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INLEIDING

Het plangebied ‘Land van Anna’ aan de zuidrand van 
Goirle is aan de noordzijde begrensd met de Bergstraat, 
enkele privé kavels ten zuiden van de Bergstraat en het 
woonzorgcomplex van Thebe aan de Bergstraat en 
het Kerklaantje ten noorden daarvan. Aan de zuidzijde  
loopt het gebied over in het mooie beeklandschap van 
de Nieuwe Leij.

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 ‘Land van Anna’ en een gedetailleerd 
landschapsplan voor het beekdal van de Nieuwe Leij 
uitgewerkt.

Op een relatief groot oppervlak van het voormalige 
fabrieksterrein Van Puijenbroek worden circa 
190 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. De Land van Anna bestaat uit 5 deelgebieden:
1. De Fabriek,
2. De dorpse woonbuurt,

3. Wonen aan het Vloed, 
4. Kavels in tuin Huize Anna en
5. Het appartementengebouw aan de Ley.

Het stedenbouwkundig plan legt de fundamenten 
vast voor de beoogde uitstraling en kwaliteit die de 
noodzakelijke samenhang in de gebiedsontwikkeling 
moet gaan bewerkstellen. 
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STEDENBOUWKUNDIG PLAN

De ideeën bij uitwerking van het stedenbouwkundige 

plan 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 Bergstraat 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 van oost 

naar west. 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. Door het 

verschuiven van de Nieuwe Leij naar het zuiden kan de 

tuin hier meer de ruimte krijgen en ontstaat aan de

Dorpslint Bergstraat 
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
Vergezicht aan de Leij
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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. 

Woonbuurtjes

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.  Een 

deel van de monumenten langs de Watermolenstraat 

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 
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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.

• Wonen aan het Vloed

Aan Het Vloed, ten zuiden van de dorpse woonbuurt, 

zijn unieke kavels met bijzondere vrijstaande woningen 

gesitueerd. De woningen liggen ingebed 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 (de voormalige 

directeurswoning) is een parkachtig tuin met veel 

waardevolle bomen en een kleine vijver. De tuin wordt 

opgeknapt en de zuidelijke deel van de tuin wordt 

opengesteld voor recreatief gebruik.  Ten zuiden van 

de bestaande tuin 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.

• Appartementen 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.

het Dorpse buurt wonen aan het Vloed appartementen aan de LeyDe Fabriek
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PLANFACETTEN



programma

Betaalbaar/sociaal 43 woningen (23%)
• De Fabriek: 27 sociale huurappartementen
• Dorps Buurtje:16 sociale koop/huur Bebo’s

Middelduur 55 woningen, (29%)
• De Fabriek: 13 woningen, 

Weverijwoningen-met sheddaken, 
21 middeldurewoningen (Ververijhal 
en Weverijhal), 8 dorpse rijwoningen 
Bergstraat, 13 app bestaand kantoor 
Bergstraat (CPO)

Vrijesector/Duur 91 stuks (48%)
• De Fabriek: 17 magazijnwoningen
• Dorpsbuurtje: 29 2/1 kap en vrijstaand, 
• Aan Het Vloed: 10 woningen
• De Ley: 26 appartementen
• Tuin van Anna: 8 + 1 kangoeroewoning

1 bedrijfswoning

totaal 190 woningen
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Programma

In het voorliggende stedenbouwkundig plan zijn nu 

190 woningen opgenomen.

Het woonprogramma bestaat uit een mix van 

betaalbare, middel-dure en dure woningen en 

mogelijkheid voor een CPO-project binnen de 

bestaande fabriek. De betaalbare woningen staan aan 

de Bergstraat in de vorm van appartementen (huur) 

en boven-benedenwoningen (koop). In de Fabriek 

zijn middel-dure grondgebonden woningen en 

appartementen (in het bestaande kantoorgebouw) en 

enkele dure grondgebonden woningen in de zuidelijke 

rand gesitueerd. Het programma in het dorpse buurtje 

bestaat uit betaalbare woningen aan de Bergstraat 

en dure woningen (twee-kappers en vrijstaand). De 

kavels en de appartementen aan de Leij vormen een 

exclusieve doelgroep in het dure segment.

Bijna alle woningen zijn levensloopbestendig te maken. 

In het te renoveren kantoorpand aan de Bergstraat is 

er mogelijkheid om woningen (appartementen) te 

realiseren via een CPO-ontwikkeling. Een deel (kleine 

hal) kan voor andere functies gebruikt worden, zoals 

werkruimte, brouwerij, e.d.., rondom een collectieve 

ontmoetingsruimte. Mocht dit markttechnisch niet 

kunnen worden ingevuld dan kan het geheel worden 

ingevuld met woningen.

PLANFACETTEN
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ECOLOGIE
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Landschap en ecologie

De ambities voor het landschap richten zich met name 

op het herstellen en verbeteren van de waterlopen 

(watersystemen), het vergroten van de piekretentie, 

het realiseren van ecologische verbindingszones 

en verbeteren van de ecologische waarden en het 

vergroten van de recreatieve beleving van het gebied.

In een gezamenlijk proces met de gemeente, 

waterschap De Dommel, provincie, Brabants Landschap 

en het Biodiversiteitsteam is een gedetailleerd plan 

uitgewerkt om de Nieuwe Leij te her profileren en 

verleggen, een micromeandering te geven en de 

oevers natuurlijk in te richten.

De EHS/NNN wordt enigszins verplaatst, uitgebreid 

en versterkt door de bestaande landbouw te 

transformeren naar de gewenste natuurdoeltypen. 

Er komt ook meer ruimte voor waterberging langs de 

beek en piekretentie in de gebieden daaromheen.

Daarbij is nadrukkelijk rekening gehouden met 

bestaande flora en fauna. Zo is de aanvliegroute voor 

vleermuizen gehandhaafd in de plannen, langs de 

bestaande bomenstructuren in het landschap en langs 

de randen van de tuin Huize Anna. Voor de zeldzame 

Bosbeekjuffer, die nu langs een beschaduwd stukje van 

de beek leeft (ten zuiden van de Tuin) wordt een nieuwe 

schaduwrijke plek direct in de omgeving aangelegd.

Het Vloed wordt als natte ruigte ontwikkeld met 

struweel, poelen en natuurvriendelijke oevers geschikt 

voor vogels, libellen, amfibieën (Vinpootsalamander), 

kikkers en kleine zoogdieren als de Waterspitsmuis.

Ten zuiden van de Tuin van Huize Anna wordt juist 

ingezet op een kruidenrijk en faunarijk grasland met 

houtwallen, als biotoop voor insecten, vogels, vlinders 

en zoogdieren als de bunzing. De Tuin Huize Anna 

wordt zoveel mogelijk gehandhaafd als een parkbos 

en waar nodig enigszins heringericht. De bestaande 

verhoogde routes (dijken) door het landschap 

worden bloemrijk ingericht (Flower-power-dijken) en 

versterken de biodiversiteit (insecten en vlinders) en 

beleving voor de wandelaars en fietsers. Aansluitend op 

het bestaande bos wordt compensatiebos aangelegd 

op wat hogere plekken.

Natuur en ecologie bevinden zich niet alleen in 

het buitengebied/beekdal, maar lopen ook door 

in de aangrenzende tuinen van de villa’s en het 

appartementencomplex, in de openbare ruimte en in 

de gebouwen. De ambitie is bij de uitwerking van de 

openbare ruimte en architectuur om natuur-inclusief te 

ontwikkelen: voorzieningen voor beschermde soorten 

zoals vleermuizen, kerkuil, etc.

Achter de tuinen aan het Vloed wordt een 

gemeenschappelijk vormgeven en collectief beheerd 

natuurgebied ingericht, passend bij de biotoop van 

het Vloed. Deze plek zal (vaker dan nu al het geval is)

onderstromen. De insteek is dit natuurgebied collectief 

en natuurlijk te beheren (juridisch te regelen via een 

VVE) en alleen toegankelijk voor de bewoners te 

maken. Enkele voorbeelden van dergelijke oplossing 

zijn: Partiele herziening Abcoveseweg in Goirle, 

kreeklandschap bij Landgoederen in Numansdorp, 

Buitenruimte van het Duinpark in Den Helder.

De tuinen van de kavels ten zuiden van Huize Anna 

krijgen ook een natuurlijke overgang naar het 

beeklandschap. Via de groene loper dringt de natuur 

ook de woonwijk binnen. De groene loper heeft 

naast een waterbergingsfunctie ook een ruimtelijke 

functie als overgang van natuur naar cultuur. Hier 

ontstaat ruimte voor biodiversiteit op microniveau en 

tegelijkertijd ruimte om te spelen.
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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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recreatieve routes naar het landschap
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Verkeersstructuur

Uitgangspunt is het autoverkeer zo minimaal mogelijk 

door het gebied te laten rijden, maar met korte 

inprikkers te werken en vanaf de Bergstraat de diverse 

buurtjes te ontsluiten. Het doel is om in de Fabriek 

charmante en autoluwe leefstraatjes te maken, waar 

de openbare ruimte een soort verlengstuk van de 

woning kan worden, bewoners potten, planten en 

bankjes voor de deur kunnen zetten en de kinderen 

veilig op straat kunnen spelen. De straat ‘in de fabriek’ 

als ontmoetingsplek voor de bewoners.

De autoluwe straten in de Fabriek zijn natuurlijk voor 

hulpdiensten (brandweer, ambulance, etc.) goed 

toegankelijk, evenals voor verhuisauto’s e.d. 

• De twee ‘voorpleinen’ waar het grootste deel van 

de woningen en functies van de Fabriek parkeren 

worden direct vanaf Bergstraat ontsloten (net 

zoals nu). De rest van de Fabriekscluster is autoluw, 

met alleen nog toegang naar het parkeren achter 

de woningen. 

• Om de Watermolenstraat niet te veel met 

woonverkeer te belasten, is daar het nieuwe 

woningprogramma bescheiden gehouden. 

Via de Watermolenstraat worden daarom 

alleen de 8 villa’s in de Tuin van Huize Anna, het 

appartementencomplex en de 10 parkeerplaatsen 

bij de entree ontsloten. In totaal gaat het hier om 

• 

• 

• 42 woningen. Met deze aantallen kan de 

karakteristieke, landelijke uitstraling en opzet 

van de Watermolenstraat gewoon gehandhaafd 

blijven en gebruikt worden ook voor het fiets- en 

wandelverkeer van en naar het buitengebied.

• Langs de groene loper zijn de woningen aan het 

Vloed, het dorpse buurtje en een deel van de 

Fabriek ontsloten. Parkeren in het dorpse buurtje is 

overwegend op eigen terrein en in parkeerclusters 

nabij de woningen. Bezoekers van dit deel 

parkeren op een aantal langsparkeerplaatsen 

langs de woonstraat en langs de Bergstraat. 

De parkeerbalans is bepaald volgens de CROW-norm 

(gemiddelde waarde per categorie en type).

Langzaamverkeer

Er wordt een fijnmazig netwerk van recreatieve 

paden aangelegd, tussen het dorp en het landschap 

en tussen de diverse buurtjes onderling. Door alle 

deelgebieden loopt een netwerk van voetpaden. In de 

woongebieden zijn deze verhard. In het buitengebied 

zijn deze halfverhard, of in de vorm van struinpaden/

laarzenpaden door het landschap. Deze laatste routes 

vormen een aanvulling/verrijking op de bestaande 

recreatieve routes in het buitengebied. Op deze manier 

kan er van west naar oost en van noord naar zuid 

door het gebied worden gewandeld. Fietsers volgen 

de woonstraten, recreatieve fietsers komen via de 

Watermolenstraat in het buitengebied, net als nu.
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In de openbare ruimte

In de semi-openbare ruimte

• openbare parkeerplaatsen voor bewoners

• Parkeercluster aan de Watermolenstraat

  

In de openbare ruimte langs de weg

• Kleinschalig parkeren in de grasberm, op 

open verharding

Op eigen terrein in mandelig gebied 

Gebouwde private parkeergarage

• Verlaagd aangelegd en integraal 

ontworpen met hoofdvolume.

• Bereikbaar via de Watermolenstraat.

Op eigen terrein

• Met eventueel een carport of garage.

Geïntegreerd op eigen terrein 

• Geïntegreerd (mee ontworpen) nabij het 

hoofdvolume; eventueel carport of garage.

Markering entree parking met een 
poort en/of wegbewijzering
Autoontsluiting
Knip in de weg
Calamiteitenontsluiting

Autoontsluiting en parkerenLegenda’s - openbare ruimte
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Parkeerbalans
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Betaalbaar/sociaal, norm 1,6 ppl/won

 27 appartementen
 43 ppl in openbaar gebied: plein aan de Bergstraat

16 boven-benedenwoningen
43 ppl in openbaar gebied: plein aan de Bergstraat
26 ppl in openbaar gebied, achter de woningen

Middeldure woningen, norm 1,9 ppl/won

13 appartementen
25 ppl in openbaar gebied: fabrieksplein aan de 
Bergstraat

8 rijwoningen
15 ppl in openbaar gebied: parkeerkoffer aan de 
Watermolenstraat en fabrieksplein aan de Bergstraat

34 rijwoningen
64 ppl in openbaar gebied: binnen de 
bebouwingsblok en fabrieksplein aan de Bergstraat

Dure woningen, norm 2,2 ppl/won

17 geschakelde woningen
37 ppl : 34 op eigen terrein/collecteif achterstraat en 
3 ppl in openbaar gebied

29 twee-kappers en vrijstaande woningen
64 ppl: 58 ppl op eigen terrein en 6 ppl in openbaar 
gebied  (langs de weg)

Dure woningen, norm 2,6 ppl/won

10 vrijstaande woningen
26 ppl: 20 ppl op eigen terrein en 6 ppl in openbaar 
gebied (langs de weg)

26 appartementen
67 ppl op eigen terrein (minimaal 52 ppl gebouwd)

8 á 9 vrijstaande woningen
23 ppl: 1ppl op eigen terrein en 5 ppl in openbaar 
gebied (langs de weg)

1

2

3

4

5

67

8

8

9

10

10

9



28

1

523

4



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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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, pleintje in 

het dorpse buurtje, langs de beek, etc.

• In Land van Anna zijn ook  (groene  en verharde) 

plekken gemaakt voor collectief gebruik (bij 

de Magazijnwoningen, bij de appartementen, 

bestaand te transformeren kantoor, aan het Vloed).

• 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 oude kantoorgebouw 

aan de Bergstraat.
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Bijlage 2  Schetsontwerp collectieve natuurtuin
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Vloedtuin

• De kavels vormen tezamen de Vloedtuin. In de vloed
werd vroeger het water gestuwd om zo de molens te 
laten draaien. In de winter ontmoette men hier elkaar
op het goolse vloed tijdens het schaatsen, in de zomer
werd gezwommen in het Wiel.

• Nu vormt het een aaneengesloten gebied, een
collectieve tuin waar de natuur zijn gang kan gaan, 
waar de Leye de beemden bevloeid. Hier kan je de 
natuur beleven middels een verkwikkend uitstapje en 
een moment in de natuur

• Door de tijd heen is de Vloed getansformeerd in vorm
en in gebruik, De Leye blijft stromen. Een nieuw
gebruik krijgt een plek, uw tuin. Laat je meevoeren in 
deze prachtige natuurtuin en ontspan. Voel je 
verbonden met het landschap en de roots van deze
plek. Panta Rhei,  Alles stroomt voorbij, alles vloeit.

