunnen 
plaatsvinden. In het wadi ontwerp is de bodem vastgesteld op 13,6 m+NAP met een 
overstorthoogte van 14,1 m+NAP. Vanuit het oogpunt van de waterhuishouding is de 
dwarsdoorsnede geadviseerd zoals opgenomen in figuur 11, met het verdiept parkeren op 
minimaal 14,1 m+ NAP.5

5 Het waterschap geeft aan (december 2020) bezig te zijn met hydrologische berekeningen voor het 
watersysteem, waardoor te zijner tijd reflectie op de T=100 waarde van +14,10m NAP in de beek nodig is (zie 
figuur 4-5 WHP 2019).
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Figuur 11: Dwarsdoornede wadi en verdiept parkeren 

Wadi langs het Vloed 
De belasting die via goot 12 naar de wadi wordt afgevoerd, neemt toe. Het advies is de beoogde 
wadi te vergroten zodat deze 101 m³ kan bergen.  

Waterplein 
Het uitgewerkt stedenbouwkundig plan voorziet is een wijziging van de inrichting van voor het 
waterplein, zie §2.5. In het waterhuishoudingsplan 2018 is gerekend met een beschikbare 
berging 306 m³ op de straat en de groenstroken op het waterplein. Voor het waterplein is  
schematische een dwarsdoorsnede toegevoegd in figuur 12. Ter voorkoming van waterschade is 
het essentieel dat het maximale waterpeil op straat minimaal 0,15 meter onder het aanliggende 
vloerpeil blijft. Het hoogteverloop van het waterplein van noord naar zuid, tot de overloop naar 
de centrale wadi is uitgewerkt in figuur 12. Hierin komt ook de maximale waterstand van 15 cm 
per trap terug. Naast een hoger gelegen straatpeil rondom het Waterplein wordt een backup 
HWA stelsel aangelegd 

Figuur 12: Dwarsdoorsnede waterplein 

De inrichting van het waterplein verandert ten opzichte van het waterhuishoudingsplan uit 2018. 
Voor onderhavige memo wordt voor de details verwezen naar tabel 5-12 van plan uit 2018. De 
eerste twee trappen (parkeervoorziening noordzijde) zullen nu voor parkeren gebruikt worden 
en mogelijk niet kunnen worden benut voor de berging en infiltratie van hemelwater. Veilige 
aanname is dat dit water bovenstrooms via het Waterplein wordt verwerkt. De gedachte van 
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berging in de trappen 3 t/m 9 uit het oude plan blijft wel gehandhaafd. Op elk van de trappen 
komt een maximale hoeveelheid van 15 cm water te staan, net als in het waterhuishoudingsplan 
rekening mee is gehouden. Dit zorgt er voor dat op de trappen 3 t/m 9 nog 182 m³ aan 
hemelwater geborgen kan worden.  Het restant van het aanbod (450 – 182 = 268 m3) stroomt 
bovenstrooms naar de grote centrale wadi. De kruisende straat mag niet belemmerend werken; 
gezien de hoeveelheid water tijdens de extremen bui (268 m3 in1 uur betekent 75 l/s) dat een 
molgoot niet volstaat. Het advies is over een breedte van minimaal 2 m een duidelijk profiel aan 
te brengen. 

Figuur 13: Detail hoogtes waterplein 

De bergingen worden geledigd door infiltratie. Overwogen is of ook hier een ondergrondse back-
up leiding gerealiseerd moet worden. Gezien het peilverschil tussen het maximale waterpeil en 
de aanliggende vloer- en straatpeilen (>0,25m) wordt dit in principe niet nodig geacht. Het 
Waterplein is ontworpen als een duidelijke bak (zie figuur 12).  
Voor de beleving van het water is juist wenselijk zo veel als mogelijk water zichtbaar op het 
Waterplein te verwerken. Te overwegen is ook de parkeervoorziening noordzijde volledig en 
bovengronds af te laten voeren naar het waterplein, ten gunste van de dynamiek.
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Wel is het zinvol de regenwaterleiding onder de goten 5 en 11 (zie figuur 5) door te trekken tot 
en met de parkeervoorziening noordzijde, om hier wel voldoende afvoermogelijkheid te 
realiseren, bij zeer extreme buien. Om te allen tijde water in de panden langs het Waterplein te 
voorkomen is voorzien in slokops, welke regenwater kunnen afvoeren via de hemelwaterriolering 
in de Watermolenstraat. Deze slokops treden alleen bij calamiteiten in werking. 

Wadi achter Tuin Huize Anna 
De situatie achter Tuin Huize Anna is ongewijzigd ten opzichte van het waterhuishoudingsplan.  

Centrale wadi 
In het inrichtingsplan van januari 2021 is het oppervlakte van de wadi gewijzigd waarmee de ook 
de beschikbare berging wijzigt en met ca. 90 m³ afneemt. De berging in de centrale wadi uit het 
inrichtingsplan komt op 2.489 m3. In §3.2 is reeds geconstateerd dat door de afname van het 
verhard oppervlak de belasting op de wadi’s lager zal zijn. 

Bergen op percelen 
In het waterhuishoudingsplan 2018 is het vastgelegd dat de villa’s aan de zuidzijde langs het 
Vloed het hemelwater op eigen terrein bergen en verwerken. Dit blijft onveranderd in het 
uitgewerkte stedenbouwkundig plan. In de berekening van de benodigde afvoercapaciteit voor 
de goten en de bergingscapaciteit in het plangebied is dus geen rekening gehouden met 
hemelwater afkomstig van deze percelen. 
Voor de villa’s achter Tuin van Huize Anna geldt ook dat hemelwater geborgen kan worden op 
eigen terrein. Langs de weg ligt een wadi. Deze wadi is niet aangesloten op de centrale wadi, 
maar heeft een overloop mogelijkheid naar de vijverpartij van Huize Anna. 

Sommatie waterberging 
De ambitie voor de waterberging voor het plangebied is geactualiseerd tot 2.992 m3, zie §3.2. In 
tabel 3 zijn de capaciteiten van de aanwezige waterbergingsvoorzieningen in het plangebied bij 
elkaar opgeteld. Dit sommeert tot een totaal van 3.110 m³, oftewel aan de ambitie wordt 
ruimschoots voldaan (een restcapaciteit van 118 m³ is aanwezig). 

Tabel 3: Aanwezige berging [in m3] 

Aanwezige berging in m3

Wadi compartiment 1 134

Wadi compartiment 2 200

Wadi compartiment 3 232

Wadi compartiment 4 1.923

subtotaal 2.489

Wadi Huize Anna 110

Wadi Het Vloed 101

Waterplein 182

Huizen zuidzijde (eigen terrein) * 228

Totaal 3.110

Opgave                2.992 

restcapaciteit +118
* berging 60mm op eigen terrein, (19 woningen à 200 m2) 
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4 Conclusies en aanbevelingen 

Conclusie 
Door de aanpassingen in het stedenbouwkundig plan van het Puijenbroek verandert ook de 
inrichting van het watersysteem. De veranderingen zijn geïnventariseerd en getoetst. Het nieuwe 
ontwerp gaat uit van dezelfde uitgangspunten en afwateringsprincipes als het 
waterhuishoudingsplan 2018, waarmee een klimaatrobuust plan wordt gerealiseerd. Het in 
onderhavige notitie beschreven ontwerp voldoet aan de kaders en voorwaarden om het hemel- 
en vuilwater van het plangebied vast te houden, te bergen of af te voeren. 

Aanbevelingen waterhuishouding 
Uit de actualisatie komen de volgende specifieke aandachtspunten naar voren: 

 de locaties waar het water in de goten scherpe/haakse bochten moet maken; 

 de locaties van de goten in het straatprofiel; 

 het verbreden van de goot (12) aan de westzijde van het gebied; 

 uitgaan van het minimale peil van 14,1 m+NAP voor de parkeerplaatsen magazijnwoningen; 

 het profiel voor de bovengrondse overloop van het Waterplein naar de grote centrale wadi; 

 de overweging voor de bovengrondse afwatering van de parkeerplaatsen noordzijde via het 
Waterplein. 

Aanbevelingen klimaatadaptatie 
Hitte 
Met het oog op de impact op de extremen in het weer is het aan te raden om de soortenkeuze 
goed af te wegen en klimaatadaptieve beplanting te kiezen welke boven- en ondergronds in de 
beschikbare ruimte (in relatie tot de wortelgroei) past. In de beplantingsplan moet bijvoorbeeld 
niet alle beplanting het ‘zwaar’ krijgen op hetzelfde moment en hun blad laten vallen of 
afsterven, waardoor er geen schaduwwerking vanuit de bomen meer is. 
Vanuit het stedenbouwkundig plan zijn er kansen voor verdere vergroening in de klimaatstroken, 
langs de gevels en de randen van de wegen, met een positief effect op de hittestress. De locaties 
van bomen, in met name de openbare ruimte, en beplantingskeuze verdienen nog de nodige 
aandacht voor verdere 
uitwerking. 

Droogte 
Lokaal is voor de beplanting het risico van uitdroging mogelijk. Zoals ook bij het thema hittestress 
aangegeven, is door een goede soortenkeuze hierop te anticiperen. Om aan een 
klimaatbestendig assortiment te voldoen, is het advies hier goed naar te kijken, in samenhang 
met de beplantingskeuze voor groene gevels en groen goten. 
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In deze bijlage zijn de kaarten in het rapport vergroot opgenomen. Het gaat om de volgende 
kaarten: 

 Hoogtekaart: 210114-0420418-MV-Van Puijenbroek 

 Rioleringsplan: 210114-0420418-RI-Van Puijenbroek 
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1 Inleiding 

In deze rapportage zijn de resultaten van het herbegrenzingsonderzoek voor de locatie Van 
Puijenbroek beschreven. In dit hoofdstuk wordt de overkoepelende ontwikkeling van de Zuidrand 
Goirle toegelicht, wordt de deellocatie nader gespecificeerd en worden het doel en de 
onderzoeksvragen beschreven.  

1.1 Visie Zuidrand Goirle  

Ten zuiden van de dorpskern van Goirle zijn sinds jaar en dag twee grote fabrieksterreinen 
aanwezig, te weten het terrein van de firma Van Besouw, waar vloerbedekking werd 
geproduceerd en het terrein van Van Puijenbroek, waar textiel werd geproduceerd. De 
werkzaamheden van de firma Van Besouw zijn enige tijd geleden gestaakt. Op het terrein van 
Van Puijenbroek vinden nog opslag en distributie plaats, maar ook dit wordt in de toekomst 
verder teruggebracht. De eigenaren van de terreinen, de Nederlandse Bouw Unie (eigenaar van 
het Van Besouw-terrein) en VP Exploitatie (eigenaar van het Van Puijenbroek-terrein) willen de 
terreinen herontwikkelen tot woningbouwlocaties. Tussen de twee fabrieksterreinen in ligt een 
verpleegtehuis in eigendom van Thebe. Op het terrein van Thebe is een ontwikkeling met 
zorgwoningen voorzien. 

In 2015 heeft Kuiper Compagnons in opdracht van de genoemde eigenaren een integrale visie 
opgesteld voor het totale plangebied, de ‘Visie Zuidrand Goirle’. In deze visie is niet alleen 
aandacht besteed aan de herontwikkeling van de locaties tot woningbouw, maar ook aan 
integrale vraagstukken als de invulling van groen en water, de inrichting van de openbare ruimte, 
en de omgang met het industrieel erfgoed in het gehele plangebied. De visie is op 15 december 
2015 vastgesteld door de gemeenteraad van Goirle. Bij de totstandkoming van de visie werkten 
de initiatiefnemers samen met de gemeente Goirle. Ook het Brabants Landschap, de provincie 
Noord-Brabant en waterschap De Dommel hebben een bijdrage geleverd aan de visie. 