Van Puijenbroek 23 juni 2021



DE GOOLSE VLOED
hoog water voor de watermolen
winters tafereel voor het dorp

schaatsen op het vloed

WATERMOLEN STUW EN WIELEN
de wielen waren de hotspot om te baden, 

zwemmen en ontmoeten. in de winter werd er 
massaal op de goolse vloed geschaatst

MOLENBIOTOOP

KANS: CULTUURHISTORIE ZICHTBAAR MAKEN

Historie de vloed



Ontwikkeling van de vloed



Het Leydal beleefbaar
De Vloed onderdeel van het beekdal



Verschillende landschappen
van het beekdal



Verschillende landschapsstructuren
van het beekdal



Natuurdoeltypen beeklandschap



Beekherstel nieuwe Leij
beekherstel, moeras en waterberging



In uitvoering
beekontwikkeling en waterberging



Vloedtuin
Stedenbouwkundige uitgangspunten
• Ruimte voor de beek/waterberging en ruimte voor

ecologie: diversiteit aan leefgebieden en 
landschapstypen vergroten

• Collectieve Vloedtuin particulier eigendom, beheer vind
plaats middels VVE constructie (natuurtuin
gemeenschappelijk en de stilteplek is het 
appartementsrecht dat aan de betreffende eigenaar 
wordt verkocht)

• Eenheid van het gebied en samenhang met landschap 
aan de zuidzijde

• Bijzondere woningen op de overgang naar de vloedtuin

• Erfgrenzen in de vloedtuin niet zichtbaar in het ontwerp

• Open karakter van de Vloedtuin in aansluiting op de 
beek behouden en versterken

• Woningen ten opzichte van het oorspronkelijke 
stedenbouwkundig plan verschoven: zo gepositioneerd 
dat woning en tuin in balans zijn

• Optioneel:  agrarisch transparant hek gesitueerd tussen 
de Vloedtuin en het  onderhoudspad langs de Leij



Ontwerpuitgangspunten inrichting 
• 5m onderhoudspad (hoogte ligt vast) met een tweetal

voordes (laagtes in het pad voorzien van grasbetontegels) om 

de beek vrij in en uit te kunnen laten stromen

• Nieuwe afgraving is uitgangsgpunt voor het ontwerp. Hiermee 

ontstaan er verschillende hoogtepeilen in het gebied

• Inspelen op de geohydrologische situatie en variatie in hoger

en lager gebieden./plandelen dmv inheemse vegetaties

• Grondbalans en waterbalans neutraal

• Vloedtuin als collectieve natuurtuin sluit aan op het 

natuurnetwerk van de beek en vormt een fraaie natuurlijke

overgang naar de woningen en de beek

• Per kavel een stilte-plekje in de collectieve natuurtuin

• In tegenstelling tot de noordzijde is het onderhoudspad aan 

de zuidzijde van de beek openbaar

Vloedtuin



Concept Vloedtuin

• Door het hoogteverschil in het terrein
ontstaat er een natuurlijke overgang
tussen een natter en lager deel en iets
hoger en droger deel. 

• Het karakterverschil tussen het hogere en 
lagere deel versterken, met behoud van 
eenheid: 

• Laagte: open en nat
• Iets hoger deel: halfopen, 

coulissen/houtwallen
• Hoogst gelegen deel: losse gaard

met diversiteit aan bomen

• Positie stilte plekken bepaald op basis van 
omgeving: stilteplekken aan de beek en 
stilteplekken aan de houtwallen in de 
vloedtuin



Schetsontwerp Vloedtuin



natuurstreefbeelden Vloedtuin
Beek en onderhoudspad met voordes

Streefbeeld vloedtuin overstroomde weide met  
natuurtypen met een hoge botanische rijkdom:

1. natte ruigte (extensief beheer)

2. Vochtig hooiland (extensief beheer)

3. Droger hooiland op het hoger gelegen deel
(extensief beheer)

1

2

3



landschapselementen Vloedtuin
Landschapselementen:
1. Struweel/heesters: meidoorn (Crateagus

monogyna) Gewone vlier (Sambucus nigra) , 
Sleedoorn (Prunus spinosa), Boswilg (Salix caprea) 
(natuurbeheer)

2. Poel met natuurlijke oevers (natuurbeheer)

3. Coulissen van houtwallen gekoppeld aan de 
kavelgrenzen: inlandse eik (Quercus robur),  Zwarte 
els (Alnus glutinosa), , gewone vlier (Sambucus 
nigra) , Meidoorn (Crateaegus monogyna), 
hazelaar (Corylus avellana) (hakhout beheer)

4. Natuurlijk kruidenrijk vloedtalud als
landschappelijke overgang (extensief beheer)

1
2

3

4



solitaire bomen Vloedtuin
Diversiteit aan solitaire bomen in hoger en lager 
gelegen delen vloedtuin

1. Laagte: Zwarte els (Alnus glutinosa),  Grauwe wilg 
(Salix cinerea), Zachte berk (Betula pubescens)

2. Inlandse eik (Quercus robur), Fladderiep (Ulmus
laevis), Gewone es (Fraxinus excelsior), Populier 
Marilandica (als accent)

3. Losse gaard: Inlandse eik (Quercus robur), 
Fladderiep (Ulmus laevis), Zoete kers (Prunus 
avium), Wilde appel (Malus sylvestris), Lijsterbes 
(Sorbus aucuparia)

1

2

3



Vloedvlotjes
als stilteplekken

• Een avontuurlijke wandeling naar Buyten, een houten
pad of informeel paadje (dolomiet) brengt je naar je 
stekje in De Vloed

• Vloedvlotjes zweven boven de vloedtuin. Een
bescheiden houten “tapijt” biedt ruimte om je helemaal
onder te dompelen in de natuur. En je te laten vervoeren
door het prachtige Beekdal.

Inspiratiebeelden vloedvlotjes



Vloedvlotjes
bouwstenen

vloedvenster • Zelf kiezen en samenstellen; maar tezamen een familie
van verblijfsplekken in de Vloedtuin.  Verschillende
formaten maar allen plusminus 15 m2 .

• Bouwsteentjes naar keuze; een familiebank, hangmat, 
Vloedvenster, vuurplaats, vogeltuintje.

• Bedacht om heerlijk te ontspannen in deze Vloedtuin

familiebank

hangmat

vuurplaats

vogeltuintje

Vloedvlot 15 m2

Natuurinclusief fundament
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Plangrens

Vloedvlot, 3,5x5m, larixhout,
zie detailuitwerking

Vlonderpad, larixhout,
zie detailuitwerking

Verhoogd pad, halfverharding, Dolomiet

breedte 1m, totale lengte in vloedtuin 131m1

Houten trap naar terras, lengte van de trap
aanpassen naar de breedte van het taud, nader
af te stemmen op definitieve uitwerking terras

Natuurlijk kruidenrijk talud vloedtuin
Ruigteflora RN-27 mengsel (extensief beheer)
(lev medigran of gelijkwaardig)

Coulissen van houtwallen:
Quercus robur (zomereik), Alnus glutinosa (zwarte els),
Sambucus nigra (gewone vlier), Crataegus monogyna
(meidoorn), Corylus avellana (hazelaar)

Struweelbeplanting: Crataegus monogyna (meidoorn),
Sambucus nigra (gewone vlier), Prunus spinosa
(sleedoorn), Salix caprea (boswilg)

Laagte vloedtuin:
Bloemrijke weide met een gradient van nat naar droog
hooiland beheer (maaien en afvoeren)

Nieuwe bomen:

Laagte vloedtuin:
Ag(m) Alnus glutinosa, meerstammig (zwarte els)
Ag Alnus glutinosa (zwarte els)
Sc(m) Salix cinerea (grauwe wilg)
Bp(m) Betula pubescens, meerstammig (berk)
Qr Quercus robur (zomereik)
Ul Ulmus laevis (fladderiep)
Fe Fraxinus excelsior (gewone es)
PcM Populus x canadensis 'Marilandica'

Losse gaard:
Qr Quercus robur (zomereik)
Ul Ulmus laevis (fladderiep)
Pa Prunus avium (zoete kers)
Ms Malus sylvestris (wilde appel)
Sa Sorbus aucuparia (lijsterbes)

Amfibieenpoel, noordoever 1:8, zuidoever 1:3,
diepte max. 120cm -mv

Aandachtspunten:
*Hoogtepeilen zijn principehoogtes op basis van memo compensatie waterberging

Antea, nader uit te werken
*Alle bomen voorzien van 3 stuks gewolmaniseerde kniepalen doorsnede

80mm, lengte 150cm, hoogte 50cm boven maaiveld
*Bij struweelbeplanting en houtwallen plantafstand, plantmaat, en percentage per soort

conform opgave Antea
*De vlonderterrassen als onderdeel van de bouwplannen dienen de waterberging van
de vloedtuin niet te beperken (ofwel dienen ze zwevend boven het talud te worden
geconstueerd)

Agrarisch hekwerk, transparant, 1m hoog
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INLEIDING

1.1 NAAR EEN INTEGRALE OPWAARDERING  
  VAN DE Zuidrand

Voor u ligt de visie voor de Zuidrand van Goirle, het 
gebied tussen Bergstraat, Kerkstraat en de Oude en 
Nieuwe Leij in Goirle. Een gebied met een rijk verle-
den en een dynamische ontwikkeling dat van groot 
belang is geweest voor de ontwikkeling van het dorp. 
Een gebied met ook veel onbenutte kansen en moge-
lijkheden als het gaat om wonen, ecologie, landschap, 
water, recreatie en cultuurhistorie. 

Vier belangrijke eigenaren/gebruikers in het gebied 
hebben op verzoek van de gemeente met elkaar een 
integrale toekomstvisie opgesteld. Woonstichting 
Leystromen, Nederlandse Bouw Unie PO IV, VP Exploi-
tatie bv /PS Vastgoedconcepten en Thebe zien los van 
elkaar mogelijkheden voor herontwikkeling, transfor-
matie en/of opwaardering van het gebied en het toe-
voegen van nieuwe functies als wonen en zorg. 

Zij onderkennen echter dat het van groot belang is 
om deze ontwikkelingen in samenhang met elkaar te 
bezien en waar dat nodig is op elkaar af te stemmen. 
In tijden waarin de bomen niet meer tot in de hemel 
groeien is een zorgvuldige fasering en programma-
tische afstemming van groot belang, maar ook het 
zoeken naar mogelijkheden om ‘werk met werk te 
maken’ en ontwikkelingen van elkaar te laten profi-
teren. Deze integrale manier van werken heeft in een 
dichtbevolkt land als Nederland de toekomst en staat 
niet voor niets centraal in de nieuwe Omgevingswet. 

In nauw overleg met de gemeente Goirle is daarom 
een gezamenlijke stedenbouwkundige en landschap-
pelijke visie opgesteld voor het totale gebied van de 
Zuidrand van Goirle Hierin is niet alleen gekeken naar 
de stedelijke ontwikkelingen, maar gelijktijdig ook 
naar de gewenste landschappelijke en ecologische 
ontwikkelingen in het beekdal van de Leij. Om die 
reden hebben ook sleutelpartijen als het Brabants 
Landschap, de provincie Noord-Brabant en water-
schap De Dommel meegedacht. De rijke cultuurhisto-
rie van dit gebied heeft daarbij als 
leidraad en inspiratie gediend. 

De insteek is om de Zuidrand van Goirle een stevige 
impuls te geven, de kansen van het gebied voor het 
dorp en het omliggende landschap te verzilveren en 
de belangrijke historische verhalen van dit gebied 
een duurzame nieuwe betekenis te geven. Dit alles 
om niet alleen de bestaande waarden zoveel moge-
lijk te kunnen behouden, maar vooral ook om nieuwe 
waarden toe te voegen voor de komende generaties.

6
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1.2 AANLEIDING VISIE

Directe aanleiding voor de visie voor de Zuidrand 
van Goirle is de wens van de eigenaren van de beide 
(voormalige) textielfabrieken om deze locaties te her-
ontwikkelen met wonen. De locatie van Van Besouw 
is al enkele jaren niet meer in gebruik als textielfabriek 
en is na de sluiting aangekocht door de Nederlandse 
Bouw Unie PO IV en Woonstichting Leystromen, met 
als doel deze te transformeren naar woningen. 
Het westelijk deel is in eigendom van de Nederlandse 
Bouw Unie PO IV, het oostelijk deel van Woonstich-
ting Leystromen. Het complex wordt verhuurd aan 
verschillende bedrijven. Sommige delen, in het wes-
telijke deel, worden niet gebruikt, met name vanwege 
de slechte staat. 

De textielfabriek van HaVeP is nog gedeeltelijk in 
dienst voor opslag, productontwikkeling en het Tex-
perience-center. Daarnaast is het hoofdkantoor aan 
de Bergstraat nog in gebruik. Het oudste gedeelte van 
de fabriek staat al jaren leeg en op termijn wil de eige-
naar Van Puijenbroek ook haar huidige werkzaamhe-
den concentreren op een nieuwe locatie. Ook de tuin 
van het bijbehorende Huize Anna heeft achterstallig 
onderhoud en is aan een groot opknapbeurt toe. Het 
idee is de locaties stapsgewijs te transformeren naar 
wonen. 

Centraal in het gebied ligt woonzorgcentrum Thebe 
Elisabeth. Gelet op de veranderingen in de zorgsector 
zal ook de huisvesting van cliënten van Thebe aange-
past moeten worden aan eisen en wensen van deze 
tijd. Tevens zoekt Thebe naar nieuwe vormen van ou-
derenhuisvesting waarbij service en zorg in de eigen 
woning centraal staan. Dat kan door grootschalige 
renovatie of nieuwbouw op eigen terrein of elders. 
Vooralsnog gaat Thebe uit van renovatie van het 
centrale deel van het complex (reeds in uitvoering) 
en een stapsgewijze vervanging van overige bebou-
wingsdelen door nieuwbouw op eigen terrein.

Aanvullend aan deze stedelijke ontwikkelingen zijn 
ook de gewenste ingrepen in het beekdal van de 
Oude en Nieuwe Leij aanleiding om een integrale 
visie te maken. Het beekdal van de Oude en Nieuwe 
Leij is door de provincie aangewezen als Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS). 

Delen zijn ook als zodanig ingericht, maar juist ter 
plaatse van de Zuidrand Goirle liggen nog verschillen-
de gebieden die op ecologische herinrichting wach-
ten. Deze zijn in eigendom van de familie Van Puijen-
broek en worden nu als agrarisch gebied gebruikt. 
Daarnaast liggen er voor het Waterschap De Dom-
mel nog kansen in dit gebied voor verbetering van de 
doorstroming, vergroting van de piekretentie van de 
Nieuwe Leij en versterking van de ecologische en 
recreatieve waarden. 