Figuur 1.1: Impressie Visie Zuidrand Goirle (Kuiper Compagnons).  Goirle 
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1.2 Naar nieuwe stedenbouwkundige en planologische kaders 

Op basis van de visie hebben de grondeigenaren/initiatiefnemers los van elkaar, maar wel met 
oog voor elkaar gewerkt aan het opstellen van stedenbouwkundige plannen en 
bestemmingsplannen voor de deelgebieden. Ondanks het feit dat de ontwikkelende partijen los 
van elkaar verder gaan met de planvorming ligt er een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor 
de integrale uitwerking van een aantal zaken binnen de verschillende ontwikkelingen (o.a. 
biodiversiteit en cultuurhistorie). 
Vooruitlopend op de uitwerking van de stedenbouwkundige plannen voor de locaties zijn diverse 
gebiedsonderzoeken reeds opgestart/uitgevoerd met de visie als het uitgangspunt. Deze zijn 
later zo nodig geactualiseerd naar de plansituatie 

1.3 Plangebied Van Puijenbroek  

Het plangebied bestaat enerzijds uit het fabrieksterrein van de voormalige textielfabriek en 
anderzijds uit het zuidelijk hiervan gelegen landelijke gebied en zijn grotendeels in eigendom van 
de familie Van Puijenbroek.  
Het fabrieksterrein met haar gebouwen doet nog gedeeltelijk dienst voor opslag, 
productontwikkeling en als Texperience-center. Daarnaast is het hoofdkantoor aan de Bergstraat 
nog in gebruik. Het oudste gedeelte van de fabriek staat al jaren leeg. Momenteel wordt op een 
andere locatie in Goirle een nieuw bedrijfsgebouw gerealiseerd. De verhuizing van de activiteiten 
staat gepland voor medio 2021.  
Aan de grens van het landelijke gebied bevindt zich de Nieuw Ley en het gebied bestaat verder 
voornamelijk uit landbouwpercelen. Het idee is de locaties te transformeren naar een gebied 
waarin wonen, werken, recreëren, cultuurhistorie en natuur samengaan. 

Voor deze ontwikkeling worden een aantal bestaande fabrieksgebouwen afgebroken. Daarnaast 
wordt de Nieuwe Leij verlegd. Vervolgens worden de omgeving inricht als ruim opgezette 
woonwijk met een daarnaast gelegen natuurgebied. Met de verlegging van de Nieuwe Ley en de 
inrichting van de natuurgebieden is eind 2020 reeds aangevangen. De vergunningen hiervoor zijn 
afgegeven onder het vigerende bestemmingsplan. De inrichting van het gebied moet in het 
nieuwe bestemmingsplan worden geborgd 
Naast de natuurontwikkeling wordt ook geïnvesteerd in het behoudt van cultuurerfgoed door de 
monumenten langs de Watermolenstraat (ketelhuis, schoorsteen, voormalig kantoorgebouw) te 
renoveren en in het plan elementen in te passen die verwijzen naar de rijke historie.

In het stedenbouwkundigplan zijn 186 Nieuwe woningen geprojecteerd (en één bestaande, 
Bergstraat 36).  

In Figuur 1.2 is het stedenbouwkundigplan met de verschillende buurtjes en de groen-blauwe 
zone weergegeven. 
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Figuur 1.2: Stedenbouwkundigplan (Kuiper Compagnons) Van Puijenbroek met begrenzing van het plangebied (zwart met 
daarbinnen woongebied (rood met aanduiding buurtjes), toekomstige ontwikkeling Thebe (oranje) en de groen-blauwe 
zone (blauw) 

1.4 Doel en onderzoeksvragen  

1.4.1 Relatie tot bestemmingsplan  

Bij de herontwikkeling van Van Puijenbroek wordt een gebied beïnvloed dat behoort tot het 
Natuurnetwerk Brabant (NNB; voorheen Ecologische Hoofdstructuur). In Figuur 1.3 is de globale 
visualisatie weergegeven van de herstructurering zuidrand Goirle (KuiperCompagnons) en is het 
te beïnvloeden NNB-gebied aangeduid.  

De tuin
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buurtje 

Appartementen 
aan de Leij 

De fabriek 
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zone 



Ontwikkeling Van Puijenbroek 
Herbegrenzingsvoorstel Natuurnetwerk Brabant  
projectnummer 0407072.02 
10 november 2020 revisie 1.0 
VP Grondexploitatie 

Blad 4 van 35 

Figuur 1.3. Stedenbouwkundige uitwerking voorgenomen ontwikkelingen Goirle Zuidrand. Rood omkaderd 

de ontwikkeling in het ‘Zoekgebied van het Natuurnetwerk Nederland’ (N00.01). Bron: Kuiper compagnons, 

2021.  

1.4.2 Noodzaak tot compensatie NNB 

Randvoorwaarden en uitgangspunten 
Ten behoeve van de herontwikkeling van de Zuidrand van Goirle is onder meer een structuurvisie 
vastgesteld.  

Voorliggende rapportage geeft invulling aan de precieze uitwerking en aanpak van het 
ruimtebeslag op het NNB-op basis. Hierin zijn de uitgangpunten en randvoorwaarden van het 
waterschap De Dommel en provincie Noord-Brabant meegenomen. Het waterschap en de 
provincie zijn betrokken geweest bij de verder uitwerking. Dit heeft geleid tot een voorstel tot 
herbegrenzing en compensatie van het NNB-gebied. De herbegrenzing bestaat uit een voorstel 
voor een nieuwe NNB-locatie en inrichting met natuurdoeltypen die in het beeksysteem van de 
Leij passen (op globaal niveau).  
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1.4.3 Doel en onderzoeksvragen 

Het doel van voorliggend rapport is om een gedegen en gedragen NNB-compensatieplan te 
presenteren. Een dergelijk plan is nodig omdat door woningbouw een deel van het bestaand 
NNB-gebied in de Zuidrand van Goirle anders ingevuld gaat worden. Daarnaast is het doel van 
voorliggend rapport om met behulp van de gepresenteerde gegevens tot een planologische en 
juridische verankering te komen. De inhoud van dit rapport geeft voldoende input om een 
bestemmingsplanprocedure te kunnen doorlopen. Aangegeven wordt waarom de voorgestelde 
natuurdoeltypen bijdragen aan de wezenlijke kenmerken en waarden van het lokale 
Natuurnetwerk Brabant (met de focus op samenhang, omvang en kwaliteit). De nadere 
uitwerking van het inrichtingsvoorstel volgt in een later stadium van het proces. 

. 

Definities 
In dit rapport worden verschillende termen gebruikt ten behoeve van de toelichting, 
procedure en inrichting van het plangebied. Voor de duidelijkheid worden deze hieronder 
nader gedefinieerd (weergegeven in Figuur 1.4): 

 Groenblauwe zone (blauwe stippellijn) = het natuurlijke ontwikkelingsgebied 
(verlegging van de Leij en de natuurinrichting)) zonder de rode stedelijke 
ontwikkelingen.

 Plangebied (zwarte lijn)= het zoekgebied voor compensatie NNB en het direct 
aangrenzende en – bij voorliggend voorstel behorende – nog in te richten NNB-gebied. 

 Herbegrenzingsgebied (rood)= het gebied waar de toekomstige woningbouw plaats 
vindt en waar een provinciaal besluit over genomen moet worden om het betreffende 
gebied uit het NNB te halen. 

 Compensatiegebied (oranje) = het gebied dat als gevolg van een aantasting van de 
wezenlijke kenmerken en waarden van het NNB, elders ter compensatie aan het NNB-
gebied wordt toegevoegd. 

 Zoekgebied NNB (grijs) = een natuurbeheertype binnen de grenzen van het 
Natuurnetwerk Brabant dat nog niet is ingericht als natuurgebied maar dat wel bepaalde 
ambitietypen kent. 

Figuur 1.4. Aanduiding termen op de Luchtfoto Zuidrand Goirle.
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2 Wettelijk kader 

2.1 Kader: Interim omgevingsverordening Noord-Brabant (2020) 

Het Natuurnetwerk Brabant (NNB) is beschermd in paragraaf 3.2.3 van de Interim 
omgevingsverordening Noord-Brabant. Gronden met de aanduiding Natuurnetwerk Brabant zijn 
op basis van artikel 3.15 van de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant primair bedoeld 
voor de ontwikkeling en instandhouding van een samenhangend netwerk van natuurgebieden en 
landbouwgebieden met natuurwaarden die van (inter)nationaal belang zijn. Op gronden met 
deze aanduiding staat het behoud van ecosystemen en het realiseren van goede condities voor 
biodiversiteit centraal. In een bestemmingsplan worden bestaande belangen en rechten op 
plekken waar nog sprake is van te realiseren Natuurnetwerk Brabant erkend. Er mogen echter 
geen nieuwe ontwikkelmogelijkheden geschapen worden. Als gevolg van de voorliggende 
herontwikkeling van de zuidrand van Goirle, met de daarbij horende invloed op het aanwezige 
NNB, dient de NNB ter plaatse herbegrensd te worden en dient elders compensatie plaats te 
vinden om ruimte te geven aan de ontwikkeling van de Zuidrand van Goirle. De provincie kan op 
grond van artikel 6.2 van de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant de begrenzing van het 
NNB op verzoek aanpassen als ruimtelijke ontwikkelingen daar aanleiding toe geven. 

Na een zorgvuldig doorlopen voortraject is bij voorliggend project met de provincie Noord-
Brabant overeengekomen dat de herbegrenzing mogelijk gemaakt kan worden door toepassing 
te geven aan artikel 3.20 Interim omgevingsverordening Noord-Brabant, 2020: ‘Wijziging van de 
begrenzing op verzoek met toepassing van de saldobenadering’. Met de saldobenadering wordt 
een meer ontwikkelingsgerichte aanpak in het NNB mogelijk. Voorwaarde is dat een combinatie 
van projecten of handelingen wordt uitgevoerd waarmee tevens de kwaliteit en/of kwantiteit 
van het NNB op gebiedsniveau wordt verbeterd. 

Onderstaand staan de voorwaarden die van toepassing zijn als de saldobenadering gevolgd 
wordt.  

Artikel 3.20 toepassing van de saldobenadering 

Lid 1. Bij de saldobenadering is er sprake van een combinatie van onderling samenhangende 
plannen, projecten of handelingen waarvan één of enkele afzonderlijk een negatief effect hebben 
op het Natuur Netwerk Brabant, maar waarvan de gecombineerde uitvoering leidt tot een 
verbetering van de kwaliteit of kwantiteit van het Natuur Netwerk Brabant als geheel. 

Lid 2. Een bestemmingsplan dat toepassing geeft aan de saldo-benadering, bevat een visie die de 
ontwikkelingen binnen het betrokken gebied in samenhang beziet en die tot doel heeft een 
grotere kwaliteitswinst voor meerdere functies, waaronder de natuur, te bereiken. 

Lid 3. De visie beschrijft in ieder geval: 

a. de omvang van het gebied; 
b. de doelen voor de verbetering van de kwaliteit en kwantiteit van het Natuur Netwerk 

Brabant waardoor een beter functioneren van het Natuur Netwerk Brabant ontstaat; 
c. er bij verlies van ecologische waarden en kenmerken wordt voldaan aan artikel 3.22 

Compensatie; 
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d. op welke wijze de uitvoering en monitoring zijn verzekerd. 

Lid 4. Voor een bestemmingsplan als bedoeld in het tweede lid doen burgemeester en 
wethouders een verzoek als bedoeld in artikel 6.2 Procedure grenswijziging werkingsgebied op 
verzoek.
Er zal worden gecompenseerd in het kader van artikel 3.22 van de Interim omgevingsverordening 
Noord-Brabant. De compensatie die op grond van artikel 3.22 gerealiseerd moet worden, vindt 
plaats in de vorm van fysieke compensatie. 

Artikel 3.23 fysieke compensatie 

Lid 1. De fysieke compensatie vindt plaats in: 

e. de niet gerealiseerde delen van het Natuur Netwerk Brabant; 
f. de niet gerealiseerde ecologische verbindingszones. 

Lid 2. Fysieke compensatie kan ook plaatsvinden in, aansluitend op of nabij het aangetaste 
gebied als dit deel uitmaakt van de saldobenadering bedoeld in artikel 3.20 Toepassing van de 
saldobenadering. 

Lid 3. Een bestemmingsplan waarvoor een compensatieplicht geldt, borgt de uitvoering van de 
compensatie. 

Lid 4. De toelichting bij een bestemmingsplan als bedoeld in het derde lid bevat een 
verantwoording over: 

g. de omvang van het netto verlies aan ecologische waarden en kenmerken en op welke 
locatie dat optreedt; 

h. de locatie waar en de wijze waarop het netto verlies, genoemd onder a, wordt 
gecompenseerd; 

i. de kwaliteit en kwantiteit van de compensatie; 
j. de termijn van uitvoering; 
k. de inhoud en realisatie van de voorgenomen mitigerende en compenserende 

maatregelen; 
l. het reguliere- en ontwikkelingsbeheer. 