Ten slotte ligt er een ambitie om de historie van dit 
gebied levend te houden en de verhalen van deze 
plek een duurzaam nieuwe betekenis te geven. 
Dat gaat niet over het sec behouden van bestaande 
gebouwen en structuren. Zonder betekenis en func-
tie gaan bestaande gebouwen en structuren immers 
snel verloren en daarmee het verhaal dat zij vertellen 
over Goirle. Nu de textielindustrie grotendeels is 
verdwenen uit het gebied raken de verhalen snel op 
de achtergrond. Een aanzienlijk deel van de gebou-
wen is bovendien niet meer te exploiteren vanwege 
de deplorabele bouwtechnische staat. En bij een 
functieverandering zal ook de aanwezige vervuiling 
onder een deel van de gebouwen moeten worden 
gesaneerd. 

Het gaat er daarom vooral om te zoeken naar manie-
ren om de belangrijke verhalen in het gebied op korte 
termijn een nieuwe plek en betekenis te geven en op 
die manier weer beleefbaar te maken. 
Ook om die reden moeten we hard op zoek naar nieu-
we functies en investeringsmogelijkheden in het ge-
bied. De bovenstaande ontwikkelingen bieden daar-
voor een uitgelezen kans. 
Het zorgvuldig afstemmen en waar mogelijk koppe-
len van de ruimtelijke ontwikkelingen biedt een uit-
gelezen kans om het gebied en daarmee Goirle een 
flinke kwaliteitsimpuls te geven. De gemeenschap-
pelijke opgave in de Zuidrand is derhalve het zoeken 
naar een zorgvuldig evenwicht tussen bestaande 
landschappelijke/historische waarden, nieuw te ont-
wikkelen ruimtelijke kwaliteit, marktpotenties en 
financiële haalbaarheid.
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1.3 DOEL VAN DE VISIE

Het doel van deze toekomstvisie voor de Zuidrand 
van Goirle is om een kapstok te hebben voor de toe-
komstige ontwikkelingen in het gebied. En waar dat 
mogelijk is verbanden te leggen tussen deze ontwik-
kelingen, zowel ruimtelijk als procesmatig.  

Ontwikkeling voor langere tijd
De opwaardering, ontwikkeling en transformatie van 
de Zuidrand zal niet in één keer kunnen. Dit zal stapje 
voor stapje handen en voeten moeten krijgen in de 
komende 10 jaar, uitgevoerd door verschillende par-
tijen. Niet alle middelen zijn in deze fase al beschik-
baar. Ook de beperkte opnamecapaciteit van de 
woningmarkt maakt het noodzakelijk om zorgvuldig 
te faseren, binnen het plangebied van de Zuidrand en 
in relatie tot andere woonontwikkelingen in de ge-
meente en regio. 
In dat licht is het belangrijk welke regionale afspraken 
er worden gemaakt over de verdeling van de regio-
nale woningbouwcontingenten en hoe andere woon-
ontwikkelingen zich gaan ontwikkelen. Het is lastig 
daar in deze visie voorspellingen voor te doen. 

Deze visie richt zich daarom vooral op de ruimtelijke 
potenties, de samenhang en de programmatische 
mogelijkheden van het gebied. Op de achtergrond 
spelen daar uiteraard nadrukkelijk ook de financi-
eel-economische haalbaarheid en de marktpoten-
ties voor deze plek in mee. De visie biedt een stevig 
raamwerk om binnen de geleidelijke ontwikkeling de 
samenhang binnen de Zuidrand te borgen en vooral 
te voorkomen dat er barrières worden opgeworpen 
voor de toekomst. 

Raamwerk, geen keurslijf
Niemand kan de toekomst precies voorspellen. Het 
is dus belangrijk dat er binnen de visie voldoende 
ruimte blijft om flexibel in te kunnen spelen op onver-
wachte ontwikkelingen en nieuwe kansen. De visie 
beschrijft daarom de ruimtelijke hoofdlijnen van de 
toekomstige ontwikkeling. De exacte programmati-
sche en stedenbouwkundige uitwerking van de deel-
gebieden vindt vervolgens plaats binnen de deelge-
bieden, gericht inspelend op de marktpotenties die 
er dan zijn. Bouwen naar behoefte is daarbij het doel. 
Bij de uitwerking van de visie per deelgebied/fase zal 
op basis van de markt en met het woningbehoefteon

derzoek als richting het uiteindelijke programma
Bij de uitwerking van de visie per deelgebied/fase zal 
op basis van de markt en met het woningbehoefteon-
derzoek als richting het uiteindelijke programma
bepaald worden. Pas op dat moment kunnen ook 
belangrijke zaken als parkeren, fasering, oppervlak-
tewater en invulling van de openbare ruimte precies 
worden uitgewerkt. In deze visie worden daar voor-
alsnog alleen de uitgangspunten en inspiraties voor 
meegegeven. 

Samenhang en impuls voor Goirle
De insteek van deze visie is om samenhang te creëren 
door het afstemmen en koppelen van de verschillen-
de op te starten deel-ontwikkelingen in de Zuidrand. 
Na vaststelling van de visie wordt er een stuurgroep 
geformeerd die in het verlengde van deze visie de 
afstemming borgt. 

Met het borgen van een goede samenhang ontstaat 
niet alleen een kwaliteitsimpuls voor de Zuidrand, 
maar voor geheel Goirle. Nieuwe woonontwikkelin-
gen lopen parallel met de verdere ontwikkeling van 
ecologie, landschap en water in het beekdal. En de 
rest van Goirle krijgt een impuls door het realiseren 
van vanzelfsprekende verbindingen met het prach-
tige buitengebied. Daarnaast worden in de nabijheid 
van het centrum aantrekkelijke nieuwe woonmilieus 
mogelijk gemaakt en krijgt het woonzorg-complex 
een opwaardering. 

De visie vormt het vertrekpunt voor de daadwerke-
lijke, stapsgewijze uitwerking van het gebied. 
Er zullen stedenbouwkundige plannen, inrichtings-
plannen openbare ruimte en bestemmingsplannen 
gemaakt worden voor de verschillende ontwikkelings-
fasen en een landschappelijk inrichtingsplan voor het 
buitengebied. In die uitwerkingen krijgen veel zaken 
handen en voeten, zoals het woonprogramma, 
parkeren, de bergingscapaciteit, fasering, etc.
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1.4 HET DOORLOPEN PROCES

Om te komen tot deze toekomstvisie voor de Zui-
drand is een intensief proces doorlopen, waarbij naast 
de betrokken eigenaren ook verschillende andere 
partijen hun input hebben geleverd: 

•	 Betrokken	ambtenaren	en	wethouders	
 van de gemeente Goirle
•	 Het	waterschap	De	Dommel
•	 Provincie	Noord-Brabant
•	 Brabants	Landschap
•	 Stichting	Steengoed	Goirle
•	 Het	B-team	Goirle
•	 Stichting	Monumentenhuis	Brabant.

De volgende stappen zijn daarbij doorlopen:

1. De gemeente Goirle heeft een notitie gemaakt 
met de belangrijkste randvoorwaarden en uit-
gangspunten voor de transformatie van de Zui-
drand van Goirle. Deze is vastgesteld door B&W 
in mei 2013. 

2. 
3. Op basis van deze notitie hebben de betrok-

ken ontwikkelende partijen samen met Kuiper-
Compagnons een gezamenlijke concept-visie 
opgesteld, waar in het verlengde van deze rand-
voorwaarden en uitgangspunten het gebied is 
verkend en de samenhang tussen de verschillen-
de ontwikkelingen is onderzocht en afgestemd. 

1. Op basis van deze eerste verkenning heeft vervol-
gens in november 2013 een brede gedachtewis-
seling plaatsgevonden met eerst de gemeente 
Goirle en daarna ook een ‘klankbordgroep Zui-
drand Goirle’ met daarin de provincie, het water-
schap, Brabants Landschap, de stichting Steen-
goed en het B-team. 

1. In het verlengde daarvan zijn twee nadere on-
derzoeken opgesteld; een onderzoek naar de 
cultuurhistorie door BAAC en een quickscan land-
schap-ecologie en water door Antea Group in 

2. samenwerking met Kruit-Kok.  

1. De resultaten van deze onderzoeken zijn vervol-
gens verwerkt in een uitwerking van de concept-
visie voor de Zuidrand Goirle. De onderzoeksre-
sultaten en de uitgewerkte visie zijn besproken 
met de gemeente Goirle en de ‘klankbordgroep 
Zuidrand’. Tevens zijn er gedachtewisselingen 
geweest met het Monumentenhuis. Op basis 
hiervan is gevraagd een verdere verdiepingsslag 
te maken ten aanzien van cultuurhistorie en ten 
aanzien van water en ecologie, als nadere onder-
bouwing van de in de visie gemaakte keuzes. 

1. Het bouwtechnisch onderzoek naar cultuurhisto-
rie en de verdieping rondom water-landschap en 
ecologie zijn afgerond en de hoofdlijnen/conclu-
sies daarvan zijn verwerkt in deze visie. Daarnaast 
heeft nader overleg en afstemming met het 

2. Waterschap plaats gevonden.

1. De visie is vervolgens verder uitgewerkt tot het 
document dat nu voor u ligt. Na voorlopige 

2. besluitvorming door B&W zal consultatie van de 
gemeenteraad plaats vinden en in het verlengde 
daarvan ook communicatie met omwonenden en 
belanghebbenden. 

2.

3.

4.

5.

6.

7.



INLEIDING

2.1 VAN VERLEDEN NAAR TOEKOMST

De ontwikkeling van Goirle is onlosmakelijk verbon-
den met de Oude en Nieuwe Leij. Het dorp is ooit ont-
staan als een hoog gelegen dorpslint langs de dras-
sige beekdal van deze twee gegraven waterlopen. 
Van oudsher vormen zij de belangrijke levensaders 
van het dorp. In de periode dat Goirle nog vooral een 
agrarisch dorp was, verschaften de beide Leijen het 
water, gras en hooi voor het vee. Later vormden deze 
waterlopen de water- en energievoorziening voor de 
textielindustrie. In de smalle, hooggelegen strook tus-
sen het beekdal en het oude dorpslint ontwikkelden 
zich stap voor stap de grote textielfabrieken, die zo’n 
belangrijke rol hebben gespeeld in de ontwikkeling 
van het huidige dorp Goirle en het omliggende 
landschap. 

Vanaf het oude dorpslint rondom de Kerkstraat en 
Sint Jans kerk heeft Goirle zich vooral uitgebreid naar 
de noordwestzijde, richting Tilburg. Het regelmatig 
overstromende beekdal van de Oude en Nieuwe Leij 
vormde een natuurlijke barrière en heeft het dorp 
haar karakteristieke asymmetrische opbouw gege-
ven. Het dorpshart en landschap liggen nog steeds 
vlak bij elkaar. 

De textielindustrie is tegenwoordig grotendeels ver-
dwenen en veel van de historische fabriekscomplexen 
staan leeg. Goirle is daarmee gevoelsmatig een beetje 
met de rug naar het beekdal komen te staan en heeft 
haar innige contact met de Leijen en het beekdal 
verloren. 

Goirle heeft er ondertussen wel weer een nieuwe 
identiteit bij gekregen; als aantrekkelijk woondorp in 
Hart van Brabant. 
En in de ontwikkeling van die nieuwe identiteit kan 
het beekdal van de Oude en Nieuwe Leij wederom 
van grote betekenis worden; als afwisselend natuur-
gebied en recreatief uitloopgebied en als prachtige 
plek om aan te wonen.

2
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2.2 DYNAMISCH LANDSCHAP DIENSTBAAR 
 AAN HET DORP 

Constante verandering is de enige constante
Vanaf het begin heeft de Zuidrand en de overgang 
tussen dorp en beekdal een prominente rol gespeeld 
in de ontwikkeling van Goirle. Het is zeker geen 
statisch geheel geweest aan de rand van het dorp. 
De Zuidrand en het beekdal vormen van oudsher juist 
een zeer dynamisch gebied, waar water en landschap 
altijd een onlosmakelijk onderdeel zijn geweest van 
het leven, wonen en werken en dienstbaar zijn 
geweest aan de welvaartsontwikkeling van het dorp. 

De inrichting van het landschap, de loop en het 
profiel van de Nieuwe Leij en de bebouwing in het 
gebied zijn, als dat zo uit kwam, dan ook talloze 
keren aangepast aan de wensen en behoeften 
van dat moment.

Waterlopen en landschap beekdal
Deze aanpassingen zijn al begonnen in de 14e/15e 
eeuw bij het graven van Oude en Nieuwe Leij, om de 
waterhuishouding in dit drassige gebied te verbete-
ren voor de landbouw en later voor de textielindus-
trie. In de loop van de tijd is met name de Nieuwe Leij 
meerdere keren vergraven en verplaatst: 

•	 In het verlengde van de turfwinning en bodem-
daling in dit gebied in de 14e en 15e eeuw is de 
Oude Leij gegraven om het zure water van de om-
liggende hogere gronden op te vangen. 

•	 In de 16e eeuw is door verdere bodemdaling ook 
de Nieuwe Leij gegraven, aan de andere zijde van 
het beekdal. Dit maakte het beekdal van de Leijen 
beter geschikt voor agrarische activiteiten/vee-
teelt. Om die reden ontstaat in het beekdal in de 
loop van de tijd een kleinschalig landschap van 
veldjes, gescheiden door houtwallen. 

•	 Bij de Watermolenstraat is (achter in de huidige 
tuin van Huize Anna) vervolgens een ingenieus 
systeem van energieopwekking ontwikkeld, met 

•	
•	
•	

•	
•	
•	
•	
•	
•	 een moleneiland met watermolen, een (nog aan-

wezig) molenwiel, twee nu verdwenen sluiswie-
len en bovenstrooms daarvan een laag gebied 
met kaden om in de winter water te kunnen op-
slaan voor de zomer (Het Vloed). Het Vloed is nog 
steeds een periodiek overstromende laagte en 
functioneerde lange tijd ook als schaatsbaan. De 
verdwenen sluiswielen zijn nu nog te herkennen 
als bomenclusters langs de Watermolenstraat. 

•	 Met de komst van de textielfabrieken is de Nieuwe 
Leij vervolgens weer meerdere keren vergraven in 
het gebied van Het Vloed en ook ten zuiden van 
Van Besouw recht getrokken. Als dat praktisch 
was, werd de waterloop verplaatst of aangepast. 

•	 Aan de overzijde van het beekdal ontwikkelde 
de familie Van Puijenbroek het landgoed Gorp & 
Roovert. Vanuit dit landgoed werd via een sys-
teem van aquaducten en buizen onder de Leijen 
door schoon water naar de fabrieken geleid. Het 
vuile water werd op de Leijen geloosd. 

•	 In de 20ste eeuw vindt er vervolgens verdere 
schaalvergroting plaats in de landbouw en ver-
dwijnen de vele houtwallen weer in het beekdal. 

•	 Recent nog is de Nieuwe Leij vergraven en aan-
gepast in het kader van natuurontwikkeling en 
piekretentie. In het gebied van De Weerden, ten 
zuiden van Van Besouw en ten oosten van de 
Beeksedijk zijn lage kaden, waterplassen en een 
meer meanderende Nieuwe Leij gegraven en is 
wederom een meer besloten landschap van natte 
natuur en opgaand groen aangelegd (broekbos). 
Bij piekafvoer in de Nieuwe Leij overstroomt dit 
gebied en wordt het overtollige water vastgehou-
den, om vervolgens geleidelijk via de lager gele-
gen Oude Leij te worden afgevoerd. 