Lid 5. De uitvoering van de fysieke compensatie wordt binnen drie jaar na onherroepelijk worden 
van het bestemmingsplan, bedoeld in het derde lid afgerond. 

Lid 6. In aanvulling op het vijfde lid, wordt bij een aantasting van bedreigde soorten of hun 
leefgebied, de uitvoering van de compensatie in ieder geval afgerond op het moment dat de 
aantasting daadwerkelijk start. 

Lid 7. In afwijking van het vijfde lid kan bij een omvangrijke en zware compensatieverplichting, de 
uitvoering van de compensatie een termijn van maximaal tien jaar bedragen, gerekend vanaf het 
onherroepelijk worden van het bestemmingsplan. 
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In Hoofdstuk 5 is beschreven hoe middels een inrichtingsvoorstel voldaan wordt aan de 
voornoemde artikelen uit de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant. Hoofdstuk 6 licht 
toe hoe de integrale aanpak leidt tot een verbetering van de samenhang, kwaliteit en kwantiteit 
van het Natuur Netwerk Brabant als geheel. 

2.2 Procedure 

De borging van de NNB-compensatie (ofwel de nieuwe grenzen van het NNB en de bijbehorende 
inrichting) vindt plaats in een bestemmingsplanprocedure. Bij een saldobenadering-procedure 
wordt de herbegrenzing in het (voor)ontwerp-bestemmingsplan verwerkt en wordt deze 
onderbouwd met een nieuw opgestelde gebiedsvisie (voorliggend rapport). Dit bestemmingsplan 
wordt getoetst bij de provincie. Door het voornemen van NNB-compensatie (buiten de grenzen 
van de NNB-grenzen) op te nemen in het bestemmingsplan en de gebiedsvisie wordt geborgd dat 
een combinatie van activiteiten binnen één ruimtelijke gebiedsvisie onderlinge samenhang 
vertoont. Tevens is zo verzekerd dat met toepassing van de saldobenadering de kwaliteit van het 
NNB daadwerkelijk verbetert. 

Op basis van deze rapportage zal het college van burgemeester en wethouders met een beroep 
op artikel 6.2 Interim omgevingsverordening Noord-Brabant een herbegrenzingsverzoek aan het 
college van gedeputeerde staten richten. De wijzigingen van de structuren uit de Interim 
omgevingsverordening Noord-Brabant worden in dit verband opgenomen in het voorontwerp- 
en ontwerpbestemmingsplan. Tegen het voornemen tot wijziging van de begrenzing van de 
structuren kunnen zienswijzen worden ingediend. Deze zienswijzen worden tezamen met het 
verzoek (samen met eventuele bijbehorende stukken) en het gemeentelijk standpunt ten aanzien 
van de zienswijzen aan gedeputeerde staten van de provincie Noord-Brabant verzonden. Het 
bestemmingsplan kan pas worden vastgesteld nadat Gedeputeerde Staten hebben besloten tot 
wijziging van de begrenzing. Wanneer het college van Gedeputeerde Staten instemt met de het 
verzoek tot wijziging is er geen sprake meer van strijdigheid met de Interim 
omgevingsverordening Noord-Brabant. 
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3 Beschrijving plangebied 

Dit hoofdstuk beschrijft een aantal kenmerken van de Zuidrand Goirle. Bij de uitwerking van het 
inrichtingsplan is zoveel als mogelijk aangesloten bij deze karakteristieken van het landschap en 
omgeving. 

3.1 Biotoopbeschrijving 

Het plangebied van Zuidrand Goirle en directe omgeving bestaan voornamelijk uit ruige 
graslanden, agrarische percelen (gras, mais en graan) afgewisseld met (verharde) paden en 
enkele watergangen, waaronder de Nieuwe Leij. Meer richting het zuiden, zuidoosten en westen 
van Goirle bevinden zich uitgestrekte bos- en heidegebieden. Het beekdal van de Nieuwe Leij 
wordt, naast agrarische gronden, voornamelijk gevormd door natte natuur met een open 
karakter. 

In Figuur 3.1a is Zuidrand Goirle in beeld gebracht. De locaties staan aangegeven in Figuur 3.1b. 

1. Zicht op het bestaande bosgebied 
Zuidrand Goirle. 

3. Zicht richting het zuiden, parallel aan een  

centraal gelegen greppel/watergang. 

2. Zicht richting het noordwesten. 

4. Zicht vanaf het kerklaantje richting het 

westen langs de Nieuwe Leij (rechts).

Figuur 3.1a. Impressie plangebied Zuidrand Goirle. 
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Figuur 3.1b. Impressie en locaties van impressie plangebied Zuidrand Goirle. Bron luchtfoto Globespotter, 
2016. 

3.2 Geomorfologie & Bodem 

3.2.1 Hoogteligging 

De hoogte van het maaiveld in de zuidrand van Goirle varieert sterk. De aan de noordzijde van 
het plangebied gelegen kern van Goirle ligt hoger, het aan de zuidzijde van het plangebied 
gelegen beekdal van de Nieuwe en Oude Leij ligt een stuk lager, zie Figuur 3.2. 

Aan de noordrand, tegen de kern van Goirle, ligt het maaiveld op circa NAP +15,3 m tot NAP 
+16,4 m. Richting het beekdal van de Leijen loopt het maaiveld sterk af (een duidelijke rand is te 
zien) naar circa NAP +12,9 m tot NAP +13,0 m. Langs de Nieuwe Leij, ligt het maaiveld hoger 
(verhoogd onderhoudspad/kade) op circa NAP +13,5 tot NAP +14,0 m. De wegen in het gebied, 
welke het beekdal kruisen, liggen op circa NAP +14,0 m en hoger.  

3.2.2 Bodemopbouw 

De bodem aan de zuidzijde van de Zuidrand Goirle in het beekdal van de Leijen wordt in de 
Wateratlas van de Provincie Noord-Brabant beschreven als beekdallandschap; matig voedselrijk 
en vochtig tot nat en aan de oostzijde als eerdgronden; voedselrijk en vochtig tot droog. 

1

4

3

2

5. Zicht richting het bestaande Moeras-

gebied direct grenzend aan de oostzijde van 

het plangebied. 

6. Zicht richting het bestaande Vochtig 

hooiland-gebied direct grenzend aan de 

zuidwestzijde van het plangebied. 

6

5
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Figuur 3.2. Hoogteligging plangebied en omgeving (bron AHN2 0,5*0,5 m). 

3.2.3 Hydrologie 

Grondwater 
In Zuidrand Goirle zijn diverse peilbuizen aanwezig waarvan de gegevens aanwezig zijn in het 
Dinoloket van TNO. Daarnaast is één peilbuis van Waterschap De Dommel aanwezig. De 
belangrijkste peilbuis die informatie over de meest relevante grondwaterstanden geeft is peilbuis 
B50F0158. Peilbuis B50F0158 staat nabij de overgang Watermolenstraat/Vloeidijk, direct ten 
zuiden van het plangebied en direct naast de Nieuwe Leij. Vanwege de ligging nabij de Nieuwe 
Leij worden de peilen van het grondwater (sterk) beïnvloed door het peil in de Nieuwe Leij. 
Gedurende de periode 30-1-1980 tot 1-5-2005 fluctueert de grondwaterstand tussen NAP +10,75 
m en NAP +13,50 m. Ten opzichte van maaiveld ter plaatse van de peilbuis fluctueerde de 
grondwaterstand tussen 0,86 m en 3,61 m. 

Peilbuis B50F1462 staat ten zuiden van de Bergstraat/Poppelseweg, ten zuiden van het 
plangebied en direct naast de Nieuwe Leij (ook sterk beïnvloed door de waterstanden van de 
Nieuwe Leij). Ten opzichte van maaiveld ter plaatse van deze peilbuis fluctueerde de 
grondwaterstand tussen 1,03 m onder maaiveld en 0,17 m boven maaiveld. 

De onbebouwde delen aan de zuidzijde van de Zuidrand in het beekdal hebben over het 
algemeen een Gemiddeld Laagste Grondwaterstand (GLG) van circa 80 tot 100 cm beneden 
maaiveld. De laagste delen van het beekdal hebben een vrij ondiepe GLG van circa 60 tot 80 cm 
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beneden maaiveld. In Figuur 3.3 zijn de berekende GLG standen (op basis van een lokaal 
gekalibreerd grondwatermodel) weergegeven op kaart. De onbebouwde delen aan de zuidzijde 
van de Zuidrand in het beekdal hebben over het algemeen een Gemiddeld Hoogste 
Grondwaterstand (GHG) van circa 20 tot 40 cm beneden maaiveld. De laagste delen van het 
beekdal hebben een GHG van 20 cm beneden maaiveld tot maaiveld. In Figuur 3.3 zijn de 
berekende GHG standen (lokaal gekalibreerd grondwatermodel) weergegeven op kaart 
(Oranjewoud, 2012). 

De fluctuatie van de grondwaterstand laat hetzelfde patroon zien als de fluctuatie van het 
waterpeil in de Nieuwe Leij. Dit betekent dat er een sterke relatie is tussen de 
grondwaterstanden in het plangebied en het waterpeil in de Nieuwe Leij. 

Figuur 3.3a Gemiddelde Laagste Grondwaterstanden plangebied Zuidrand Goirle (zwart omrand). 

Figuur 3.3b Gemiddeld Hoogste Grondwaterstanden plangebied Zuidrand Goirle (zwart omrand). 
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4 Beschrijving NNB Zuidrand Goirle 

In dit Hoofdstuk wordt ingegaan op het NNB-gebied dat beïnvloed wordt als gevolg van de 
woningontwikkeling Zuidrand Goirle. Daarbij  wordt aangegeven wat de bijbehorende waarden 
en ambities zijn van het betreffende NNB-gebied en wat de gevolgen van de aantasting zijn. Deze 
uiteenzetting vormt de basis voor de inrichting van de herbegrenzings- en compensatieopgave 
(uiteengezet in Hoofdstuk 5). 

4.1 Natuurdoelen Natuurnetwerk Brabant 

4.1.1 Rijks- en provinciale NNB 

De provincie Noord-Brabant maakt onderscheid in rijks-NNB en het provinciaal NNB. Het rijks-
NNB bestaat uit het deel van het NNN, waarvoor het Rijk een Europese verplichting is aangegaan, 
in casu Natura 2000-gebieden en KRW-gebieden. Het rijks-NNB in de Groenblauwe zone van de 
Zuidrand Goirle volgt uit de aanwijzing van dit gebied als KRW-gebied. Het provinciaal NNB is het 
overig NNB. Voor de financiering van het rijks-NNB en het provinciaal NNB is dit onderscheid in 
beide NNB-gebieden van belang. In Figuur 4.1 is inzichtelijk gemaakt dat het NNB-gebied in het 
plangebied deel uit maakt van het rijks-NNB. 

Figuur 4.1. Aanduiding rijks- en provinciaal NNB nabij het plangebied (zwart omkaderd). Bron: 
Natuurbeheerplan Noord-Brabant, 2016. 
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4.1.2 Natuurbeheertypen 

Op de locatie waar nieuwbouw voorzien is (globaal rood omkaderd in Figuur 4.2) is nog niet 
gerealiseerde NNB-gebied aanwezig (‘N00.01 Zoekgebied 1 Algemeen geen CHW aanwezig’). 
Daarnaast wordt als gevolg van de herinrichting van het beekdal (de verlegging van de Nieuwe 
Leij) een deel van het bestaande NNB-gebied (N14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos) in functie 
en inrichting veranderd (globaal geel omkaderd in Figuur 4.2). De Nieuwe en Oude Leij zijn 
aangewezen als het natuurbeheertype N03.01 Beek en Bron. (Dit natuurbeheertype blijft 
aanwezig na de verlegging van de beek.) 

Figuur 4.2. Ligging Natuurnetwerk Brabant en bijbehorende natuurbeheertypen rondom Zuidrand Goirle. 

Rood omkaderd het deel waar woningbouw gepland is en waar compensatie voor gezocht moet worden. De 

gele omlijning geeft het NNB-gebied aan waar de nieuwe beekloop voorzien is en waar de NNB een andere 

invulling krijgt. Bron: Natuurbeheerplan Noord-Brabant, 2016. 

Goirle 
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4.1.3 Natte natuurparel 

Rondom de Nieuwe Leij is een gebied aangewezen als natte natuurparel (Figuur 4.3). Dit gebied 
overlapt met het aanwezige (rijks-)NNB-gebied. In de Interim omgevingsverordening Noord-
Brabant ligt een natte natuurparel binnen de aanduiding ‘Attentiezone waterhuishouding’. Een 
natte natuurparel (NNP) is een gebied waarbinnen de hydrologie bepalend en voorwaardelijk is 
voor het in stand houden van bestaand NNB en het realiseren van nieuw NNB. De NNP wordt 
omgeven door een zone waarbinnen hydrologische beperkingen gelden (de attentiezone 
waterhuishouding). De begrenzing van de NNP en de hydrologische beschermingszone zijn 
vastgesteld in de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant. 

In de attentiezone waterhuishouding gelden de (hydrologische) randvoorwaarden zoals gegeven 
in artikel 3.26 van de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant. Daarnaast gelden hier de 
eisen die gesteld worden aan de natuurbeheertypen. Dit betekent dat een mogelijk 
natuurbeheertype in het zoekgebied dat ook in drogere omstandigheden gerealiseerd kan 
worden, toch onderhevig is aan de hydrologische eisen van de NNP. Daarom is voor de 
duidelijkheid bij dergelijke natuurbeheertypes de toevoeging “nat” aangegeven (Provincie 
Brabant, 2014). 

4.1.4 Ambitie N00.01 Zoekgebied NNB  

Voor zoekgebieden binnen het NNB worden ambities geformuleerd wat betreft natuurdoeltypen.  
Zo ook voor het zoekgebied ten zuiden van Goirle (zie Figuur 4.2: ‘N00.01 Zoekgebied 1 
Algemeen Geen CHW’). Voor het zoekgebied dat plaats maakt voor de stedelijke ontwikkeling is 
een combinatie van de volgende natuurbeheertypen opgenomen in de ambitiekaart:  

 70% N14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos,  
 15% N12.02 (Nat) Kruiden- en faunarijk grasland en  
 15% N12.06 (Nat) Ruigteveld. 

In hoofdstuk 5 wordt toegelicht hoe tot bepaling van deze natuurbeheertypen is gekomen. 
In de kaders aan het einde van dit hoofdstuk zijn deze drie natuurdoeltypen toegelicht. De 
genoemde natuurbeheertypen kunnen onder bepaalde omstandigheden bijgesteld worden. De 
aangewezen ambities gelden als een richtlijn en kunnen bij uitwerking bijgesteld worden indien 
de situatie uitwijst dat andere natuurbeheertypen realistischer zijn. De algehele ambitie moet 
echter wel gelijk blijven, dus uitgaan van hoogst haalbare natuurbeheertypen.  

4.1.5 Groenblauwe mantel 

Rondom de Nieuwe Leij is een gebied aangewezen als groenblauw mantel, deels aangewezen als 
attentiegebied en deels als beschermd gebied waterhuishouding (Figuur 4.4). De Groenblauwe 
mantel vormt het gebied tussen enerzijds het natuurontwikkelingsgebied en het agrarisch 
gebied, alsook het stedelijk gebied. De ‘groenblauwe mantel’ bestaat overwegend uit 
grondgebonden agrarisch gebied, met belangrijke nevenfuncties voor natuur, water en  
(niet-bezoekersintensieve) recreatie. Voor de beschermde gebieden en attentiegebieden wordt 
een beschermingsbeleid gevoerd, waarbij uitgegaan wordt van een ecologische/hydrologische 
‘plus’. 
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Figuur 4.4. Kaart beschermde gebieden [waterschap De Dommel, 2018]  

4.1.6 Ecologische verbindingszone (EVZ) 

Rondom het plangebied van de herontwikkeling (rode ontwikkeling en het beekdal) zijn 

ecologische verbindingszones aanwezig (tussen Beeksedijk en Poppelsche Leij; zie ook Figuur 

4.5). Bij de herontwikkeling van Zuidrand Goirle is een van de doelen uit de Visie Zuidrand Goirle 

(KuiperKompagnons, 2015) om rondom de Leij ook een EVZ te realiseren. Het model ‘Nat 

kralensnoer’ sluit goed aan bij de gewenste inrichting van het gebied (zie tekstkader aan het 

einde van dit Hoofdstuk). 

Figuur 4.5. Aanduiding EVZ in de omgeving van het plangebied Zuidrand Goirle. (Bron: 

http://kaartbank.brabant.nl/viewer/app/bodematlas). N.B. Het figuur is niet noordelijk georiënteerd. 
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4.2 Actuele natuurwaarden NNB  

N00.01 zoekgebied NNB 
Het zoekgebied NNB bestaat in de huidige situatie uit een grasland (agrarisch beheerd) en een 
paardenweide (Figuur 3.1a, rechterfoto bovenste rij). Hoe dichter bij de Nieuwe- en Oude Leij 
hoe vochtiger de omstandigheden ter plaatse. De weilanden vormen leef- en broedgebied voor 
verschillende soorten, waaronder patrijs en kerkuil. Tijdens uitgevoerde natuurtoetsen is onder 
meer de kerkuil in de omgeving waargenomen (Antea Group, 2016bcd).  

Bestaande NNB (binnen het plangebied) 
De bestaande NNB met het natuurbeheertype Rivier- en beekbegeleidend bos betreft enkele 
bomen (voornamelijk eik) met ondergroei (van onder andere vlier en jong opschot). Er is hier niet 
enkel sprake van kenmerkende vegetatie die bij het aangewezen natuurbeheertype hoort. In 
Figuur 3.1a is dit gebied weergegeven in de linkerfoto, bovenste rij. De bomenrij hier grenzend 
aan en langs de Molendijk heeft mogelijk een functie voor vleermuizen. Bomen met holtes, 
spleten en gaten kunnen verblijfplaatsen bieden voor beschermde vleermuizen. Ook vormen 
lijnvormige elementen vliegroutes tussen verblijfplaatsen en foerageergebieden. Dit zelfde geldt 
voor de overige bomenlanen in de omgeving zoals langs het Kerklaantje en de bomen in de tuin 
van Huize Anna. Een afwisseling van bosschages, vochtige weilanden en waterpartijen biedt 
tevens een geschikt biotoop voor marterachtigen zoals de bunzing. 

De huidig aanwezige Nieuwe Leij en Oude Leij behoren tot het NNB en zijn aangewezen als het 
natuurbeheertype: N03.01 Beek en Bron. De Nieuwe Leij betreft een brede rechte beek met 
diepe tot ondiepe delen (zie ook het Hydrologische rapport, Antea Group, 2017 behorende bij dit 
project). De oevers van de Nieuwe Leij zijn veelal steil, beschoeid en begroeid met algemene 
kruidvegetatie en rondom Huize Anna en Thebe, ook bomen. De Oude Leij betreft een smalle 
stroom met een hoge mate van begroeiing met oever- en (semi-) onderwatervegetatie (zoals 
rietvegetatie). Verschillende algemene amfibieën zoals kleine watersalamander en bruine kikker 
hebben hier hun leefgebied. Ook verschillende libellen- en juffersoorten komen hier voor. 

Bestaande NNB (buiten het plangebied) 
De bestaande NNB-gebieden direct ten westen en oosten van het plangebied, behelzen vochtige 
gebieden die nadrukkelijk als hoofdfunctie een natuurlijke inrichting kennen. Het Vochtige 
hooiland ten westen van het plangebied betreft een gebied met veel kruisende watergangen en 
voornamelijk begroeiing met gras- en cypergrassoorten. Het moeras gebied ten oosten van het 
plangebied is deels begraasd door runderen en betreft een gebied met een afwisseling van 
poelen, bosschages en riet/ruigtevelden. 

4.3 Oppervlakte te herbegrenzen/te compenseren NNB 

Direct effect 
Als gevolg van het voornemen zal een totaal oppervlakte van 0,98 ha NNB-gebied plaatsmaken 
ten behoeve van de herontwikkeling Zuidrand Goirle. (In Figuur 5.1 zijn de oppervlaktes 
gegeven.) Omdat ter plaatse van de rode ontwikkeling sprake is van NNB ‘zoekgebied’ / ‘nog niet 
gerealiseerde NNB’ is geen aanvullende compensatie of kwaliteitstoeslag aan de orde. 
Door de beekverlegging zal een klein deel van het bestaande NNB-gebied met het 
natuurbeheertype ‘Rivier- en beekbegeleidend bos’ moeten plaatsmaken. Voor de verlegging van 
de waterloop is geen herbegrenzing van het NNB aan de orde. Vanuit de Interim 
omgevingsverordening Noord-Brabant (Noord-Brabant) hoeft het verlies van het bos ten faveure 
van de waterloop, dus niet te worden gecompenseerd. Wel is een wijziging noodzakelijk van het 
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Natuurbeheerplan i.v.m. wijziging van het Natuurbeheertype. Daarnaast is ter plaatse weinig 
sprake van een ‘bos’; enkel aan de centraal-zuidelijke in deze ‘driehoek’ is een zestal bomen 
aanwezig. Waarschijnlijk kan bij de inpassing van de beek op dit punt rekening gehouden worden 
met de bomen die hier aanwezig zijn.  

Indirect effect 
Naast fysieke/directe aantasting is er mogelijk sprake van indirecte aantasting door de 
ontwikkelingen nabij/in het NNB. Indirecte storingsfactoren zijn mogelijke licht- en 
geluiduitstraling, optische verstoring en een toename aan betreding door recreanten. 
Licht- en geluiduitstraling en optische verstoring zullen bij Van Puijenbroek beperkt optreden op 
het aangrenzende NNB-gebied aangezien er sprake zal zijn van afscherming met vegetatie en 
bomen. Bovendien geldt dat lichtuitstraling voornamelijk diffuus zal zijn. 
Optische verstoring en een toename aan betreding door recreanten zal echter niet leiden tot een 
aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNB, aangezien in het gebied een 
gestructureerd padennetwerk aanwezig is en blijft. Hierdoor is een toename aan betreding op 
het NNB niet aan de orde en zal er geen wezenlijk verschil optreden met de huidige situatie. 

Het totale te beïnvloeden oppervlak (direct en indirect) van circa 1,0 hectare dient volgens het 
beleid, verwoord in de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant, minimaal terug te keren in 
het lokale gebied. In Tabel 4.1. is een overzicht gegeven van de compensatieplicht als gevolg van 
de herontwikkeling Zuidrand Goirle. Daarbij is tevens aangegeven hoe dit zich verhoudt tot de 
aangewezen ambitietypen binnen het NNB-‘Zoekgebied’.  

Tabel 4.1. Overzicht oppervlakte en voorwaarden her te begrenzen NNB-gebied. Tevens is aangegeven wat 
de oppervlakten voor de plaatselijke ambitietypen zijn. 

Te beïnvloeden 
natuurbeheertype 

Herbegrenzings-
vorm 

Additionele 
toeslag opp.? 

Oppervlakte 
verloren(m2)

Her te begrenzen 
opp. (m2) 

Direct 

N00.01 Zoekgebied 1 
Algemeen Geen CHW

Saldobenadering 
Niet van 

toepassing 
9.804 m2 9.804 m2

 70% Rivier- en 
beekbegeleidend Bos

- n.v.t n.v.t 6.862,8 m2 

15 % Natte ruigte - n.v.t n.v.t 1.470,6 m2 

15 % Kruiden- en 
faunarijk grasland

- n.v.t n.v.t 1.470,6 m2 

Totaal 9.804 m2 (1,0 ha.) 

De hierna volgende tekstkaders geven een uiteenzetting van:  
- Het EVZ-model Nat kralensnoer (de Nieuwe Leij en aangrenzende gronden krijgen een 

dergelijke invulling) en 
- De natuurbeheertypen van het NNB-zoekgebied (N00.01) dat plaats maakt voor de 

stedelijke ontwikkeling (opgenomen in de ambitiekaart provincie Noord-Brabant). 
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Nat Kralensnoer  
(Provincie Noord-Brabant, Groene Schakels. Voorbeeldenboek ecologische verbindingszones) 

Het model Nat Kralensnoer verbindt gebieden waarin soorten leven die natte en vochtige 
omstandigheden nodig hebben. Denk daarbij aan amfibieën zoals de Kamsalamander en de 
Groene kikker, aan dagvlinders (Bont dikkopje) en aan libellen. Ook verschillende ruigte- en 
struweelvogels en kleine zoogdieren zoals de Bunzing profiteren van deze zone. Het Nat 
Kralensnoer is ook uitermate geschikt als basismodel voor de Boomkikker (zie kader). 
De Kamsalamander – de meest karakteristieke soort van het Nat Kralensnoer – is gebonden 
aan een landschap waar veel poelen voorkomen. Zijn leefgebied bestaat uit een landschap 
met houtwallen, loofbosjes en overgangen naar weiland.  