14



Uitzicht op het plangebied omstreeks 1950 (Regionaal Archief 2014)
ca. 1950 

Dynamisch landschap dienstbaar aan het dorp 

Energiestromen door het jaar heen in Goirle
De watermolen functioneerde van 1 -10 tot half maart, 
dan was er voldoende water. 
De windmolen, opgericht in 1651, nam het in de zomer 
over.
Vier generaties de Visscher zijn molenaar geweest op 
zowel de watermolen als de windmolen (nu de Visscher 
genoemd). 

Energiekringlopen oud en nieuw

Het vloed en de watermolen

Het vloed en de watermolen

Het vloed en de watermolen

H
et vloed en de w

aterm
olen

Het vloed en de watermolen

vergraven van de beek(dal)
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Dorpslint 
Ook het historisch dorpslint langs Kerkstraat en Bergs-
traat is het resultaat van een constante transformatie 
van functies en in het verlengde daarvan bebouwing 
en openbare ruimte. Het is nu een aaneenschakeling 
van oude en nieuwe panden en in de loop van de 
eeuwen verkleurd van agrarisch, naar industrieel, naar 
nu weer wonen. Het lint is ter plaatse van de HaVeP-
fabriek zelfs helemaal verplaatst. De historische route 
liep in het verlengde van de Besterdstraat rechtdoor, 
ten zuiden van de fabriek door naar de Watermolen-
straat en boog ter plaatse van de tuin van Huize Anna 
weer af richting de Bergstraat. De groei van de 
textielfabriek maakte een omlegging noodzakelijk.

Zelfs de Sint Janskerk is als blikvanger het resultaat 
van verschillende rigoureuze vernieuwingen, al eens 
afgebroken en 90 graden gedraaid. De tuinen en ak-
kers tussen het dorpslint en de Nieuwe Leij zijn in 
deze constante transformatie mee verkleurd. In eerste 
instantie hadden deze overwegend een agrarische 
functie. Met de groei van de textielindustrie in de 19e 
en 20e eeuw zijn hier de vele aanbouwen en uitbrei-
dingen van de fabrieken terecht gekomen. 
De Oude fabriek van Van Enschot is vervolgens met 
het verdwijnen van de textielindustrie weer getrans-
formeerd naar een rustig woonbuurtje met tuinen.

In de tuin van Huize Anna heeft Van Puijenbroek een 
statige villa en grote tuin laten aanleggen, waarin het 
moleneiland werd opgenomen, het molenwiel een 
vijver werd en de oude watermolen nog jarenlang 
als schuur heeft dienst gedaan. Rond de kerk en de 
latere pastorie is in de loop van de tijd een klooster 
en kloostertuin aangelegd. Hier is ook de zorgfunctie 
begonnen die later in het huidige gebouw verder is 
geprofessionaliseerd en nu een groot gedeelte van 
het gebied rondom het Kerklaantje in beslag neemt.

16
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De textielfabrieken
Het verhaal van de constante verandering is nog het 
meest zichtbaar in de textielfabrieken van Van Besouw 
en HaVeP. Tijdens de onstuimige groei van de textiel-
industrie in Goirle hebben deze zich steeds aangepast 
aan de nieuwste productiemethoden en vragen van-
uit de markt. De gebouwen die er nu staan, zijn het 
resultaat van een constante uitbreiding en verbou-
wing. De oudste delen van de fabriek zijn nog wel te 
herkennen, maar er zijn weinig volledig originele en 
gave gebouwdelen meer te vinden. Het verhaal van 
de ontwikkeling van de fabrieken en vooral de ont-
wikkeling van de textielindustrie is er echter wel mooi 
uit af te lezen. 

De oudste delen van de fabrieken liggen rondom 
de fabriekstraten. Voor HaVep ligt deze parallel aan 
de Bergstraat en loodrecht op de Watermolenstraat. 
In die hoek langs de Watermolenstraat liggen ketel-
huis, ververij, weverij en kantoorgebouw allemaal bij 
elkaar. Het feit dat hier ook Huize Anna en de omlig-
gende tuin en het moleneiland liggen is logisch, dit 
hoorde allemaal bij het compacte begin van de ont-
wikkeling van deze fabriek. Vanuit deze ‘pit’ is de 
fabriek gestaag uitgegroeid tot de huidige omvang 
met nieuwe hallen richting het westen en zuiden.
Interessant is dat in het oudste deel feitelijk alle ver-
schillende elementen van de textielindustrie al 

aanwezig waren en ook nog zichtbaar zijn. 
In de oudste delen is echter over het algemeen ook 
het meeste verbouwd, als dat voor de textielproduc-
tie praktisch was. De technische staat en gaafheid van 
de oudere panden is daardoor vaak slecht. 

De fabriekstraat van Van Besouw ligt loodrecht op de 
Kerkstraat, in het verlengde van de Groeneweg. 
De oudste delen van de Van Besouw fabriek liggen 
langs de Kerkstraat. Van hieruit is de fabriek stapsge-
wijs uitgebreid naar het zuiden en oosten. 
Rondom de fabrieksstraat zijn ook verschillende on-
derdelen van de textielproductie nog afleesbaar in 
de bebouwing (kantoor, accu- en pomphuis, schoor-
steen). De oude weverij-hal is echter geheel opge-
slokt in de latere uitbreiding en verbouwingen en al-
leen binnen in de fabriek nog als zodanig herkenbaar. 

De nieuwste delen van beide fabrieken liggen logi-
scherwijs het verst af van het historische hart van de 
fabrieken/de fabrieksstraten. Deze delen worden in 
beide fabrieken nog (tijdelijk) gebruikt en hebben de 
minste historische betekenis. 

In beide fabriekscomplexen zijn veel panden in slech-
te staat, na jarenlange leegstand en de vele 
verbouwingen.

fabriek Van Puijenbroek fabriek Van Besouw
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2.3 DE BELANGRIJKE WAARDEN 

In het gebied zijn verschillende belangrijke waarden 
te identificeren die als kapstok in het verleden heb-
ben gediend en idealiter ook als leidraad voor de toe-
komst worden genomen. 

Water:
De Oude en met name Nieuwe Leij zijn zelf vaak aan-
gepast en verplaatst als dat praktisch was, met name 
bij de textielfabrieken en het moleneiland. Maar wat 
in al die jaren niet is veranderd is dat deze waterlopen 
als drager functioneren van de landschap- en dorps-
ontwikkeling in de Zuidrand. Stedelijke transformaties 
in de Zuidrand of landschappelijke ontwikkelingen in 
het beekdal gaan altijd samen met het optimaliseren 
van het watersysteem van de Leijen. En water is van 
oudsher de aanjager voor nieuwe ontwikkelingen in 
het dorp en in het buitengebied. 

De Nieuwe Leij is ondanks de diverse verplaatsingen 
de vanzelfsprekende overgang tussen het buitenge-
bied en het dorp. 

Landschap:
•	 Het landschap van het beekdal is altijd dienstbaar 

geweest aan het dorp en de gemeenschap (mens, 
plant en dier). De vorm van het landschap past 
zich daar bij aan. Het landschap is niet statisch, 
maar een levend en dynamisch ding. 

•	 Het landschap van de Zuidrand van Goirle en het 
beekdal kent enorme afwisselingen en diversiteit, 
door de subtiele hoogteverschillen in het gebied, 
de afwisseling in waterafvoer en stroomsnelhe-
den en het diverse menselijk gebruik. Het gebied 
heeft daardoor veel potentie voor ecologie. Het 
landschap is géén ‘grand design’, maar een orga-
nisch groeiend gebied. 

•	 Het landschap van de Zuidrand kent vier karakte-
ristieke gebieden: 

1. De tuin van Huize Anna is het grote groen-element 
ten noorden van de Nieuwe Leij. In de tuin liggen 
nog onderdelen van het oude moleneiland. Het 
is niet openbaar toegankelijk en aan groot on-
derhoud toe, maar door de monumentale bomen 
een belangrijke kwaliteit in het gebied. 

2. 
3. 
4. 
5. Het Vloed; het drassige, vrij open overstroomge-

bied ten zuiden van de HaVeP-fabriek, omringd 
door kaden. 

6. Het meer cultuurrijke/agrarische gebied tussen 
Molendijk en De Vosserijten, waar de tuin van Hui-
ze Anna via het beekdal gevoelsmatig over loopt 
in landgoed Gorp & Roovert. 

7. De Weerden; het recent aangelegde natuurge-
bied ten zuidoosten van de Van Besouwfabriek, 
dat tevens dienst doet als piekretentie. 

Cultuurhistorie:
•	 Met name de verhalen van de textielproductie zijn 

waardevol in dit gebied, aangezien deze een be-
langrijke rol hebben gespeeld in de ontwikkeling 
van Goirle. De verschillende onderdelen van het 
productieproces, de opeenvolgende technologi-
sche ontwikkelingsfasen en de innige relatie met 
Nieuwe Leij en landschap. Ook de maatschappe-
lijke betekenis die Van Besouw heeft gehad voor 
de emancipatie van de arbeiders is interessant. 

•	 Bij de HaVeP-fabriek is de historische relatie met 
het landschap van Leij, moleneiland en het Vloed 
dat tot de verbeelding spreekt. In combinatie 
met het historisch ensemble van de fabriek en 
de naastgelegen tuin van Huize Anna is hier een 
mooi overzicht van de verschillende aspecten 
van de textielindustrie die kenmerkend zijn voor 
Goirle. Interessante bouwdelen zijn het oude kan-
toor, de ververij-hal daarachter, het ketelhuis en 
de monumentale schoorsteen (Rijksmonument). 
Ook het historische en opvallende kantoorpand 
aan de Bergstraat is een blikvanger en nog 

•	 redelijk gaaf. 
•	 Daarnaast is het zichtbaar houden van de tech-

niek binnen dit ensemble waardevol, in de vorm 
van een oude stoommachine, ketelhuis en schoor-
steen en het historisch ‘energiesysteem’ van het 
moleneiland. In het oude ketelhuis is recent een 
houtgestookte energie-installatie gerealiseerd 
voor de fabriek. Van Puijenbroek heeft aangege-
ven deze installatie als biomassacentrale te willen 
behouden en integreren binnen toekomstige 

•	 planontwikkeling. 

18

2. 

3.

4.



19

19

diversiteit  zuidrand in korrel en functie 

19

Tuin 
Huize Anna

Het Vloed

M
olendijk

Vosserijten

De Weerden

Nieuwe Ley

Oude Ley

Nieuwe Ley



•	 In de nadere uitwerking van deze visie zal precies 
onderzocht moeten worden op welke manier dit 
handen en voeten kan krijgen, waarbij specifiek 
de milieubelemmeringen zorgvuldig bekeken 
zullen worden.    

•	 Bij Van Besouw vertelt de fabrieksstraat een in-
teressant verhaal met als blikvangers de kop van 
het kantoor en de schoorsteen. Ook het poort-
gebouwtje en het oude accu- en pompstation 
hebben waarde. De oude hal van de weverij ligt 
‘verborgen’ in de vele aan- en uitbouwen van de 
fabriek, maar is nog redelijk authentiek en heeft 
enkele waardevolle elementen. Het vertelt samen 
met de andere panden het verhaal van de tex-
tielproductie op deze locatie. In het opvallende 
kantoorgebouw op de hoek liggen bovendien 
kansen om het sociaal-maatschappelijk belang 
van Van Besouw, eventueel gecombineerd met 
wonen, naar voren te laten komen. 

•	 Een ander interessant thema dat ter inspiratie 
kan dienen voor de toekomstige transformatie is 
‘religie en zorg’. Dit zou logischerwijs handen en 
voeten kunnen krijgen rond de St. Janskerk en de 
Maria-grot in het kleine parkje ten zuiden van de 
huisvesting Thebe Elisabeth. 

•	 Ten slotte zijn ook de historische lange lijnen be-
langrijk om te behouden en een grotere beteke-
nis te geven voor het dorp. 

Recreatie:
•	 Het landschap van de Zuidrand heeft nu al recre-

atieve waarde voor Goirle, als uitloopgebied voor 
het dorp. Er lopen een aantal historische routes 
het dorp uit, met ieder een karakteristieke uit-
straling en eigen historisch verhaal. Deze routes 
en het beekdal liggen echter wel een beetje ver-
borgen en de overgang tussen dorp en beekdal is 
rommelig. 

Wonen:
•	 Het gebied van de Zuidrand van Goirle is altijd een 

gewilde plek geweest om te wonen en ondanks 
de grootschalige bedrijvigheid/ leegstaande en 
verouderde fabrieken die er nu staan, is het nog 
steeds één van de ’gouden randjes’ van Goirle.           
Op een steenworp afstand van de voorzieningen 
in het centrum en het buitengebied is dit ook een 
zeer interessante plek. 

•	 Zo divers als het gebied zelf is, zoveel afwisseling 
is er in woonvormen; van grotere zorgcomplexen, 
tot kleine, historische arbeiderswoningen en 

•	 moderne villa’s met royale tuinen. 

Raamwerk:
De Zuidrand en het beekdal van de Leijen behouden 
ondanks die enorme diversiteit en dynamiek hun 
samenhang door een stevig raamwerk van 
herkenbare lange lijnen: 
•	 Het historische dorpslint van Kerkstraat en Bergs-

traat, met de afwisseling van kleinschalige histo-
rische pandjes en nieuwere woningen met tuin. 
Het dorpse bebouwingslint wordt onderbroken 
met grotere bebouwing ter plaatse van de kerk en 
woonzorgcentrum Thebe Elisabeth en de beide 
textielfabrieken. 

•	 Het lager gelegen beekdal doorsneden door Oude 
en Nieuwe Leij, met de afwisseling aan landschap-
pen en doorsneden door recreatieve wandel- en 
fietsroutes. 

•	 Een serie ‘lopers naar het landschap’. Historische, 
verhoogd gelegen routes tussen dorp en buiten-
gebied, met allemaal een eigen gezicht en ver-
haal: 

- De Vloeidijk; een open, niet verharde route van 
 af de Bergstraat kaarsrecht het landschap in. 
- De Watermolenstraat/Molendijk; een slin  
 gerende, historische wandel- en fietsrou  
 te naar het landgoed, begeleid door bomen en  
 met een hoger en lager gelegen pad.
- Het Kerklaantje/De Vosserijten; een smal wan 
 dellaantje met Valse Acacia’s, lopend van af de  
 Tilburgseweg, langs de kerk het buiten gebied  
 in. Het volgt de oude stoomtramlijn tussen 
 Goirle en Hilvarenbeek. 
- De Beeksedijk, de auto- en fietsroute tussen  
 Goirle en Hilvarenbeek. 