Het Nat Kralensnoer is opgebouwd uit een corridor met stapstenen en ziet er daardoor uit als 
een kralensnoer. Bouwstenen zijn: poel, moeras, grasland, struweel en bos. 

Omdat de zone meestal gerealiseerd wordt langs een waterloop of beek, is er in principe 
altijd een smalle corridor aanwezig, die bestaat uit de waterloop met zijn oevers. 
Onderbrekingen zullen dan ook beperkt zijn. De corridor is minimaal 10 meter breed, met 
daarin een mozaïek van (vochtig) bloemrijk grasland, struweel en natuurvriendelijke oevers. 
De stapstenen zijn minimaal ½ tot 1½ hectare groot en bestaan uit een of meerdere poelen 
met een oppervlak van minimaal 500 m2, omgeven door vochtig (schraal)grasland, struweel 
en bos. De onderlinge afstand tussen de stapstenen is maximaal 300 - 400 meter. 

Drukke wegen vormen het grootste gevaar voor amfibieën. Waar de verbindingszone drukke 
wegen kruist, moeten ontsnipperingsmaatregelen worden getroffen. 

N12.05 Ruigteveld 

Tot dit beheertype behoren over grote oppervlakte voorkomende ruigtevelden met 
dominantie of in mozaïek voorkomende ruigtevegetaties, die meestal ontstaan zijn na 
grootschalige ingrepen, zoals na drooglegging of plotselinge sterke extensivering na een 
intensief grasland- of akkerbeheer. De successie naar bos kan in deze ruigten lang achterwege 
blijven. Vaak is er plaatselijk vlier of wilg aanwezig als verspreide struiken of struweel. Deze 
kunnen echter weer afsterven en weer in ruigte overgaan. Deels kunnen ook meer grazige 
plekken voorkomen, zeker bij begrazing. In de droge ruigte kan ook riet domineren. 

Ruigtevelden kunnen rijk zijn aan insecten en bij een begrazingsbeheer soms ook ruimte bieden 
aan veel kruiden. Het beheertype ruigteveld is met name van belang voor een aantal 
vogelsoorten zoals blauwborst, sprinkhaanzanger en soms velduil.   

Afbakening 

 Het beheertype Ruigteveld omvat grootschalige droge ruigten met plaatselijk 
struweel. 

Bron: Natuurbeheerplan Noord-Brabant, 2016
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N14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos 

Algemene informatie
Rivier- en beekbegeleidend bos omvat bossen welke periodiek overstroomd worden onder 
invloed van hoge rivier- of beekwaterstanden, zoals ooibossen en beekbossen of onder directe 
invloed staan van vrijwel permanent uittredend grondwater, zoals bronbos. Vegetatiekundig 
behoren deze bossen tot het Wilgenverbond, Iepenrijke Eiken-Essenverbond en Verbond van Els 
en Es. Rivier- en beekbegeleidend bos is op diverse bodems te vinden, zowel op rivierklei als op de 
meer (lemige) zandbodems langs de beken. Rivier- en beekbegeleidend bos is te vinden in de 
landschapstypen: Rivierengebied (buitendijkse gronden grote rivieren, Biesbosch en Oude Maas) 
en in Beekdalen binnen het overstromingsbereik van beken.  
Door bedijking, verdroging, grote wijzigingen in overstromingsdynamiek en bosexploitatie is het 
karakter van de slechts geringe oppervlakte Rivierbegeleidend bos sterk beïnvloedt. Europees 
gezien is Rivierbegeleidend bos zo zeldzaam, dat Nederland voor de resterende oppervlakte een 
grote verantwoordelijkheid draagt. Bronbos is door verdroging vaak sterk verruigd of geheel 
verdwenen en komt in Nederland slechts op geringe oppervlakte op een beperkt aantal plaatsen 
voor.  

Laaggelegen delen van Rivierbegeleidend bos worden meestal gedomineerd door wilgen en 
moerasplanten. Hoger op de oever gaat een goed ontwikkeld ooibos geleidelijk over in gewone es, 
iep en meer typische bosplanten. Struweel wordt vaak gedomineerd door wilgen of meidoorns. 
Door verdroging en onvoorspelbare overstromingen domineren ruigten vaak op open plekken. Bij 
begrazing zijn ook grazigere vegetaties aanwezig. Langs beken is doorgaans zwarte els of gewone 
es de dominante soort. Voedselrijkdom en basenrijkdom worden sterk bepaald door het 
overstromingswater. Vooral langs de rivieren en in de getijdengebieden kent het Rivier- en 
beekbegeleidend bos een voedselrijk en basisch karakter. Onder invloed van sterke kracht van 
overstromingen kan structuurvariatie vaak op een natuurlijke manier ontstaan. 

Rivier- en beekbegeleidend bos is van belang voor diverse soortgroepen, zoals broedvogels, mede 
door het (vaak) weelderige en ontoegankelijke karakter. De bever is kenmerkend voor Rivier- en 
beekbegeleidend bos direct aan oevers. Door de basenrijke omstandigheden en vaak hoge 
luchtvochtigheid zijn deze bossen belangrijk voor veel zeldzame mossen. In het getijdebos in 
Nederland komen de grootste populaties van spindotterbloem en vloedschedemos in Europa voor. 
Bossen langs beken kennen eveneens een rijke fauna. Bronbos kent kenmerkende soorten voor 
beschaduwde bronmilieu’s zoals goudveil en alpenheksenkruid. 

Afbakening 
• Rivier- en beekbegeleidend bos omvat bossen en struwelen die periodiek door 

oppervlaktewater worden overstroomd bij hoge waterstanden in beek of rivier en 
bossen die direct onder invloed staan van vrijwel permanent uittredend grondwater. 

• Ook aangeplant populierenbos en doorgeschoten wilgengriend behoren tot dit type voor 
zover ze periodiek overstromen. 
Bos op veengronden waar stagnerend water periodiek boven het maaiveld komt worden 
tot Hoog- en laagveenbos gerekend. 

Bron: Natuurbeheerplan Noord-Brabant, 2016
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N10.02 Vochtig hooiland 

Algemene informatie 
Vochtig hooiland is ontstaan door de ontginning van moerassen of natte bossen en door 
langdurig gebruik als hooiland. Vochtig hooiland komt voor op natte veen- en kleibodems met 
een redelijke draagkracht. Het gaat om bloemrijke graslanden, vaak geel van ratelaar, gewone 
roklaver, moerasrolklaver, geel walstro, scherpe boterbloem, kruipende boterbloem of 
dotterbloem. Vochtig hooiland is minder zeggenrijk dan nat schraalland. Vochtig hooiland omvat 
dotterbloem-, kievitsbloem- of pimpernelhooilanden, weidekervelgraslanden, 
veldrusschraallanden of de wat schralere bovenveengraslanden. Ze zijn nu niet meer interessant 
voor boeren door hun lage productie en eiwit-arm gewas, maar ze behoorden ooit tot de betere 
graslanden. Vochtig hooiland wordt jaarlijks tot tweemaal gehooid en/of daarnaast begraasd. 
Net als bij natte schraallanden zijn microgradiënten in het vochtgehalte belangrijk. De 
hooilanden langs de rivieren bijvoorbeeld zijn zeer gradiëntrijk met overgangen naar 
oeverwallen, rivierduintjes of kommen. In zeekleigebieden wordt het reliëf gevormd door de 
oorspronkelijke platen en kreken. In vochtig hooiland komen overgangen naar grote 
zeggenvegetaties en ruigten met moerasspirea voor. Lokaal kan opslag plaatsvinden van 
wilgenstruwelen. Deze elementen zijn van belang voor vlinders of struweelvogels. Open 
landschappen kunnen van belang zijn voor weidevogels. Belangrijke gebieden met vochtig 
hooiland zijn te vinden in beekdalen, op hoge in cultuur gebrachte kwelders, langs 
(kleine)rivieren en in het veenweidegebied. 

Vochtig hooiland langs de rivieren is internationaal belangrijk. Van bijzondere betekenis is wilde 
kievitsbloem. Een groot deel van de Europese populatie van deze soort komt in Nederland voor 
in de oeverlanden van Zwarte water en Overijsselse vecht. Vochtige hooilanden zijn nationaal 
van belang als leefgebied van o.a. kemphaan, watersnip, zomertaling, paapje, donker 
pimpernelblauwtje, rode vuurvlinder, moerasprinkhaan, zompsprinkhaan, harlekijn, 
weidekervel, trosdravik, wilde kievitsbloem, brede orchis, fijnstelige, kale, geplooid, slanke en 
spitslobbige vrouwenmantel, waterkruiskruid, zwartblauwe rapunzel, bosbies en adderwortel. 
Bovenveengraslanden zijn de laatste voorbeelden van in cultuur gebrachte hoogvenen. Vochtige 
hooilanden zijn door ontginning, ontwatering en bemesting zeldzaam geworden. 

Afbakening 
• Vochtig hooiland omvat hooilanden (zie eerste alinea), al dan niet met nabeweiding. (Zie ook 
nat schraalland voor de afgrenzing met dit beheertype) 
• Vochtig hooiland wordt ofwel vrijwel jaarlijks overstroomd door oppervlaktewater (o.a. langs 
de rivieren); staat onder invloed van uitredend kwelwater (beekdalen) of is gelegen op een 
veenbodem met een gemiddeld waterpeil van 20-30 cm. onder maaiveld, waarbij het peil in de 
zomer alleen gedurende korte tijd dieper kan wegzakken. 
• Het beheertype wordt jaarlijks gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd.
• Er wordt geen bemesting toegepast, met uitzondering van ruige stalmest (max. 20 ton per ha 
per jaar) of bekalking.

Bron: Natuurbeheerplan Noord-Brabant, 2016
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5 Inrichtingsplan Groenblauwe zone 

De integrale aanpak van Zuidrand Goirle leidt tot de herinrichting van het gebied waarbij ook 
invulling wordt gegeven aan het Natuurnetwerk Brabant. In voorliggend hoofdstuk is de 
toekomstige inrichting gepresenteerd van de Groenblauwe zone. Op hoog schaalniveau is 
aangegeven welke natuurelementen en beheertypen hier tot ontwikkeling kunnen komen en 
welke ecologische landschappelijke uitgangspunten hieraan ten grondslag liggen. Hierbij wordt 
tevens de invulling van de NNB-compensatieopgave inzichtelijk.  

5.1 Inrichtingsvoorstel 

In figuur 5.1 is de toekomstige inrichting van de herontwikkelde Zuidrand Goirle gevisualiseerd. 
De kaart geeft de nieuwe situatie aan van de gewenste stedelijke ontwikkelingen, de verlegde 
beek (Nieuwe Leij) en de ingerichte NNB-gebieden. De Groenblauwe zone ofwel het 
ontwikkelingsgebied zonder de rode stedelijke ontwikkelingen, is rood omkaderd. 

5.1.1 Motivering inrichting 

De Groenblauwe zone wordt ingericht met natuur dat passend is voor het lokaal aanwezige 
beekdal. Bij de inrichting is rekening gehouden met de gestelde ambitietypen die voor dit gebied 
gelden (zie Paragraaf 4.1.4) en met de abiotische factoren van het gebied; met name de 
hoogteligging en het aanwezige grondwater (weergegeven in Figuren 3.2 en 3.3). Dit wil zeggen 
dat de inrichting met de natuurbeheertypen zo veel mogelijk is afgestemd op de voor deze typen 
meest geschikte delen van de Groenblauwe zone. Hierdoor wordt een balans gevonden tussen de 
mate van ingrijpen in het gebied (om deze natuurbeheertypen te bereiken), het benodigd beheer 
en het realiseren van kwalitatief hoogwaardige natuur. 

Het beekdal zal met name ingericht worden als een nat ruigtegebied met daarnaast een 
afwisseling van vochtig hooiland en bos. Door de herinrichting en het natuurvriendelijk inrichten 
van de Nieuwe Leij (zie paragraaf 5.1.2) ontstaan hier en hier nabij geschikte omstandigheden 
voor een nat natuurbeheertype aansluitend aan de beek. Ten opzichte van de suggestie van 
ontwikkeling van kruiden- en faunarijk grasland in nieuw te ontwikkelen natuur (zie par. 4.1.4), is 
ervoor gekozen deze te vervangen door de ontwikkeling van vochtig hooiland. De voorgenomen 
inrichtingsmaatregelen waarbij de bouwvoor in variabele dikte wordt verwijderd, biedt dit 
potenties voor dit beheertype die beduidend hoger liggen dan die van kruiden- en faunarijk 
grasland.  
Door de ‘natte’ en natuurvriendelijke inrichting wordt tevens een EVZ met de nabijgelegen 
natuurgebieden gecreëerd. De EVZ geeft invulling aan model ‘Nat kralensnoer’ en heeft een 
variatie tussen struweel, ruigte en bloemrijk grasland afgewisseld met poelen. 

Bij de herinrichting van zuidrand Goirle is ook aangesloten op de landschappelijke kenmerken van 
de omgeving. Zo zijn zichtlijnen Noord-Zuid aangehouden en zijn de lijnvormige elementen gelijk 
aan de naastliggende gebieden. De gewenste bosgebieden zijn parallel aan de aanwezige wegen 
geprojecteerd zodat vanaf Goirle Zuid, Noord-Zuidzichtlijnen ontstaan richting een open 
landschap. De coulissen in het landschap liggen op een vergelijkbare wijze gerangschikt in het 
landschap. Deze boselementen zullen bestaan uit inheemse struiksoorten zoals meidoorn en 
braam en zullen een functie vervullen als leefgebied, schuilplaats en geleidingselement voor 
kleine zoogdieren, verschillende insecten- en vogelsoorten. 
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Figuur 5.1. Overzicht natuurdoeltypen in inrichtingskaart
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Herschikking doeltypen 
De verdeling van de compensatieverplichting over de verschillende doeltypen volgt in eerste 
instantie de regel dat in het compensatie-gebied dezelfde typen terugkomen als de typen die zijn 
aangetast. Om ecologische redenen wordt er echter voor gekozen om het type 'Rivier- en 
Beekbegeleidend bos' niet als een dergelijk bos en niet als een dergelijke hoeveelheid te 
compenseren. Bij de natuurtypenverdeling (Figuur 5.1) is niet zozeer gekeken naar het opnieuw 
terugbrengen van de natuurtypen die worden aangetast door de aanleg, maar met name naar de 
hydrologische situatie en de ecologische potenties van de NNB-compensatielocatie en de 
aangrenzende reeds ingerichte NNB-gebieden om een goede samenhang te realiseren. Doordat 
het gebied in een beekdal ligt, de aangrenzende gebieden ook moeras/grasland zijn en een 
kleinschalig landschap leidt tot een grote diversiteit worden relatief meer natte/ vochtige 
natuurtypen teruggebracht. Bos wordt wel teruggebracht op de compensatielocaties met een 
hogere ligging en aansluitend op bestaand bos zodat het nieuwe bos onderdeel vormt van een 
grotere boseenheid. In Tabel 6.1 is aangegeven welke omvang de aangegeven 
natuurbeheertypen (Natte ruigte, Vochtig hooiland, Kruiden en faunarijk grasland, Beek en Bron 
en bos) krijgen.  

In de volgende paragraaf zal per natuurtype een korte toelichting worden gegeven van de 
inrichting. Ook wordt de inrichting/vormgeving beschreven van de verlegde Nieuwe Leij. 

5.2 Beschrijving toekomstige NNB Groenblauwe zone 

5.2.1 Nieuwe Leij (N03.01 Beek en Bron) 

De Nieuwe Leij zal in de nieuwe situatie beter voldoen aan de KRW-eisen (onder andere op het 
gebied van de sleutelfactoren stroomsnelheid, beschaduwing en waterkwaliteit). De Nieuwe Leij 
krijgt een andere ligging in het landschap dan in de huidige situatie. De beek krijgt een meer 
meanderend karakter met een flauw hellend winterbed en ligt verder richting het noorden dan in 
de huidige situatie. De wens is om bij de herinrichting een zomer- en winterbed-profiel te 
realiseren, waarmee de situatie voor de sleutelfactoren beter wordt. Zie voor de ligging en de 
nadere uitwerking van de Nieuwe Leij het achtergrondrapport ‘Rapport hydrologie Blauw-groene 
inrichting Zuidrand Goirle’ Antea Group, 2018. 

Door het flauw hellend winterbed vormt de beek meer één geheel met het landschap. Eventuele 
beschaduwing van de beek zal plaatsvinden door vegetatie op het zuidelijke (flauwe) winterbed; 
deze zullen natuurlijk ontstaan. Het zomerprofiel zal circa 4 meter breed zijn. Door 
schaduwwerking wordt begroeiing in het stroomprofiel lokaal beperkt. Aan de noordzijde zullen 
ook enkele bomen aanwezig zijn (onder meer op de locatie van het wooneiland). Beschaduwing 
van een waterloop heeft tevens positieve effecten op de plaatselijke omstandigheden. Schaduw 
is belangrijk voor de temperatuurregulatie van water vanwege de verwarmende invloed van 
direct zonlicht op het water. Zo ontstaat ter plaatse van schaduw een lagere watertemperatuur 
wat zorgt voor meer zuurstof in het water. Dit bevordert de aanwezigheid en omstandigheden 
voor waterfauna. Ook profiteren libellensoorten, zoals de zeldzame bosbeekjuffer, van 
schaduwrijke en houtige omstandigheden. De soort is reeds aanwezig langs de Nieuwe Leij.  

Het flauw hellende winterbed vormt een geleidelijke overgang van water naar land, waardoor er 
variatie is in waterdiepten. Dit geeft variatie in groeiomstandigheden zodat een diversiteit aan 
oeverplanten, waterplanten en diersoorten kan voorkomen. Oeverplanten groeien op drassige 
bodem en in ondiep water langs de watergang. Verschillende soorten oeverplanten stellen elk 
hun eigen eisen aan de plek waar ze groeien. Voor de vestiging van oeverplanten is een 
zogenaamde plas-dras zone op de overgang van land naar water belangrijk.  
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Een geleidelijke overgang van land naar water bevordert de diversiteit aan plantensoorten en 
vergroot de ecologische waterkwaliteit. Ook voor dieren die zowel in het water en op het land 
leven zoals amfibieën en enkele zoogdieren is een geleidelijke overgang van water naar land 
gewenst om het verplaatsen tussen water en oever mogelijk te maken. 

Een gevarieerde begroeiing van oever en watergang en een grote diversiteit aan waterdieren en 
vissen zijn indicatoren voor een goede ecologische waterkwaliteit. Vissen gebruiken 
oevervegetatie om er in te paaien, jonge vissen groeien op tussen oevervegetatie en vinden er 
hun voedsel. Hout op de oevers (door wortelvorming) creëert holtes welke schuilmogelijkheden 
biedt voor onder andere vissen. Ook macrofauna gebruikt hout en/of vegetatie als schuilplaats 
en als voedselbron. Voor vogels vormt oevervegetatie een schuilplaats, stengels en bladeren 
worden gebruikt als nestmateriaal. Waterdieren zoals libellen gebruiken de vegetatie om uit het 
water te kunnen kruipen en te verpoppen. Voor verschillende landinsecten, kleine zoogdieren en 
amfibieën is de oever een belangrijk leefgebied. De aanwezigheid van vegetatie vormt de basis 
van het ecosysteem in en om het water. Lokaal kan de aanwezigheid van een flauw hellend 
winterbed ook zorgen voor een verbetering van de fysischchemische waterkwaliteit, door 
invangen van slib, verminderen van zwevend stof, verbeteren van de zuurstofhuishouding en de 
opname en omzetting van voedingsstoffen in het water. 

De beek krijgt een flauw hellend winterbed aan de zuidzijde (1:7 – 1:10). Zie Figuur 5.2 voor het 
principemodel van de Nieuwe Leij. In Figuur 5.3 is een vergelijking weergegeven van het huidige 
dwarsprofiel en het toekomstige profiel van de Nieuwe Leij.  

Aan de noordzijde is een steiler talud voorzien (1:2 – 1:3). Het is beoogd om het zomerprofiel niet 
strak tegen de noordzijde te projecteren, maar middels meandering te zorgen dat deze enigszins 
beweegt langs de noordoever. Soms wat verder ervan af (minder steil talud aan noordzijde, 
steiler aan zuidzijde) en soms wat dichterbij de noordoever. De keuze voor een flauwe(re) oever 
aan de zuidzijde is tweedelig; enerzijds voornamelijk zodat door middel van de zuidelijke flauwe 
oever aansluiting gevonden wordt met het hier in te richten NNB-gebied (het flauwe talud van de 
Leij loopt dan naadloos over in nat ruigteveld). Anderzijds vanuit beheersoogpunt (zie paragraaf 
5.3).  

Figuur 5.2: Principeprofiel Nieuwe Leij. 
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Figuur 5.3: Vergelijking profiel huidige (blauw lijn) en toekomstige situatie (oranje lijn). 

De huidige Nieuwe Leij heeft in het gebied nabij de Vloeder twee relatief steile oevers met kades 
aangrenzend. In de toekomstige situatie zal in dit deel van het gebied de noordzijde van de kade 
van de Nieuwe Leij afgevlakt worden zodat er een aaneengesloten NNB-gebied ontstaan.  

Bij de Vloeder is een vispassage aanwezig. Bij de verlegging van de Nieuwe Leij zal deze locatie 
niet worden beïnvloed door de graafwerkzaamheden. Enkele meters stroomafwaarts start de 
verlegging van de Nieuwe Leij pas; zodoende wordt de vispassage niet aangetast en blijft deze in 
functie behouden. De Leij blijft passeerbaar voor vis. 

5.2.2 Onderhoudspaden Nieuwe Leij (N12.02 Kruiden en faunarijk grasland) 

Ter plaatse van de onderhoudspaden langs de Nieuwe Leij is Kruiden en faunarijk grasland 
voorzien. 

5.2.3 Oude Leij (N03.01 Beek en Bron) 

De aanwezige Oude Leij heeft in de huidige situatie steile oevers en draineert het 
landbouwgebied. In de toekomstige situatie is het niet langer gewenst om het ondiepe 
grondwater af te vangen en af te voeren. Om dit te bereiken wordt de Oude Leij bovenstrooms 
van de duiker naar Beekse Dijk afgedamd om deze te laten verlanden. De oevers worden in de 
toekomstige situatie (flauw) afgegraven zodat de Oude Leij een ondieper karakter krijgt ten 
opzichte van de omgeving. Tevens zal de Oude Leij afgekoppeld worden van de aanvoerende 
watergang; dit water wordt in de toekomstige situatie aan de zuidzijde van de Groenblauwe zone 
geleid (zie ook Figuur 5.1). De consequentie hiervan is dat de Oude Leij een verland karakter 
krijgt waarbij de wateraanvoering beperkt wordt (de lokale hydrologische situatie beperkt zich 
tot regenwater en grondwater).     

5.2.4 Nat ruigteveld (N12.06 (Nat) Ruigteveld) 

Nat ruigteveld zal met name rondom de beeklopen tot ontwikkeling komen. Het 
natuurbeheertype bestaat hier uit een mozaïek van (vochtige) ruigte, struweel en een flauw 
hellend beekdal met verspreid enkele poelen. Het natuurbeheertype ontstaat op de noordelijke 
oevers van de Nieuwe Leij. De zuidelijke oevers van de Nieuwe Leij, tegenover het Moleneiland, 
worden ontwikkeld tot vochtig hooiland (zie par. 5.2.4).  
De begroeiing varieert vanaf hier, afhankelijk van de invloeden van de Nieuwe Leij, van open 
water met riet of biezen tot grond begroeid met zeggen, lisdodde, riet en kruiden op in hoge 
mate hydrologisch beïnvloede bodems.  
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Verschillende hoge grassen als riet en rietgras, grote zeggen, biezen, russen en galigaan kunnen 
ontstaan. Natte natuur (zoals nat ruigteveld) is van groot belang voor vogels, libellen, amfibieën 
en enkele zoogdieren als bunzing en waterspitsmuis.  

Poelen 
Meerdere nieuwe poelen zijn voorzien rondom de verlegde Nieuwe Leij. Onder andere waar de 
huidige Nieuwe Leij haar loop heeft, kunnen de diepere delen na omlegging benut worden voor 
poelen.  