Overigens schuilt de echte kracht van de Zuidrand 
Goirle niet in de individuele waarden, maar juist in de 
samenhang ervan in een compact gebied en de 
innige samenwerking tussen mensen, water, land-
schap en historie. Niet één aspect is dominant gewor-
den in de lange ontwikkeling van het gebied. Steeds 
is met de voeten op de grond gebruik gemaakt van de 
potenties van het gebied om nieuwe ontwikkelingen 
in Goirle van de grond te krijgen en de welvaart in het 
dorp te vergroten. Die insteek is ook het meest 
kansrijk voor de toekomst.
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2.4 DE OPGAVEN 

De Zuidrand kent veel waardevolle elementen en 
heeft grote potenties, maar is ook een gebied waar 
heel dringend een krachtige impuls nodig is. Er zijn 
verschillende grote opgaven in het gebied:

1. Van werken naar wonen
De textielindustrie heeft een belangrijke rol gespeeld 
in de ontwikkeling van Goirle, maar is ondertussen 
voor een groot gedeelte verdwenen. Er is daarom veel 
leegstand en het gebied van de Zuidrand begint te 
verloederen door gebrek aan nieuwe investeringen. 
Op deze prominente plek, bij het centrum en in de 
overgang naar het buitengebied is dat natuurlijk niet 
gewenst. Dit heeft een negatieve invloed op de om-
geving en op het gehele dorp. 

Er zijn nieuwe ontwikkelingen nodig om de dynamiek 
en uitstraling van het gebied te behouden en de ver-
halen uit het verleden te kunnen blijven vertellen. Zo-
als reeds in de uitgangspuntennotitie is meegegeven 
zijn wonen en zorg de meest voor de hand liggende 
nieuwe functies in dit gebied. Daarnaast liggen er 
kansen voor kleinschalige bedrijvigheid en groene-
recreatieve functies. 

Het toevoegen van nieuwe functies en dynamiek 
maakt dat het gebied van een ‘achterkant’ weer een 
volwaardige ‘voorkant’ wordt. Het biedt bovendien in-
vesteringsmogelijkheden om allerhande belangrijke 
opgaven in het gebied handen en voeten te geven. 
Behouden door verder te ontwikkelen is hoe het ge-
bied altijd al heeft gefunctioneerd. 

Ook kan met het toevoegen van woningen een nieu-
we impuls worden gegeven aan de voorzieningen 
in het centrum en kunnen met het amoveren van 
de grootschalige bedrijvigheid de bestaande woon-
straatjes worden ontlast van vrachtverkeer. 
De Zuidrand ligt tussen voorzieningen en beekdal in. 
Hier liggen mogelijkheden voor een grote diversiteit 
aan soorten woningen en prijscategorieën. Voor jon-
ge mensen, maar ook voor senioren. 

2. Opruimen vervuiling
De locaties van de beide textielfabrieken zijn behoor-
lijk vervuild en dienen gesaneerd te worden. Sloop en 
nieuwbouw zijn daarvoor noodzakelijk. 

3. Verbeteren huisvesting van zorg
Met de transformatie van de textielfabriek Van Puij-
enbroek zal ook de tuin van Huize Anna een kwa-
liteitsimpuls krijgen. Voor het zorgcomplex Thebe 
ontstaan hierdoor kansen om deze kwaliteitsingre-
pen positief te benutten bij haar toekomstige (her)
ontwikkeling. Uitgangspunt is op dit moment om 
vervangende nieuwbouw gefaseerd te realiseren op 
het eigen terrein. In de toekomst zal bekeken worden 
in hoeverre een toevoeging van een concept met ser-
vice en zorg in de eigen woning wenselijk is. Hiermee 
kan het woon-zorgcomplex zich ontwikkelen tot een 
buitengewoon aantrekkelijk woonmilieu dicht bij het 
centrum en dicht bij het buitengebied.

4. Cultuurhistorie op zoek naar nieuwe 
 betekenis
Door de verloedering en leegstand dreigen ook de 
historische verhalen te verdwijnen. De fabriekscom-
plexen zijn ernstig verouderd en door de vele verbou-
wingen in slechte staat. De kloostertuin is helemaal 
verdwenen onder de bebouwing van Thebe Elisabeth 
en de tuin van Huize Anna is verrommeld en een groot 
deel van de randen is dichtgemetseld (tegen inkijk) 
met willekeurig groen. Het voormalige moleneiland 
is daarbij onzichtbaar geworden en de monumentale 
bomen staan elkaar soms in de weg. 

Nieuwe ontwikkelingen zijn de enige mogelijkheid 
om de belangrijke verhalen op een duurzame manier 
te kunnen blijven vertellen in het gebied. Daarbij moet 
Goirle vooral haar eigen, unieke verhaal vertellen. 
De regio heeft bijvoorbeeld geen behoefte aan een 
nieuw textielmuseum en zo’n functie is ook niet rea-
listisch op deze plek en met deze fabriekscomplexen. 
In plaats daarvan moet Goirle in de Zuidrand de ont-
wikkelingsstappen van de textielindustrie beleefbaar 
houden, door delen van de fabriekscomplexen te her-
gebruiken als dat financieel en markttechnisch mo-
gelijk is en bij nieuwbouw nadrukkelijk inspiratie te 
zoeken in het verleden van de textielfabrieken. Niet 
alleen om het historisch verhaal te kunnen vertellen, 
maar ook omdat dit de nieuwe woonbuurten een 
unieke en boeiende eigen gezicht en identiteit kan 
geven. Niet de gehele fabriekscomplexen zijn in dat 
verband waardevol. De interessantste delen bevinden 
zich rondom het historische hart van de fabrieken.
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De latere uitbreidingen zijn minder waardevol en bie-
den ruimte voor sloop en nieuwbouw. Belangrijke ele-
menten zijn het eerder benoemde fabrieks-ensemble 
HaVeP, de tuin van Huize Anna en het moleneiland, de 
fabrieksstraat Van Besouw. 

Het handhaven van bebouwing zonder functie is 
geen duurzame optie en leidt onvermijdelijk tot ver-
dere verloedering. Om de verhalen voor de toekomst 
tastbaar te houden is het belangrijk dat deze wor-
den vastgelegd in gebouwen en openbare ruimtes 
die daadwerkelijk worden gebruikt. De fabriekscom-
plexen zijn specifiek gebouwd en verbouwd voor de 
textielindustrie. Een functieverandering naar wonen 
betekent automatisch een aanzienlijke transformatie 
en het is niet mogelijk integraal alles te hergebruiken, 
ook niet binnen het historisch hart van de fabrieken. 
De bouwtechnische staat van grote delen is boven-
dien slecht. Hergebruik met een andere functie dan 
waar een gebouw of plek voor gemaakt is betekent 
immers vaak aanzienlijke aanpassingen, zeker in 
gebouwen die al veel zijn verbouwd en aangepast. 

Een functieverandering en een aanzienlijke verbou-
wing komt de authenticiteit en waarde van gebou-
wen daarom niet altijd ten goede. In bepaalde 
gevallen is sloop en nieuwbouw de meest verstandige 
keuze. Het gaat immers om het op een overtuigende 
manier kunnen blijven vertellen van het verhaal van 
deze plek. 

Dat kan met hergebruik en renovatie van waardevolle 
gebouwen, maar zeker ook met nieuwbouw en her-
inrichting, mits de architectuur van deze nieuwbouw 
een goede verwijzing is naar de historische functie en 
betekenis. En ook in verband met de te saneren ver-
vuiling onder beide fabriekscomplexen is sloop en 
nieuw op sommige plekken onvermijdelijk. 
Er zal bij de transformatie daarom steeds een zorg-
vuldige afweging plaatsvinden waar hergebruik en 
renovatie kansrijk en wenselijk is en waar nieuwbouw 
geïnspireerd op verleden beter is om het verhaal naar 
de toekomst te brengen.



5. Regenwater afkoppelen en vasthouden
De fabrieksterreinen zijn nu bijna geheel verhard en 
hebben grote dakoppervlakten. Daardoor is er van-
uit het gebied bij stevige regen relatief veel druk op 
het gemengd riool van Goirle. Herontwikkeling van 
de (voormalige) fabrieksterreinen biedt de kans om 
de afvoer van hemelwater in dit gebied te verbeteren 
en het gemengd riool te ontlasten door afkoppeling 
en natuurlijke afvoer uit het gebied. Opgaven zijn het 
verminderen van het verharde oppervlakte en het 
langer vasthouden van regenwater in het gebied. 

Daarnaast zijn er in het gebied twee overloopbassins 
voor vuil water, waar bij hevige regenval het gemengd 
riool kan overlopen in een systeem van kunststof zak-
ken die in een vijver liggen. Er bevindt zich zo’n bassin 
aan de Vloeidijk en een ander aan de Hoogen Dries. 
Beide bassins functioneren naar behoren en er vindt 
nu onderzoek plaats door de gemeente of deze in de 
komende jaren niet aan vernieuwing toe zijn, of dat 
een alternatieve vorm mogelijk beter is. Daarbij kan 
tevens gekeken worden of een andere plek voor deze 
voorziening een mogelijkheid is. 

6. Watersysteem Nieuwe Leij verbeteren
Door de klimaatverandering is de verwachting dat er 
de komende jaren zwaardere regenbuien zullen val-
len, afgewisseld met periodes van grotere droogte. 
Dit betekent dat het watersysteem van de Leijen te 
maken zal krijgen met een grotere dynamiek; meer 
piekafvoer en meer periodes met zeer weinig water. 
Ook nu al ontstaan er door de afwisselingen in de 
wateraanvoer in de Leijen relatief grote pieken en da-
len in het waterpeil. Het deel van de Zuidrand vormt 
een belangrijke schakel in het watersysteem van de 
Leij, als overgang tussen Nieuwe Leij, Rovertse Leij en 
Oude Leij. 

Met name in het deel ten zuiden van de Tuin van 
Huize Anna en de HaVeP-fabriek zijn de oevers bo-
vendien steil en ligt het profiel strak ingebed. Extra 
waterafvoer resulteert dan snel in grote schommelin-
gen in het waterpeil. Langs de gehele Leij is het Wa-
terschap bezig met ingrepen om meer ruimte te ma-
ken in het beekprofiel en meer mogelijkheden voor 
piekretentie. Het verbeteren van de afvoercapaciteit 
en waterretentie van de Nieuwe Leij ter plaatse van de 
Zuidrand zou daar goed in passen. 

Het huidige steile profiel heeft weinig opvangca-
paciteit en bovendien weinig ecologische waarde. 
Het creëren van een asymmetrisch beekprofiel met 
flauwe oevers heeft de voorkeur. Een dergelijk profiel 
kan in de winter meer afvoer bewerkstelligen, maar 
behoudt in de zomer ook voldoende stroomsnelheid.

Het biedt samen met enige meandering van de beek 
bovendien bijzondere kansen voor ecologie en recre-
atie. Daarnaast is er in dit gebied behoefte aan meer 
piekretentie, in de vorm van inundatie-gebieden. 
Water is van oudsher één van de aanjagers van nieu-
we ontwikkelingen in het gebied en in Goirle. Ook in 
de toekomst kan het verbeteren van het water in de 
Zuidrand helpen om bestaande waarden en kansen 
te laten ontkiemen. 

7. Vergroten ecologische waarden
Een andere belangrijke actuele opgave is het vergro-
ten van de ecologische waarden, specifiek binnen de 
Ecologische Hoofd Structuur (EHS). Het beekdal van 
de Leijen is onderdeel van de EHS, maar delen daar-
van moeten nog als zodanig worden ingericht. 
De EHS-verbinding over het beekdal is nu een soort 
‘gatenkaas’ en juist bij de Zuidrand niet overal inge-
richt en ter plaatse van de Watermolenstraat/Molen-
dijk bovendien erg smal. De beoogde verbeteringen 
aan het watersysteem zijn een mooie kans om parallel 
de ecologie in het gebied impuls te geven. Een nieuw 
basis-profiel voor de Nieuwe Leij biedt kansen voor 
water-gerelateerde ecologie en bijzondere oeverve-
getatie, samen met terugbrengen van enige mean-
dering. Het inrichten van de ontbrekende ‘gaten in 
de EHS’ kan deze bovendien veel robuuster maken. 
Tenslotte biedt juist de overgang van groene dorps-
rand naar open landschap en de hoogteverschillen 
die daar voorkomen interessante plekken voor flora 
en fauna. 

8. Recreatief uitloopgebied voor Goirle
In toenemende mate is niet meer de plek waar je 
werkt de belangrijkste reden om ergens te gaan 
wonen, maar de kwaliteit van de woonomgeving. 
Goirle is een groen en aantrekkelijk woondorp in Mid-
den-Brabant en kent relatief veel forenzen. 
Het beekdal is bovendien een recreatief uitloopge-
bied van formaat voor Goirle, met wandelen, spelen, 
fietsen en natuurbeleving.
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Met de eerder beschreven opgaven rondom water 
en ecologie wordt dit alleen maar aantrekkelijker. Het 
beter toegankelijk maken van het landschap aan de 
zuidkant van het dorp is een belangrijke kans om de 
kwaliteit van leven in heel Goirle verder te verbeteren. 
De opgave ligt vooral in het aantrekkelijk maken van 
de wandelroutes tussen dorp en buitengebied. 

Daarnaast zal de tuin van Huize Anna worden opge-
knapt en gedeeltelijk toegankelijk worden gemaakt. 
De transformatie van de fabrieksterreinen en ontwik-
kelingen in de Zuidrand bieden een unieke kans om 
de relatie tussen Goirle en het beekdal te herstellen 
en versterken. 
Op die manier profiteert Goirle in de toekomst veel 
beter van haar prachtige groengebieden. 

9. Dorpsrand vormgeven
De ontwikkelingen in de Zuidrand en het beekdal 
worden aangegrepen om de dorpsrand van Goirle 
een vanzelfsprekende en aantrekkelijke afronding te 
gaven aan deze zijde. Op die manier kan een duide-
lijke grens worden gecreëerd tussen dorp en beekdal 
en krijgt Goirle een heldere, groene afronding naar 
het landschap. Ook ecologisch liggen er interessante 
mogelijkheden in de overgang tussen ‘hoog en laag’ 
en tussen ‘besloten dorp en open landschap’.
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2.5 UITGANGSPUNTEN

De gemeente Goirle heeft als vertrekpunt voor de 
visie de belangrijke uitgangspunten en randvoor-
waarden meegegeven. In de bijlage is deze door B&W 
vastgestelde notitie opgenomen.
De hoofdpunten daarvan zijn:

•	 De woonvisie 2011 geldt als vertrekpunt. Insteek 
is een gevarieerd programma en extra aandacht 
voor starters en senioren. Waarbij ‘Bouwen naar 
behoefte’ een belangrijk uitgangspunt is.

•	 De locaties van HaVeP, Thebe en Van Besouw zijn 
aangemerkt als prioriteitslocatie voor woning-
bouw in de periode 2016 tot en met 2021, 

•	 samen met een aantal andere belangrijke ontwik-
kelingslocaties in Goirle. Voor de locatie HaVeP is 
een theoretische woningcapaciteit opgenomen 
van 150 tot 180 woningen. Voor de Van Besouw 
locatie is dit 146 tot 176 woningen. Bij de locatie 
van Thebe zal in eerste instantie gekeken worden 
naar extramuralisatie van bestaande capaciteit. 
Naar de toekomst toe wordt echter toevoeging 
van een beperkt aantal reguliere woningen niet 
uitgesloten.

•	 Het daadwerkelijke woningbouwprogramma 
voor de Zuidrand zal steeds bepaald worden door 
de regionale afspraken over woningcontingenten 
en de ontwikkeling van de andere geprioriteerde 
ontwikkelingen. 

•	 De ontwikkelende partijen nemen het voortouw 
in de visievorming. De gemeente denkt mee en 
faciliteert. De visie wordt uiteindelijk door de 

•	 gemeente vastgesteld. 

•	 Er wordt belang gehecht aan het meenemen van 
relevante partijen en belanghebbenden in het 
proces van de visie. 

•	 De nieuwe woningen dienen zoveel mogelijk 
•	 levensloopbestendig te zijn. 

•	 Naast wonen worden mogelijkheden open ge-
laten voor kleinschalige bedrijvigheid en maat-
schappelijke voorzieningen. De locatie van HaVeP 
biedt daarnaast mogelijkheden voor leisure. 

•	 Insteek is een gefaseerde ontwikkeling van het 
gebied, binnen een stevig groen-blauw raam-
werk. Iedere ontwikkelingsstap geeft een 

•	 duidelijk afgerond geheel. 

•	 Gebruik cultuurhistorie als inspiratie en identiteit 
voor het nieuwe woongebied. 

•	 Een groen woonmilieu is het uitgangspunt.

•	 De waterloop De Leij dient de harde begrenzing 
te blijven vormen tussen dorp en land, (‘niet bou-
wen over De Leij’). Een eventuele verplaatsing 
van een deel van de De Leij is in ruimtelijke zin te 
verantwoorden als daar vanuit het landschap en/
of cultuurhistorie aanleiding voor gevonden kan 
worden.

•	 Uitgangspunt is een dorpse bebouwingsstruc-
tuur. Daarbij dient gedacht te worden aan deel-
gebieden met een eigen identiteit, variatie in 
functies, differentiatie in woningtypen, variatie in 
beeld.

•	 Er dient rekening gehouden te worden met de 
waterkerende en waterbergende functies in het 
buitengebied. In principe zijn alleen ingrepen 
toegestaan die bijdragen aan een verbetering van 
de waterhuishoudkundige situatie.

•	 Aandacht voor de hoge grondwaterstanden, riool 
overstorten, het hoofdriool en de berging- en 

•	 bezinkfaciliteiten in en om het gebied.

•	 Er wordt aandacht gevraagd voor de aanleg van 
zogenaamde “blauwe aders”, ten behoeve van de 
doorvoer van regenwater uit het iets hoger gele-
gen deel van Goirle. 

•	 De nieuwe ontwikkelingen in de zuidrand dienen 
gebaseerd te zijn op een neutrale saldo tussen het 
buitengebied en het te bebouwen ontwikkelings-
gebied. Indien buitengebied/groen verloren gaat, 
dan dient dit gecompenseerd te worden binnen 
de ontwikkeling. 
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•	 De nieuwe woongebieden dienen een goede ver-
keersontsluiting te krijgen en voldoende parkeer-
plaatsen voor te realiseren programma. De CROW 
is daarin maatgevend. 

•	 Omdat is vastgesteld dat in het gebied veel histo-
rische waarden aanwezig zijn, moet een cultuur-
historische verkenning onderdeel uitmaken van 
de Visie Zuidrand.

•	 Zowel op de locatie van Van Besouw als op de 
•	 locatie HaVeP is deels bodemverontreiniging aan-

wezig. Beide locaties dienen te worden gesaneerd 

•	 Groen en water moeten belangrijke dragers van 
de stedenbouwkundige structuur zijn. Er dient 
een goede overgang tussen dorp en landschap te 
worden gecreëerd en goede verbindingen tussen 
centrum en buitengebied. Per saldo mag geen 
buitengebied verloren gaan. 

•	 Er moet een visie komen op exploitatie en financi-
ele uitvoerbaarheid. Uitgangspunt is dat de finan-
ciële uitvoerbaarheid van de verschillende deel-
gebieden (HaVeP, Thebe en Van Besouw) 

•	 onafhankelijk van elkaar is, om te voorkomen dat 
de ene ontwikkeling niet zonder de andere kan 
worden gerealiseerd.

•	 De locaties zijn in de Notitie prioritering woning-
bouwlocaties opgenomen voor de periode 2016-
2021. Met een uitloop naar de volgende periode. 
De locaties kunnen wat de gemeente betreft in de 
toekomst los van elkaar worden ontwikkeld, mits 
de ontwikkeling programmatisch voldoet en 

•	 voldoet aan de vastgestelde visie.
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INLEIDING

3.1 OUDE VERHALEN NIEUW LEVEN 
  INBLAZEN 

Het vertrekpunt is om geen krimpfolie over het 
gebied te leggen, maar juist inspiratie uit het verleden 
te halen en de kwaliteiten van de Zuidrand verder te 
blijven ontwikkelen. Alleen op die manier kunnen de 
bestaande waarden duurzaam behouden worden en 
de potenties verzilverd worden. Daarbij dienen uiter-
aard praktische aspecten als financiële haalbaarheid 
en de vraag uit de markt ook nadrukkelijk een rol te 
spelen. 
De ontwikkeling van de Zuidrand bouwt daarom 
voort op oude fundamenten en nieuwe ontwikkelin-
gen helpen om de belangrijke verhalen van deze plek 
te kunnen vertellen:

De  verschillende facetten van de textielproductie
Een belangrijke plek voor het verhaal van de textielin-
dustrie wordt de Watermolenstraat. De verschillende 
facetten van de textielproductie komen allemaal mooi 
terug in het oudste ensemble van de fabriek; het kan-
toor, het ketelhuis, de monumentale schoorsteen en 
het oudste deel van de ververij. Deze blijven dan ook 
behouden en krijgen nieuwe functies die waar moge-
lijk recht doen aan de historische betekenis; een bio-
massacentrale in het ketelhuis, met de monumentale 
schoorsteen, kleinschalige bedrijvigheid in het kan-
toor aan de Bergstraat. Ook de oude stoommachine 
krijgt een nieuwe betekenis. Op die manier wordt het 
ensemble van belangrijke gebouwen nieuw leven in-
geblazen. Aan dit ensemble van te hergebruiken his-
torische panden worden nieuwe woongebouwen en 

openbare ruimtes toegevoegd, die in hun architectuur 
en inrichting verwijzen naar de verschillende facetten 
van de textielproductie (kantoor, energieproductie, 
ververij, weverij). Op die manier ontstaat rondom 
het historisch hart van de fabriek een compositie van 
oude en nieuwe gebouwen, die op een inspirerende 
manier verwijzen naar de textielfabriek en het verhaal 
van de textielproductie vertellen. In dit ensemble is 
ruimte voor kleinschalig werken, educatie, wonen en 
mogelijk zorg en kleinschalige horeca. 

Het hergebruiken van de fabriekshal van de weverij 
is na onderzoek niet realistisch gebleken (bouwkun-
dige constructie, marktmogelijkheden, financieel-
economische haalbaarheid). Bij de uitwerking zal dit 
zorgvuldig onderbouwd worden. Dit onderdeel van 
de voormalige textielfabriek komt in de visie daarom 
terug in de vorm van een binnenplein, waar in de 
bestrating en een stalen pergola-constructie met ver-
wijzing naar het sheddak het verhaal van de weverij 
verteld zal worden. Tussen dit vernieuwde ‘fabrieks-
ensemble’ en de Watermolenstraat komt een levendig 
voorplein, dat de spil gaat vormen tussen het fabriek-
sensemble, de tuin van Huize Anna en het molenei-
land. Vanaf dit voorplein zijn dadelijk in één oogop-
slag alle aspecten van de textielproductie zichtbaar in 
de oude en nieuwe gebouwen.
De naastgelegen tuin van Huize Anna wordt om die 
reden ook gedeeltelijk openbaar en vormt een mooie 
aanvulling op dit verhaal.

3
VISIE 
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Ruimtelijke visie Zuidrand
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Op de locatie van Van Besouw worden de verschil-
lende facetten van de textielproductie zichtbaar rond 
de fabrieksstraat, die als route behouden blijft. De 
blikvangers langs de fabrieksstraat (hoofdkantoor 
op de hoek en schoorsteen) blijven in ieder geval 
behouden en het kantoor krijgt een nieuwe sociaal-
maatschappelijke functie, eventueel gecombineerd 
met wonen, die het verhaal zal vertellen van de soci-
aal-maatschappelijke betekenis die Van Besouw heeft 
gehad voor de emancipatie van de arbeiders. Voor het 
entreegebouwtje en het accu- en pompgebouw zul-
len in de uitwerking nieuwe functies worden gezocht. 
Indien functieverandering en renovatie niet realistisch 
blijkt, dan zullen deze gebouwen (hun uitstraling) in 
de nieuwbouw rondom de fabrieksstraat nadrukkelijk 
terugkomen. 

Ook op andere plekken rondom de fabrieksstraat 
komen, in aanvulling op de te hergebruiken gebou-
wen, nieuwe woongebouwen, die nadrukkelijk ver-
wijzen naar het ensemble van de fabriek en in archi-
tectuur en inrichting openbare ruimte het verhaal van 
de textielproductie op deze plek op een intrigerende 
manier vertellen. De oude weverij is om technische 
reden niet te renoveren en her te gebruiken voor wo-
ningbouw of een andere marktconforme functie. 
Bij de uitwerking zal dit zorgvuldig onderbouwd wor-
den. Refereren naar deze hal kan in de vorm van een 
nieuw binnenplein met woningen er omheen. Waar-
bij ook de karakteristieke gietijzeren kolommen op-
genomen kunnen worden in de architectuur of 
inrichting van de openbare ruimte. In het ensemble 
van oude en nieuwe gebouwen rond de fabrieksstraat 
is de identiteit van de textielindustrie van Van Besouw 
dadelijk prominent zichtbaar en blijft de identiteit van 
deze plek behouden. 
De exacte invulling daarvan wordt in de vervolgstap-
pen (stedenbouwkundig plan en het architectonische 
ontwerp) nog uitgewerkt. 

Techniek, water en energie
Het verhaal van de technologische ontwikkeling van 
de textielindustrie gaat een plek krijgen rond de 
Watermolenstraat en het fabrieksensemble van de 
HaVeP-fabriek. Dit is een voor de hand liggende plek, 
met de biomassacentrale in het ketelhuis, de rokende 
monumentale schoorsteen, de oude stoommachine 
en het naastgelegen moleneiland.

Van Besouw

Van Puijenbroek

 sfeerbeelden Fabrieksemsemble 

Fabrieksstraat 

Fabrieksstraat 
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Impressie Fabrieksstraat bij Van Besouw

verkenning Fabrieksemsemble  Van Puijenbroek

Van Besouw
Fabrieksstraat 



Het moleneiland wordt daarom weer zichtbaar 
gemaakt (daarover verderop meer) en de stoom-
machinekamer krijgt een meer openbare functie. 
Vanaf het voorplein zijn daarmee op deze locatie ook 
de verschillende belangrijke ontwikkelingsstadia van 
de textielindustrie in Goirle mooi ervaarbaar:

Het moleneiland wordt daarom weer zichtbaar 
gemaakt (daarover verderop meer) en de stoomma-
chinekamer krijgt een meer openbare functie. Vanaf 
het voorplein zijn daarmee op deze locatie ook de 
verschillende belangrijke ontwikkelingsstadia van de 
textielindustrie in Goirle mooi ervaarbaar:
•	 De allereerste tekenen van de industrialisatie in 

de vorm van de energieopwekking rond het mo-
leneiland.

•	 De overgang van thuiswevers naar fabriekswe-
vers, in de vorm van het fabrieksensemble (kan-
toor, deel ververij, ketelhuis/schoorsteen, 

•	 weverij).
•	 De verdere industrialisatie van het weefproces, in 

de vorm van de stoommachine en de opkomst 
van de industriëlen (Huize Anna en tuin).

Religie en zorg
Bij de toekomstige (her)ontwikkeling van de loca-
tie Thebe kan inspiratie gevonden worden bij de 
voormalige functie en inrichting van dit gebied: de 
klooster(tuin). Ruimtelijk betekent dit clustering van 
een compact bebouwingscomplex aan de Bergstraat 
in aansluiting op de bestaande bebouwing aan de 
zuidzijde. De eventuele vernieuwing en/of renovatie 
van Thebe Elisabeth in het zuidelijke deel van het ter-
rein zal met aandacht voor de parkachtige sfeer en 
goede aansluiting aan de tuin van Huize Anna zorg-
vuldig ingepast worden. Insteek is hier het toevoegen 
van een tweetal compacte, lagere bebouwingsobjec-
ten in de tuin. 

Historische routes
Belangrijke historische routes zoals het Kerklaantje/
de Vosserijten en de Watermolenstraat/Molendijk krij-
gen een functie als groene lopers tussen dorp en bui-
tengebied. Hun karakteristieke, historische uitstraling 
is daarbij vertrekpunt voor een eventuele herinrich-
ting. Deze sfeer wordt waar mogelijk tot aan de Kerk-
straat en Bergstraat doorgetrokken. Langs de routes 
wordt op subtiele manier in de inrichting het verhaal 
van deze oude wegen verteld.

Impressie beeklandschap
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3.2 VERKNOPEN VAN DORP EN LANDSCHAP 

De herontwikkeling van de beide textielfabrieken en 
de locatie van Thebe Elisabeth biedt de unieke kans 
om het nu wat verborgen landschap van het beekdal 
voelbaar te maken langs de Bergstraat en de Kerk-
straat door het groen naar binnen te brengen. 
Op die manier vormen zich mooie groen-blauwe 
lopers vanuit het dorp naar het beekdal. Vergroening 
in het gebied biedt bovendien de kans om regenwa-
ter langer in het gebied vast te houden. Op slimme 
plekken ‘vouwt het landschap zich naar binnen’ en 
ontstaan groene lobben die aansluiten op de 
bestaande structuur van Goirle: 

1. In verlengde van de Dr. Ariensstraat, zodat vanaf 
de St Jansstraat een brede groene loper ontstaat 
tot aan Het Vloed. 

1. Met transformatie van Thebe Elisabeth naar een 
meer compacte bebouwingscluster kan het smal-
le Kerklaantje als groene loper worden doorge-
trokken tot aan de Tilburgseweg en loopt men 
dadelijk vanuit het centrum door het groen het 
prachtige beekdal in. 

1. In verlengde van de Groeneweg en de fabrieks-
straat, zodat een mooie loper ontstaat vanaf de 
molen, via de fabrieksstraat, langs hoofdkantoor 
en schoorsteen naar de Nieuwe Leij. 

1. Met transformatie van locatie Van Besouw kan 
het profiel van de Beeksedijk een ruimere groene 
begeleiding krijgen dan nu het geval is, waarmee 
tevens ruimte ontstaat om een bijdrage te leveren 
aan de wateropgave in deze hoek.

Met deze nieuwe lopers komen de blikvangers in 
gebied (St Janskerk, tuin van Huize Anna en de 
fabrieksensembles) ook veel prominenter in het 
dorp te liggen.