De gewenste GHG is bij de poelen tussen 0,2 en 0,4 m –mv. en de GLG tussen 1,0 en 1,2 m -mv. 
Wanneer het gewenst is dat deze poelen watervoerend blijven in zowel zomer als winter, zullen 
deze ongeveer 1,2 m –mv. gegraven worden. De poelen hebben tot gevolg dat er ’s zomers meer 
water verdampt, waardoor lokaal beperkt verdroging op kan treden. De poelen liggen op een 
afstand van circa 200 meter van elkaar. Dit valt binnen de eisen van het 
migratie/dispersiepatroon van amfibieën alsook de eisen vanuit het Nat kralensnoer. De 
genoemde afstand is een garantie voor een snelle bevolking van de nieuwe poel door amfibieën. 
Gekozen zal worden om forse beschaduwing rondom de poel te voorkomen. Dit met het oog op 
het opwarmen van de poel en om veel dood organisch materiaal te voorkomen. Invallend blad 
kan een zeer snelle verlanding veroorzaken wat noodzaakt tot veelvuldig opschonen. (Elke 
opschoning is een verstoring voor het leven in de poel.) Beoogd wordt om te voorkomen dat de 
poelen vaak te maken krijgen met overstromingsinvloeden vanuit de Nieuwe Leij. Dit kan 
bijvoorbeeld door bij de poelen ter hoogte van de Leij een kleine verhoging te realiseren. Echter 
indien de poelen vaker droogvallen dan dat deze overstromen, is een verhoging niet aan de orde. 

5.2.5 Vochtig hooiland (N10.02) 

Ten zuiden van de Nieuwe Leij tegenover het Moleneiland centraal in het plangebied en in het 
oosten van de Groenblauwe zone (tegen het Kerklaantje aan) is Vochtig hooiland voorzien.  
De vegetatie die hier kan ontstaan betreft allerlei verbonden van graslandvegetaties. Dit geldt 
voor alle percelen waar een deel van de bouwvoor wordt verwijderd. Binnen dit type wordt een 
beheer gevoerd van maaien van de vegetatie en afvoeren van het maaisel, gevolgd door 
nabeweiding. De vegetatie zal zich ontwikkelen in de gradiënt van zuid naar noord afnemende 
voedselrijkdom en toenemende invloed van het grondwater. Dicht bij de beek is naar 
verwachting sprake van periodieke inundatie vanuit de beek.  
In vochtig hooiland komen overgangen naar grote zeggenvegetaties en ruigten met moerasspirea 
voor. Lokaal kan opslag plaatsvinden van wilgenstruwelen. Deze elementen zijn van belang voor 
vlinders of struweelvogels. 

5.2.6 Loofbos (droog tot vochtig) 

Bos wordt teruggebracht op de compensatielocaties met een hogere ligging en aansluitend op 
bestaand bos zodat het nieuwe bos onderdeel vormt van een grotere boseenheid. Aan de 
oostzijde zal het bosgebied aansluiten op het zuidelijk gelegen bosgebied. Dit gebied is reeds 
aangewezen als N16.02 Vochtig bos met productie. Het bosgebied dat in het plangebied 
gerealiseerd wordt zal eveneens een karakter krijgen dat varieert tussen droog (door de hoogte 
ligging) en nat (periodiek door de invloed van de beek) karakter krijgen. 

Door de relatieve drogere ligging in verhouding met de omgeving is de verwachting dat dit bos 
zal bestaan uit loofbos dat aansluit bij de aanwezige boskarakteristieken van de omgeving. 
Wanneer het bos ter plaatse zich zelf gaat ontwikkelen (zonder aanplant), kunnen soorten als 
populier, es, esdoorn, beuk, haagbeuk, eik, iep en els (naar gelang wat aanwezig is in de directe 
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omgeving) ontstaan. De kans van slagen van deze gewenste soortensamenstelling bij spontane 
ontwikkeling is echter niet heel groot. Daarom wordt geadviseerd om nieuw bos aan te planten.  

De bosbeplanting parallel aan de Vosserijten krijgt een tweedelig karakter: een deel aan de noord 
en zuidzijde met een relatief hoog opgaand en gesloten karakter en een opener gedeelte met 
lage struik- en boomvegetatie zodat een gevarieerd bos ontstaat waarbij tevens een zichtlijn 
richting het noordwesten wordt gecreëerd. Nabij de Nieuwe Leij kunnen bij gepast beheer 
boomsoorten meer gerelateerd aan de hydrologische invloeden van de Nieuwe Leij ontstaan.  
In dergelijke bossen zullen al relatief snel makkelijk koloniserende sporenplanten en vogels 
aanwezig zijn. Tevens kunnen vruchtdragende struiken tot stand komen die voedsel bieden voor 
verschillende vogels en kleine zoogdieren. Door snelle groei en sterfte kan binnen afzienbare tijd 
een gevarieerde bosstructuur ontstaan, met veel dood hout en een weelderige struiklaag en 
bodemvegetatie. Onder andere dood hout levert een geschikt leefgebied op voor spechten en 
mogelijk boombewonende vleermuizen. 

5.3 Beheer 

Om te komen tot de gewenste inrichting dient er (ontwikkel)beheer plaats te vinden. De 
uitwerking hiervan vindt, in samenspraak met de betrokken partijen, plaats in een beheer- en 
onderhoudsplan (en maakt geen onderdeel uit van voorliggend rapport). Het beheer van de 
terrestrische natuur zal plaatsvinden door Van Puijenbroek. Daarbij zullen de ervaringen van het 
beheer van de rest van het landgoed gebruikt worden. Het beheer van de beekloop (Nieuwe Leij) 
wordt geschaard onder het beheer van het Waterschap. 

Onderstaand worden wel enkele beheermogelijkheden aangestipt. Na ongeveer vijf jaar kunnen 
de effecten van het (ontwikkelings)beheer bekeken en geëvalueerd worden. Eventueel kan op 
basis hiervan het beheer aangepast worden. 

Vochtig hooiland wordt beheerd door middel van maaien met nabeweiding. Het maaisel wordt 
afgevoerd. Het maaibeheer bestaat uit een combinatie van maaien en nabeweiding (1 maal 
maaien gevolgd door nabeweiding, of 2 maal maaien). De concrete invulling van het beheer 
wordt afgestemd op de vegetatieontwikkeling van het perceel die een reactie zal zijn op de 
verwijdering van de toplaag en de nieuwe grondwatersituatie. Toepassing van ruige stalmest of 
bekalking kan bijdragen aan het tegengaan van verzuring (BIJ12).  

Bij (natte) ruigte is maaibeheer het meest toegepast. Afhankelijk van de ontwikkeling van de 
hoog opschietende soorten, is de frequentie van het maaien gemiddeld 1x per 2‐4 jaar (zo laat 
mogelijk in het seizoen; ca. oktober). Maaien dient gefaseerd te worden uitgevoerd.  

Bij het (ontwikkelings-/reguliere) beheer van de nieuwe bosgebieden is het beheer met name 
gericht op het bestrijden van de (eenzijdige) ruigtekruiden zoals brandnetel die zich in de 
ondergroei/opgroei ontwikkelen. Ongeacht of de bomen worden ingeplant of zelf ontstaan; het 
creëren van gunstige groeiomstandigheden is een voorwaarde. Ruigtekruiden (ondergroei) moet 
in het begin gedurende circa 2 jaar 1 à 2 keer gemaaid worden. De bodem zal hierdoor enigszins 
verschralen. Belangrijker is echter dat voorkomen wordt dat de (aangeplante/aanwezige)  bomen 
verstikt worden door de snelgroeiende grassen en kruiden. In de loop van de tijd zal de kroonlaag 
zich steeds meer sluiten. Beschaduwing zal dan een remmend effect hebben op de ruigtesoorten. 
Na 7 à 10 jaar kan het bos ook worden uitgedund en krijgen de bomen meer ruimte om zich te 
ontwikkelen (zodoende ontstaat er ook een gevarieerder bos). De randen kunnen zo gesnoeid 
worden dat de struik- en kruidlaag hier een kans krijgt en er gradiënten ontstaan. Kleinschalige 
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kap en aanplant kan nodig zijn wanneer zaadbronnen van gewenste soorten nog ontbreken. Dit 
kan de (kwalitatieve en kwantitatieve) samenstelling bevorderen. 

Het beheer van de Nieuwe Leij wordt uitgevoerd door het Waterschap De Dommel en vindt vanaf 
de noordzijde plaats. Het is niet haalbaar om aan weerszijden van de beek een flauw talud te 
maken in verband met de reikwijdte van het onderhoudsmaterieel. De reikwijdte is ongeveer 8 
meter vanaf de insteek van de watergang.  
Door aan de noordzijde een onderhoudszone van 5 meter vrij te houden kan van deze zijde het 
hele natte oppervlak van de watergang onderhouden worden. Aan de zuidzijde is het mogelijk 
om onderhoud te plegen vanaf het flauwe talud. Bij hoge waterstanden is echter slechts een deel 
van het talud berijdbaar. Door middel van het gekozen profiel (zie ook het hydrologische rapport; 
Antea Group, 2017) kan vanaf de noordzijde jaarrond onderhoud gepleegd worden aan de 
watergang en aan de zuidzijde incidenteel.  

Het beheer zal er op toezien dat aan de zuidzijde zelf hoge begroeiing ontstaat, mede ten gunste 
van de beschaduwing van de beek.

5.4 Haalbaarheid 

De gronden zijn in eigendom bij verschillende partijen, zie Figuur 5.4. De gronden die ingezet 
worden voor de NNB compensatie (alsook de overige nog in te richten NNB-gebieden) zijn in 
eigendom van VP Exploitatie NV, VP Grondexploitatie BV en Van Puijenbroek Landbouw. Het 
grondeigendom vormt daarmee geen belemmering voor de realisatie van de compensatie. 

Figuur 5.4. Overzicht eigendomssituatie ten zuiden van Goirle; het plangebied voor de NNB-herinrichting is 
zwart omkaderd.
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6 Doelbereik 

6.1 Uitgangspunten  

De aantasting van de bestaande NNB en de integrale herontwikkeling van Zuidrand Goirle leiden 
tot de nieuwe begrenzing en inrichting van het NNB ter plaatse. Hoofdstuk 5 beschrijft de 
voorgestelde inrichting van Zuidrand Goirle voor wat betreft de Groenblauwe zone (de verlegging 
van de Nieuwe Leij en de aanwijzing en inrichting van het Natuurnetwerk Brabant).  
Voor de aantasting van het NNB is beleidsmatig een compensatie vereist (paragraaf  3.3). Het 
uitgangspunt bij compensatie van het NNB oppervlakte is: géén netto verlies aan wezenlijke 
kenmerken en waarden van het betreffende gebied in termen van areaal, kwaliteit en 
samenhang (Spelregels EHS). Deze drie kernwoorden staan centraal in dit hoofdstuk. Beschreven 
wordt dat er ondanks de stedelijke ontwikkelingen in het bestaande NNB gebied, door het 
integrale plan herontwikkeling Zuidrand Goirle geen aantasting plaatsvindt aan:  

 areaal,  
 kwaliteit en  
 samenhang van het Natuurnetwerk Brabant.  

Het doel van het gepresenteerde inrichtingsplan is onder meer een verbetering van de kwaliteit 
en kwantiteit van het Natuur Netwerk Brabant waarbij tevens de natuurwaarden in de 
aangrenzende groenblauwe mantel zijn meegenomen. Hierdoor ontstaat een beter 
functionerend natuurgebied en wordt door deze ontwikkeling een ecologische/hydrologische 
plus aan het gebied gegeven. 

Saldobenadering 
Het voorliggend inrichtingsvoorstel met het onderstaande NNB-doelbereik vormt een invulling 
van de herbegrenzing van het NNB met toepassing van de saldobenadering zoals bedoeld in 
artikel 3.20 van de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant. Met dit voorstel wordt 
invulling gegeven aan de voorwaarden zoals die gelden bij de saldobenadering.   

6.2 Areaal 

Door de stedelijke ontwikkeling in het NNB-gebied vindt er een ruimtebeslag plaats van circa 1 
hectare van het ‘N00.01 Zoekgebied 1 Algemeen Geen CHW’. Bij voorliggend project is er 
gekozen voor fysieke compensatie zoals bedoeld in artikel 3.23 van de Interim 
omgevingsverordening Noord-Brabant. De fysieke compensatie vindt plaats in zowel de niet 
gerealiseerde delen van het Natuur Netwerk Brabant alsook (aangezien een wijziging van de 
begrenzing plaatsvindt met toepassing van de eerdergenoemde saldobenadering) nabij het 
aangetaste gebied en buiten de grenzen van het NNB.  