34

sfeerbeelden routes naar het landschap
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4. principe profiel Beeksedijk

3. principe profiel fabrieksstraat Van Besouw    fabrieksstraat- groene lob

2. principe profiel Kerklaantje

1. principe profiel groene lob bij Van Puijenbroek



3.3 MEER RUIMTE VOOR DE NIEUWE LEIJ 

Het watersysteem van de Nieuwe Leij wordt verbe-
terd door ruimte te maken voor een breder beek-
profiel. Overal wordt ingezet op het asymmetrisch 
beek¬profiel met flauwe oevers en lichte meandering. 

Ten zuiden van locatie van Van Besouw is dit recent 
reeds aan de zuidoever gedaan met de herinrichting 
van het gebied De Weerden. Met de herontwikkeling 
van het fabrieksterrein ontstaat nu ook aan de noord-
zijde de mogelijkheid een flauwe oever te maken. 
Deze vormt een mooie groene overgang tussen de 
nieuwe woonbuurt en de beek. 

In Het Vloed wordt de Nieuwe Leij terug verplaatst 
richting het dorp, naar globaal de historische route 
van 1836. Daardoor ontstaan meer mogelijkheden 
voor het inpassen van het gewenste brede beekpro-
fiel en kan de historische meandering worden her-
steld. Dit is goed voor de ecologische waarden en 
recreatieve mogelijkheden. 

Ten zuiden van de tuin van Huize Anna is het profiel 
van de Nieuwe Leij het lastigste te verbreden. 
Een breder profiel en flauwe oevers zal daar ten kos-
ten gaan van veel waardevolle monumentale bomen 
aan weerszijden van de beek. Historisch gezien liep 
de beek hier ook iets zuidelijker. Voorstel is om de 
loop van de Nieuwe Leij om de bestaande monumen-
tale bomen heen te leggen, het profiel van de beek te 
verbreden en op die manier ook gelijk het oude mole-
neiland te herstellen.

Het historische molenwiel in de tuin van Huize Anna 
kan een aansluiting krijgen op het beeksysteem en af 
en toe doorgespoeld worden. Dit herstelde watersys-
teem kan tevens dienst doen als opvang voor 
regenwater. Met het toegankelijk maken van een deel 
van de Tuin van Huize Anna wordt zo ook weer een 
onderdeel van het historisch verhaal van de Zuidrand 
ervaarbaar. Hier komt een verwijzing naar de oude 
watermolen, in de vorm van een ‘watermolen-huis’ of 
in inrichting van de openbare ruimte.

doorsnede beek ten hoogte Van Besouw
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3.4 NIEUWE DORPSRAND EN NIEUWE   
  WANDELROUTES 

Op twee plekken wordt de Nieuwe Leij naar het dorp 
gebracht en op één plek naar het landschap, om het 
moleneiland te kunnen herstellen en monumentale 
bomen te sparen. Op deze manier ontstaat overal in 
de Zuidrand een vanzelfsprekende overgang tussen 
dorp en beekdal. 

Ten noorden van de Nieuwe Leij ontstaat een groene 
dorpsrand, met ecologische flauwe oevers, royale tui-
nen en dorps wonen ingebed in het groen. Dit sluit 
aan op de groene dorpsrand die op sommige plekken 
al aanwezig is en veel ruimtelijke kwaliteit en ecolo-
gische potenties heeft. Binnen deze groene dorps-
rand ligt een veelkleurig palet aan mooie bestaande 
en nieuwe woonbuurtjes, geïnspireerd op de onder-
scheidende karakteristieken van het gebied. 

Langs de Nieuwe Leij wordt één doorgaande struin/
wandelroute gerealiseerd vanaf de Beeksedijk, tot 
aan de Vloeidijk, die het mogelijk maakt de spannen-
de overgang tussen dorp en beekdal op alle plekken 
te ervaren. Twee stukken van deze ‘beekroute’ kun-
nen met de herontwikkeling van de textielfabrieken 
worden aangevuld; ter plaatse van Besouw vanaf de 
Beeksedijk naar Hoogen Dries en vanaf de Watermo-
lenstraat, via Het Vloed naar de Vloeidijk. 

Een andere nieuwe wandelroute loopt daar parallel 
aan, dwars door het gebied van de Zuidrand. Deze 
doorsnijdt alle deelgebieden en geeft daarmee een 
prachtig overzicht van alle cultuurhistorische elemen-
ten in het gebied van de Zuidrand. 

Dit ‘cultuurpad’ volgt op de locatie van HaVeP feitelijk 
de historische route, vanaf de kruising Besterdstraat/ 
Bergstraat, dwars over de locatie van HaVeP, langs het 

vernieuwde fabrieksensemble, door de tuin van Huize 
Anna en langs het vernieuwde molenwiel, via de te 
herontwikkelen locatie van Thebe Elisabeth naar de 
St Janskerk. Vanaf daar slingert de route via de Saelde 
naar de vernieuwde fabrieksstraat en schoorsteen 
van Van Besouw en dan langs de Nieuwe Leij naar de 
Beeksedijk. 

Met deze twee routes ontstaat een prachtig omme-
tje voor de bestaande en voor nieuwe bewoners, in 
de Zuidrand en in heel Goirle. Bij de stapsgewijze uit-
werking van deze visie zal steeds gekeken worden op 
welke manier deze wandelroute handen en voeten 
kan krijgen.

Watersysteem van groen naar landschap

sfeerbeelden groene dorpsranden
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doorsnede beek ten hoogte van het Vloed

3.5 VERSTERKEN PIEKRETENTIE EN EHS

Met de herprofilering van de Nieuwe Leij wordt de 
bergingscapaciteit binnen het beekprofiel verbeterd. 
Door de verplaatsing van de beek en door nieuwe 
ontwikkelingen in het gebied van de Zuidrand neemt 
het (gereserveerde) oppervlakte voor piekretentie 
echt wel af. Dit maakt het noodzakelijk om ook te zoe-
ken naar uitbreiding van de (reservering voor) water-
berging in het gebied. 
Delen van het beekdal zijn nu al ingericht als piekre-
tentie/waterberging, er zijn ook delen die vooralsnog 
alleen gereserveerd zijn daarvoor. Het Vloed en De 
Weerden zijn al helemaal ingericht, maar specifiek in 
het stuk ten zuiden van de tuin van Huize Anna en in 
de overgang naar landgoed Gorp & Roovert liggen 
nog mogelijkheden voor uitbreiding en herinrichting. 
Deze gronden zijn in eigendom van Van Puijenbroek. 
In het Waterdocument: ‘Detaillering watersysteem 
van Antea’ wordt nader onderzocht hoe dit handen 
en voeten kan krijgen in dit gebied. De insteek is om 
niet alleen compensatie van waterbergingsgebied te 
zoeken, maar ook uitbreiding van de capaciteit. 

Herprofilering van de Nieuwe Leij en het compense-
ren en uitbreiden van de waterberging/piekretentie 
worden vervolgens gebruikt om ook de EHS in het 
beekdal verder te ontwikkelen. Met het verplaatsen 
van de Nieuwe Leij in Het Vloed richting het dorp ont-
staat hier de mogelijkheid om een aanzienlijk gebied 
als natte natuur in te richten en aan de EHS toe te voe-
gen. 

Ten zuiden van de tuin van Huize Anna zal een stukje 
EHS komen te vervallen ter plaatse van het te herstel-
len moleneiland. Dit stukje EHS is echter nog niet als 
zodanig ingericht. Ten zuiden van de Oude Leij, op de 
agrarische gronden in eigendom van Van Puijenbroek 
is er de mogelijkheid om dit stukje EHS royaal te com-
penseren en verder uit te breiden. 

Hier wordt ingezet op het herstellen van het klein-
schalige houtwallen landschap, als overgang tussen 
tuin, moleneiland en landgoed. 
Aangezien het gehele gebied ten zuiden van de tuin 
van Huize Anna nog niet is ingericht als EHS ontstaat 
daarmee de mogelijkheid in één slag de EHS op deze 
plek echt handen en voeten te geven en aanzienlijk 
uit te breiden en in de Zuidrand een robuuste, goed 
ingerichte ecologische verbinding te maken. Samen 
met het verbrede beekprofiel en de te ontwikkelen 
groene dorpsrand neemt de ecologische waarde van 
het gebied daarmee aanzienlijk toe. 

De transformatie van de Nieuwe Leij vormt op die 
manier het startschot voor de verdere natuurontwik-
keling in het gebied.
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3.6 GROEN-BLAUWE RAAMWERK 

De Zuidrand is een dynamisch en daardoor afwisse-
lend gebied. Er is echter een aantal duidelijke lange 
lijnen te benoemen die een stevig ruimtelijk raam-
werk vormen. Deze lange lijnen vormen ook in de toe-
komst de kapstok voor allerhande ontwikkelingen:

Het historische dorpslint:
De Kerkstraat en Bergstaat vormen één langgerekt 
dorpslint parallel aan het beekdal. Het beeld bestaat 
uit een aaneenrijging van kleinschalige bebouwing, 
met de kerk als blikvanger op de kruising met 
Tilburgseweg en de beide textielfabrieken als groot-
schaligere onderbrekingen van het lint. Het dorps-
lint wordt aan de Bergstraat en aan de Kerkstraat, ter 
plaatse van de textielfabrieken, door herontwikke-
ling, weer aan geheeld zodat de continuïteit wordt 
verbeterd. 

De Nieuwe Leij en Oude Leij:
De Oude Leij is een smalle greppel in het landschap, 
de Nieuwe Leij een charmant stromend beekje, met 
een asymmetrisch profiel met flauwe, ecologische 
oevers, dat zich door verschillende landschappen in 
het beekdal van de Leijen slingert. Langs de Nieuwe 
Leij komt een informeel wandelpad. 

Groene lopers en historische routes:
Zoals in paragraaf 3.2 beschreven worden er op stra-
tegische plekken groene lopers gelegd tussen dorp 
en beekdal. Deze vormen samen met de historische 
routes (zie 2.3 ‘raamwerk’) een fijnmazig netwerk van 
verbindingen tussen Goirle en het recreatieve bui-
tengebied. Iedere route heeft een herkenbaar eigen 
identiteit, wat de leesbaarheid en oriëntatie in het 
gebied bevordert.

De lange lijnen uit het verleden vormen ook de lan-
ge lijnen voor de toekomst. Dit groen-blauwe raam-
werk vormt een stevige kapstok voor de stapsgewijze 
transformatie en invulling van de deelgebiedjes daar-
tussen en verzorgen samenhang en een fijnmazig 
netwerk van formele en informele routes door het 
gebied. 
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.

Het cultuurpad:
De herontwikkeling van de fabriekscomplexen en de 
locatie van Thebe maken het mogelijk om een infor-
mele wandelroute in het gebied aan te leggen, die 
als kralensnoer alle deelgebieden aan elkaar rijgt en 
de cultuurhistorische elementen verbindt.  In de ver-
volgstappen op deze visie zal onderzocht worden hoe 
deze route vorm kan krijgen.
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3.7 EEN KLEURENWAAIER AAN BUURTJES, 
 HISTORIE ALS INSPIRATIE

Binnen het raamwerk van lange lijnen is er ruimte 
voor een mozaïek aan deelgebieden met allemaal een 
eigen karakter. De verhalen van de verschillende plek-
ken vormen de inspiratie voor de invulling en uitwer-
king van de nieuwe functies en buurtjes. Ten noorden 
van de Nieuwe Leij gaan we op zoek naar aantrekke-
lijke nieuwe woonbuurtjes in het groen, geïnspireerd 
op karakteristiek en historie van de plekken. 
Van zuid naar noord:

Wonen aan de rand van het Vloed; 
Als aansluiting op de diepe tuinen aan de Bergstraat 
worden langs de rand van het fabrieksterrein van 
HaVeP, in de overgang naar Het Vloed, een beperkt 
aantal bijzondere woningen met zeer grote tuinen 
gesitueerd. Een deel van de tuin van deze woningen 
is extensief beheerde natuurtuin en loopt geleidelijk 
over in het waterbergingsgebied van Het Vloed. 
De delen van de tuinen buiten het huidige fabriekster-
rein liggen ook laag en staan daardoor af en toe onder 
invloed van de Nieuwe Leij. Aan de zuidwest kant, ook 
buiten de contouren van het huidige fabrieksterrein, 
komen nog een drietal kavels in de waterbergings-
gebied. Deze kavels vullen feitelijk het rommelige 
hoekje op tussen opgehoogde fabrieksterrein en de 
verhoogde tuinen van de woningen langs de Bergs-
traat en creëren zo een vanzelfsprekende en vloeien-
de dorpsrand. Hier zal enige ophoging plaatsvinden; 
de waterbergingscapaciteit zal elders worden gecom-
penseerd. 

De Fabriek Van Puijenbroek;
Als prominente verwijzing naar de oude textielfabriek 
van HaVeP komt er rond het historisch hart van de fa-
briek een boeiend ensemble van te restaureren pan-
den en nieuwe gebouwen. De compositie van gebou-
wen van de huidige fabriek vormt de inspiratie 

voor een bijzonder bouwblok, waarin het verhaal van 
de textielindustrie en de ontwikkeling daarvan wordt 
verteld. Binnen dit bouwblok kan ruimte zijn voor wo-
nen, kleinschalige bedrijvigheid, maar ook mogelijk-
heden voor zorg of kleinschalige daghoreca.
De opbouw van het ensemble en de architectuur en 
openbare ruimte is in alles een verwijzing naar de 
historische textielfabriek met een compositie van gro-
te en kleine panden, sheddaken en de schoorsteen. 
Oud en nieuw staan hier bij elkaar en vertellen één 
verhaal. 
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Alles is geformeerd rondom de historische fabrieks-
straat en een binnenplein met stalen pergola, waarin 
een duidelijke verwijzing is naar de weverij, met haar 
karakteristieke sheddaken.

De karakteristieke hoge gevels van de HaVeP-fabriek, 
die nu het beeld vanuit het beekdal domineren, vor-
men de inspiratie voor een bijzonder appartementen-
complex op dezelfde plek, met prachtig uitzicht over 
het beekdal. In de plint is de mogelijkheid voor een 
gemeenschappelijke ruimte voor de bewoners. In de 
architectuur van dit gebouw kan een verwijzing naar 
het opvallende silhouet van de voormalige textielfa-
briek komen. 
Waardevolle architectonische en bouwkundige de-
tails uit de bestaande fabriekscomplexen worden ge-
integreerd in de nieuwbouw of openbare ruimte en 
helpen om de identiteit van deze plek te versterken. 
Elementen en details die niet gehandhaafd kunnen 
worden, kunnen ook als inspiratie dienen bij nieuw-
bouw.

Tuin van Huize Anna; 
De nu dichtgegroeide en verrommelde tuin van Huize 
Anna wordt opgeknapt en gedeeltelijk toegankelijk 
gemaakt voor een openbare route (‘cultuurpad’). 
Vele monumentale bomen krijgen meer de ruimte 
door zorgvuldig te snoeien en te kappen. De gemaak-
te boomeffect-rapportage is daarvoor de leidraad. 
Bij de verdere uitwerking van de plannen zal waar dat 
nodig is nog aanvullend bomenonderzoek plaatsvin-
den en worden meegenomen in de planuitwerking. 