In het overzicht van paragraaf 4.3 (Tabel 4.1) is inzichtelijk gemaakt dat door de stedelijke 
ontwikkelingen, NNB-areaal wordt aangetast. Dit komt in totaal neer op circa 1,0 hectare te 
compenseren NNB-gebied.  

In Tabel 6.1 is uiteengezet hoe tot een totaal oppervlakte gekomen wordt van circa 4,6 hectare 
nieuwe NNB-natuur en 5,3 ha in te richten NNB. De weergegeven oppervlaktes zijn inzichtelijk 
gemaakt in Figuur 6.1. 



Ontwikkeling Van Puijenbroek 
Herbegrenzingsvoorstel Natuurnetwerk Brabant  
projectnummer 0407072.02 
10 november 2020 revisie 1.0 
VP Grondexploitatie 

Figuur 6.1. Overzicht compensatie-uitwerking, geprojecteerd op de inrichtingskaart. N.B. De verwachting is dat het ruimtebeslag op bestaand NNB opp. (1.937m2) minder zal 
zijn door een andere inpassing van de beek ter plaatse. 
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Tabel 6.1. Overzicht compensatieopgave en invulling oppervlakte NNB-gebied Groenblauwe zone. 

Aan te tasten  
NNB  

Nieuw te 
begrenzen 

Bestaande NNB 
nog in te richten 

(Rivier- en 
beekbegeleidend) Bos

6.862,8 m2 20.219 m2 (2,0 ha.) 8.278 m2 (0,8 ha)

Natte ruigte 1.470,6 m2 9.118 m2 (0,9 ha.) 0 (n.v.t.) 

Vochtig hooiland 1.470,6 m2 17.049 m2 (1,7 ha.) 25.107 m2 (2,5 ha) 

Kruiden en faunarijk 
grasland 

9.133 (0,9 ha) 

Beek & bron 10.344 m2 (1,0 ha) 

Totale aantasting NNB 
9.804 m2 (1,0 ha.) 

Totaal nieuw te begrenzen 
NNB 

46.386 m2 (4,6 ha.) 

Totaal Bestaande NNB nog 
in te richten

52.862 m2 (5,3 ha.)

Doordat de huidige nog niet ingerichte NNB ter plaatse eveneens wordt ingericht en met 
natuurbeheertypen wordt aangewezen, wordt het ingerichte NNB-oppervlak in de Zuidrand 
Goirle met een veelvoud vergroot. Reeds bestaande NNB-gebieden die nu ingericht worden, 
hebben een omvang van circa 5,3 hectare (inclusief inrichting van de beek en oeverzones). Bij 
uitwerking van de voorgestelde inrichting ontstaat er een totaal ingericht NNB-gebied van in 
totaal circa 9,9 hectare (bestaande uit nieuwe en reeds begrensde NNB-gebieden). 

Door de herontwikkeling van Zuidrand Goirle, onderdeel Groenblauwe zone, wordt deze 
compensatieopgave ruimschoots behaald. Zodoende wordt de natuurlijke eenheid en de 
aaneengeslotenheid versterkt. 

6.3 Kwaliteit 

Door de herinrichting krijgt het gebied door de beoogde natuurdoeltypen en bijbehorende 
inrichting (zoals de meanderende Nieuwe Leij met een flauw hellend winterbed en de afwisseling 
tussen de natte zone langs de beek en het vochtig hooiland en bosgebied) een kwaliteitsimpuls. 
Sowieso brengt de omschakeling van agrarische gronden naar natuur meer biodiversiteit met zich 
mee, maar ook de onderlinge schakeringen in het landschap zijn van belang voor de plaatselijke 
soortenrijkdom. Door de afwisseling tussen de verschillende natuurbeheertypen zoals bos, ruigte 
en water ontstaan er plaatselijke en lokale variaties en gradiënten die de biodiversiteit 
bevorderen. Veel kenmerkende diersoorten zijn afhankelijk van combinaties van begroeiingen. 
Daarom vinden in een gevarieerd landschap meer soorten een geschikt leefgebied dan in een 
eenvormig landschap. In het landschap waar bijvoorbeeld vochtig hooiland deel van uitmaakt 
gaat het dan vooral om overgangen van droog naar nat (bijv. sloten, laagtes waar tijdelijk water 
kan blijven staan e.d.), van schraal naar voedselrijker, of van open grasland naar struweel en 
eventueel bos. Sommige vogels broeden bijvoorbeeld in de drogere delen en foerageren in 
aangrenzende lager gelegen, nattere vegetaties.  
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Of ze broeden in meer besloten delen en foerageren in de opener graslanden. Veel dieren - 
insecten, vogels, reptielen, kleine zoogdieren - gebruiken structuurrijke overgangen. 

Om een extra impuls aan het gebied te geven wordt er in het inrichtingsplan ook rekening 
gehouden met voorzieningen ten behoeve van bijzondere en beschermde soorten. Daarvoor zijn 
er in 2016 en 2017 verschillende natuuronderzoeken (Antea Group 2016, 2017a, b en c) 
uitgevoerd om leefgebieden van de beschermde soorten (zoals marters, uilen, vleermuizen, 
amfibieën etc.) in Zuidrand Goirle in beeld te brengen. Bij aanwezigheid van essentieel leefgebied 
in het gebied Zuidrand Goirle, worden bij de herinrichting van het gebied voorzieningen getroffen 
om voor deze soorten geschikte leefomgeving-omstandigheden te creëren. Zo kunnen er 
bijvoorbeeld aanvullend nestvoorzieningen aangeboden worden voor deze soorten (zoals 
nestpalen voor ooievaars en kasten voor uilen). 

Geconcludeerd kan worden dat het doel van het NNB ten aanzien van de kwaliteit en van 
leefgebied van soorten wordt bereikt. Naast het gegeven dat de herontwikkeling van Zuidrand 
Goirle op zichzelf al een impuls geeft aan de plaatselijke biodiversiteit, zal de samenhang die het 
gebied vormt met de omgeving eveneens bijdragen aan de regionale soortenrijkdom en de 
uitwisselingsmogelijkheden die hier plaatsvinden. Dit punt wordt bij de volgende paragraaf 
verder uitgewerkt. 

6.4 Samenhang 

Het gevolg van de ontwikkeling in het NNB-gebied en de daarbij horende herbegrenzing is dat de 
aanwijzing ter plaatse vervalt en dat in het kader van de saldobenadering een ander gebied 
(buiten de grenzen van het NNB) de aanwijzing krijgt als NNB-gebied. Ten behoeve hiervan is ten 
zuiden van Goirle en buiten het bestaande NNB een gebied aangewezen dat (fysiek) een uitkomst 
kan bieden voor het herbegrenzen en compenseren van de aangetaste NNB-gebied. Om te 
voorkomen dat er een ‘gatenkaas‘ ontstaat met wel en niet ingerichte NNB-gebieden, is er voor 
gekozen om het aanwezige tussenliggende NNB-‘Zoekgebied’ (ten zuiden van de huidige Nieuwe 
Leij; zie Figuur 4.1) bij de gebiedsinrichting te betrekken. Zodoende wordt de landschappelijke 
samenhang bevorderd. 

In de omgeving zijn de volgende NNB-natuurbeheertypen aanwezig waar door de herinrichting 
van Zuidrand Goirle aansluiting op gevonden wordt (zie ook Figuur 4.1): N05.01 Moeras en 
N10.02 Vochtig hooiland. In de nabijheid (ten zuiden) van het plangebied liggen de volgende 
natuurbeheertypen: N16.01 Droog bos met productie, N16.02 Vochtig bos met productie, N06.04 
Vochtige heide en N07.01 Droge heide.  

Als gevolg van de integrale aanpak en de herinrichting van de zuidrand Goirle, wordt er naast de 
vergrote omvang en de verbeterde kwaliteit ook een impuls gegeven aan het Natuurnetwerk 
Brabant door de verbindende factor die Zuidrand Goirle met zich mee brengt. Door de 
herinrichting ontstaan er mogelijkheden om de samenhang in het gebied (zowel fysiek als 
gerelateerd aan ecologische processen) te verhogen. De natuur heeft er immers baat bij als deze 
integraal en op grotere schaal in het landschap wordt beschouwd waarbij aandacht wordt 
besteed aan onderliggende ecologische relaties.  

Het voorliggende plangebied Zuidrand Goirle inclusief de Groenblauwe zone vormt een 
onderdeel van het beekdal van de Leijen (Nieuwe en Oude Leij). De NNB-verbinding over het hele 
beekdal van de Leijen is nu een soort ‘gatenkaas’ en juist bij Zuidrand Goirle niet overal ingericht 
en ter plaatse van de Watermolenstraat/Molendijk bovendien erg smal (zie ook Figuur 4.1). Er is 
sprake van versnipperde natuur.  
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Hoe kleiner deze (versnipperde) gebieden en hoe verder ze van elkaar liggen (en/of onbereikbaar 
zijn), hoe groter de kans dat vitale populaties ter plaatse uitblijven. Daarnaast zijn deze 
populaties gevoeliger voor negatieve effecten. Zo kunnen als gevolg van versnippering andere 
stressfactoren tevens van grote invloed zijn op het welzijn van de populaties. Doordat het 
aanpassingsvermogen van de soorten klein is door een lage habitatkwaliteit en -omvang, worden 
de soorten alsmaar gevoeliger voor externe factoren. 

Het inrichten van de ontbrekende ‘gaten in het NNB’ door de weergegeven inrichting in Figuur 
5.3 maakt de plaatselijke NNB robuuster en vermindert of minimaliseert negatieve factoren op 
populaties. Door de robuuste NNB neemt onder meer de functionaliteit en de landschappelijke 
samenhang toe, doordat habitats aaneengesloten worden. Hierdoor neemt tevens de kwaliteit 
van het landschap toe. Daarnaast wordt door het robuuste, aaneengesloten karakter migratie 
tussen verschillende deelgebieden bevorderd doordat relatief kleine of geïsoleerde deelgebieden 
(en populaties) verbonden worden. De aanwezige soorten en populaties zijn door het robuuste 
karakter van de (NNB)natuur tevens minder gevoelig voor randeffecten doordat er zo een groter 
oppervlakte/omtrek ratio ontstaat. Zodoende wordt een basis gevormd voor een gezonde 
duurzame (meta)populatie.  

Geconcludeerd kan worden dat het doel van het NNB ten aanzien van de 
uitwisselingsmogelijkheden wordt bereikt. 
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7 Conclusie 

Voorliggend rapport presenteert een NNB-compensatieplan van het door de herontwikkeling van 
Zuidrand Goirle te verdwijnen NNB-gebied. Gezien de integrale landschappelijke en stedelijke 
aanpak van dit project is in voorliggend rapport niet alleen inzicht gegeven in de inrichting van 
het strikt noodzakelijke te compenseren NNB-gebied, maar is ook invulling gegeven aan de 
omliggende ‘Nog in te richten’ NNB-gebieden en het beekdal in zijn algemeenheid.  

Uiteengezet is wat de omvang van het nettoverlies aan ecologische waarden en kenmerken is en 
op welke locatie deze NNB-aantasting plaatsvindt. Als gevolg van de aantasting door het 
voornemen en gezien de integrale aanpak van het gebied wordt de compensatieopgave middels 
‘saldobenadering’ (art. 3.20 Interim omgevingsverordening Noord-Brabant, 2020)  aangepakt. 

Naar aanleiding van deze aantasting en de wens om het gebied (waaronder het beekdal) te 
herstructureren, is een inrichtingsvoorstel Zuidrand Goirle opgesteld. Het inrichtingsvoorstel 
voorziet in een kwalitatief hoogwaardig beekdal met bijpassende natuurbeheertypen die 
ruimschoots invulling geeft aan de uit de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant 
voortkomende compensatieopgave. Door de gewenste inrichting van het beekdal met een 
mozaïek aan water, poelen, graslanden, ruigte en bos ontstaat er een robuuste basis voor een 
kwalitatief hoogwaardig natuurgebied dat past binnen de aanwezige natuurgebieden.  

Door de beoogde herinrichting Zuidrand Goirle zullen de ecologische kenmerken en waarden van 
het lokaal aanwezige NNB-gebied in termen van areaal, kwaliteit en samenhang niet aangetast 
worden en zullen deze worden versterkt. Zodoende wordt voldaan aan de compensatieplicht 
gesteld in artikel 3.20 en 3.23 van de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant. 
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