Uitgangspunt is het waardevolle groen van de tuin 
beter tot zijn recht laten komen en nieuwe ontwikke-
lingen zorgvuldig daarop af te stemmen. Focuspunt 
in de tuin blijft de villa en de toe te voegen conciërge-
woning aan de Bergstraat. Deze blijven in gebruik bij 
de familie Van Puijenbroek.

Moleneiland;
Het achterste gedeelte van de Tuin van Huize Anna is 
het meest verrommeld. Hier wordt daarom het histo-
rische moleneiland in ere hersteld, met het bestaande 
molenwiel en een watermolen-woning. Door het ver-
schuiven van de Nieuwe Leij naar het zuiden kan de 
tuin hier meer de ruimte krijgen en ontstaat aan de 
Watermolenstraat de mogelijkheid ook weer een 
verwijzing te maken naar het oude sluiswiel. 
Op en rond het moleneiland liggen, verscholen tus-
sen de bomen, een aantal bijzondere woningen. Deze 
zijn strategisch ingepast in het groen, zodat monu-
mentale bomen de ruimte houden en goed tot hun 
recht kunnen komen. Deze woningen dragen bij aan 
het opknappen en uitbreiden van de tuin en het her-
stellen van het moleneiland en vormen verwijzingen 
naar de oude watermolen en het historische pomp-
huis dat hier heeft gestaan. 

Kloostertuin aan het Kerklaantje;
De (her)ontwikkeling van Thebe Elisabeth biedt kan-
sen om de locatie te ontwikkelen tot een nieuw aan-
trekkelijk woonzorgmi-lieu tussen het dorp en het 
buitengebied en tussen het Kerklaantje en de tuin 
Huize Anna. Het gebied kan zich onderscheiden door 
een compact bebouwingsensemble aan de Bergs-
traat en een mooie tuin ten zuiden aan het landschap. 
Geïnspireerd op kloostertuinen en -bebouwing. 
Aan de noordzijde wordt aansluiting gezocht bij de 
(hoge) bestaande bebouwing aan de Bergstraat en 
naar het zuiden toe wordt aansluiting gezocht bij het 
groene karakter van de tuin van Huize Anna. 
In de zuidelijke deel van de kloostertuin kunnen 
objectmatige gebouwen (bijvoorbeeld senioren-wo-
nen en/of woon-zorgwoningen) ingepast worden in 
het parklandschap. 



De Fabriek Van Besouw;
Als prominente verwijzing naar de oude textielfabriek 
van Van Besouw komt er rond de fabrieksstraat een 
levendig ensemble van te restaureren objecten 
(kantoor en de schoorsteen) en nieuwe gebouwen. 
De compositie van gebouwen van de huidige fabriek 
vormt daarbij de inspiratie voor een vernieuwde 
fabrieksstraat, waarin het verhaal van de textielin-
dustrie wordt verteld. Rond de fabrieksstraat wordt 
gewoond en zit een maatschappelijke functie, even-
tueel gecombineerd met wonen, in het te handhaven 
hoofdkantoor op de hoek van de Kerkstraat.
De opbouw van de volumes rondom de fabrieksstraat 
en de architectuur en openbare ruimte vormen in 
alles een verwijzing naar de historische textielfabriek 
met een compositie van grote en kleine panden, 
sheddaken en de schoorsteen. Oud en nieuw staan 
hier bij elkaar en vertellen één verhaal. Alles is gefor-
meerd rondom de historische fabrieksstraat. 

Achter het hoofdkantoor en fabrieksstraat komt een 
besloten binnenplein, waarin een duidelijke verwij-
zing is naar de voormalige weverij, met haar karakte-
ristieke sheddaken. Hierin worden ook de historische 
gietijzeren kolommen van deze ruimte verwerkt. 
Ook andere waardevolle architectonische en bouw-
kundige details uit de bestaande fabriekscomplexen 
worden geïntegreerd in de nieuwbouw of inrichting 
van de openbare ruimte en helpen om de identiteit 
van deze plek te versterken. 

Net als bij de HaVep-fabriek domineren nu de hoge 
gevels van fabriekshallen van de Van Besouw-fabriek 
het beeld vanuit het beekdal. Deze vormen ook hier 
de inspiratie voor een kloek appartementencomplex, 

met prachtig uitzicht over het beekdal. In de archi-
tectuur van dit gebouw komt, in samenspel met de 
te handhaven schoorsteen, een duidelijke verwijzing 
naar het silhouet van de voormalige textielfabriek. 
De Fabrieksstraat loopt, richting de beek, over in een 
brede groene ruimte (groene lob). Door de Fabrieks-
straat wordt een groene loper met bomen, tot aan de 
Kerkstraat, doorgetrokken. 

De Lanen;
De Lanen is een kleinschalig dorps buurtje op de loca-
tie van de nieuwe hallen van Van Besouw. De inspira-
tie van dit buurtje zijn de groene kamers die hier tus-
sen Kerkstraat en Nieuwe Leij hebben gelegen. Vanaf 
de Kerkstraat lopen twee laantjes/woonstraatjes naar 
de Nieuwe Leij. Aan de zijde van de Kerkstraat wordt 
het historische lint afgemaakt, met een afwisseling 
van dorpse woningen langs de straat. Aan de zijde 
van de Nieuwe Leij vormt een royale flauwe, groene 
oever een mooie overgang naar de beek. Hier ligt ook 
de hoofdontsluiting, die aansluit op de Beeksedijk. 
Ten zuiden van het fabriekscomplex van Van Besouw, 
tussen de groene lob en de waterbergingsbasin, 
wordt nog een klein buurtje met kleinschalige dorpse 
bebouwing ingepast. 

De nu robuuste windsingel van populieren is niet te 
handhaven. Populieren verliezen als ze ouder worden 
bovendien snel hun takken. Het groene karakter komt 
echter nadrukkelijk terug in de inrichting van de groe-
ne oevers van de Nieuwe Leij. Een groene berm aan 
de noordoostzijde zorgt voor een groene overgang 
naar de Beeksedijk en kan bij de uitwerking een rol 
spelen in het zoeken van oplossingen voor de water-
opgave in deze hoek.
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3.8 EEN DUURZAAM WATERSYSTEEM   
  GEEFT KLEUR AAN DE OPENBARE   
  RUIMTE

Het langer vasthouden van regenwater in de nieuwe 
woonbuurtjes is een belangrijk uitgangspunt. 
Om die reden wordt de hoeveelheid verharding aan-
zienlijk verminderd in het gebied. De groene lobben 
en groene oevers van de Nieuwe Leij bieden vervol-
gens de mogelijkheid om een duurzaam watersys-
teem te maken waarin het regenwater losgekoppeld 
wordt van het riool en in verschillende stappen 
(huis, straat, buurt, groen) naar het beekdal wordt 
afgevoerd. Op die manier wordt regelwater langer 
vastgehouden in het gebied. 

De nieuwe groenstructuur in de Zuidrand verzorgt 
niet alleen een mooie woonomgeving en duurzaam 
systeem voor de opvang van regenwater, maar maakt 
tegelijkertijd de bijzondere ligging van de Zuidrand 
tastbaar; op een hoge rug langs het beekdal. 
In het verlengde daarvan is de ambitie om het vuilwa-
terzakken-systeem bij de Vloeidijk en Hoogen Dies op 
een meer aantrekkelijke manier op te lossen en deze 
prominente plekken mee te nemen in de opwaarde-
ring van het gebied.

sfeerbeelden duurzaam watersysteem
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Legenda Visie Zuidrand

impressie beeklandschap

impressie  woonmilieu ‘Fabriek’

DE LANEN
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INLEIDING

4.1 WATER EN DE BEEK 

Het beekdal van de Nieuwe Leij zal in de toekomst 
niet de grens maar de verbinding tussen het dorp en 
het landschap vormen. De beek zal de natuurlijke rug-
gengraat zijn die het wonen, natuur en recreatie met 
elkaar verbindt. 

De visie voor de Zuidrand gaat uit van het vergraven 
van een deel van de bestaande loop. Daarbij wordt 
inspiratie gezocht bij de historische loop van de 
Nieuwe Leij. 

1. Ten zuiden van de locatie van Van Besouw wordt 
de huidige loop van de beek behouden. De zuid-
zijde De Weerden is recent nog heringericht en de 
zuidelijke oever is vergraven. Daarnaast ligt ten 
zuiden van het gebied het hoofdriool die de ver-
legging van de beek naar het zuiden belemmert. 
De beek wordt hier vergraven en krijgt een flauwe 
natuurlijke oever richting het dorp.

1. Ten zuiden van de tuin van Huize Anna wordt de 
Nieuwe Leij verlegd richting het zuiden. Op deze 
wijze krijgt de beek meer ruimte voor de natuur-
lijke oevers en kunnen de bestaande bomen in de 
tuin goed inpast worden. Het oude Moleneiland 
vormt inspiratie en aanleiding om op deze plek 
ook de oude beektak en het molenwiel te herstel-
len. De oude loop ligt in de tuin van Huize Anna 
en wordt verbonden met de huidige vijver in de 
tuin.

1. Tussen de Molendijk en de Vloeddijk (Het Vloed) 
wordt de Nieuwe Leij richting het dorp gebracht 
(verlegd). De historische loop van de beek dient 
hierbij als inspiratie. In Het Vloed heeft de beek 
voldoende ruimte en krijgt zij een deel van haar 
voormalige meanderende karakter terug. 

Over de gehele lengte krijgt de beek natuurlijke 
oevers met een ecologische waarde. De visie voor de 
Nieuwe Leij ter hoogte van de Zuidrand heeft een 
hoog ambitieniveau en zet niet alleen in op kwali-
teitsverbetering door aanleg van bredere natuurlijke 
oevers, maar ook op het herstel van de meandering 
van de beek, het vergroten van de biodiversiteit in het 
gebied, het realiseren van de ecologische hoofdstruc-
tuur en de vergroting van de recreatieve kwaliteiten 
in de Zuidrand en het buitengebied. 

De ambitie om het watersysteem van de Nieuwe 
Leij te verbeteren door ruimte te maken voor een 
breder beekprofiel, vindt aansluiting bij de doelstel-
lingen van de Provincie en het Waterschap De Dom-
mel (Project Schone Leij - Programma van Eisen, 
Waterbe¬heerplan 2010-2015 en Waterbergingsvi-
sie).

4
ACHTER
GRONDEN

46

2.

3.



Water en de beek

47



In 2004 is door Waterschap De Dommel het 
programma van eisen voor het project de Schone 
Leij vastgesteld (Project Schone Leij-Programma van 
Eisen). Hierin zijn de doelen en randvoorwaarden op 
hydrologisch en ecologisch vlak uitgewerkt die zijn 
voortgekomen uit de Inrichtingsvisie Schone Leij uit 
2002. De maatregelen die in de visie zijn genoemd om 
wateroverlast tegen te gaan en de beken anders in te 
richten, zijn in het Project Schone Leij-Programma van 
Eisen uitgewerkt. 

In het Waterbeheerplan Krachtig Water-Waterbeheer-
plan 2010-2015 (KRW) geeft Waterschap De Dommel 
invulling aan de doelen en inspanningen die voor het 
behalen hiervan worden uitgevoerd tot 2015. 
De natuurdoelstelling die op de Nieuwe en Oude 
Leij ligt, komt voort uit de KRW. De herinrichting van 
de systemen draagt bij aan verbetering van schoon, 
mooi en natuurlijk water. 

In de Waterbergingsvisie (2005) geeft Waterschap De 
Dommel aan wat er tot 2015 moet gebeuren om de 
wateroverlast in haar beheergebied beheersbaar te 
maken. Het beekdal van de Oude en Nieuwe Leij is 
door Waterschap De Dommel als reserveringsgebied 
voor waterberging aangemerkt. Inmiddels is een deel 
van de waterberging langs de Nieuwe/Oude Leij 
gerealiseerd. 

Daarnaast is de Nieuwe Leij ook aangewezen als eco-
logische verbindingszone. Voor dit traject geldt dat 
de oeverzone ingericht wordt voor amfibieën, libellen 
en vlinders. Er komen poelen, bloemrijke graslanden 
en hoger opgaande begroeiing. Voor de beekvissen 
zijn schoon water, een stabiel watersysteem en vol-
doende paaiplaatsen vereisten. Afhankelijk van de 
beschikbare ruimte worden de oevers van de Nieuwe 
Leij daarvoor natuurlijk ingericht. Voor de Nieuwe 
Leij geldt het streefbeeld van een langzaam stro-

mende middenloop: een asymmetrische slingerende 
tot meanderende beek waar erosie en sedimentatie 
kunnen plaatsvinden, waardoor een divers palet aan 
oeverzones ontstaat. De variatie in stroomsnelheden, 
substraattypen en beschaduwing, die door deze pro-
cessen ontstaat, biedt goede condities voor vismigra-
tie en paaiplaatsen. De gehele beek heeft de functie 
viswater toe¬gekend gekregen. Daarnaast kunnen 
kenmerkende water- en oeverplanten van stromend 
en stilstaand water voorkomen. 

Een aantal van deze doelen/opgaven is ondertussen 
gerealiseerd. Zo is de beek vis-passeerbaar gemaakt 
door het aanleggen van een vistrap bij Hoge Wal. 
Daarnaast is ter hoogte van de Beekse dijk reeds een 
deel van de beek hersteld en is een ecologische ver-
bindingszone (EVZ) aangelegd. 

De visie voor de Zuidrand zet verder in op de realisatie 
van de bovengenoemde ambities en doelstellingen. 
Over de hele lengte van de Zuidrand krijgt de beek 
natuurlijke oevers, een zomer-winterbed en (micro) 
meandering. 

Aanleg zomer- winterbed
Voor de aquatische ecologie is de belangrijkste maat-
regel het veranderen van het huidige profiel met stei-
le oevers naar een zomer- en winterbed met flauwe 
oevers. Hierdoor wordt de stroomsnelheid in de 
zomerperiode verhoogd en heeft de beek in de 
winterbedding voldoende capaciteit om het water 
af te voeren. 
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Micro-meandering
Binnen de bestaande ruimte van de beek kan een 
micro-meandering aangebracht worden: door het 
gedeeltelijk opvullen van het huidige doorstroom-
profiel, afwisselend aan beide zijden van de beek, 
gaat de Nieuwe Leij meanderen binnen de huidige 
zonering. Hiermee kan de zomerstroomsnelheid bin-
nen de Nieuwe Leij vergroot worden. Ter hoogte van 
de locatie van Van Besouw is deze ingreep goed denk-
baar omdat de ruimte voor grote meandering (zoals 
bij locatie Van Puijenbroek) hier beperkt is.

Natuurvriendelijke oevers
Door de aanleg van een brede winterbedding met een 
talud van 1:10 ontstaat een brede overgang van een 
natte naar een droge situatie. Dit is van grote waarde 
voor de ecologie. Deze natuurvriendelijke 
oevers kunnen naadloos aansluiten bij het in te rich-
ten droge deel van de ecologische verbindingszone.

Ecologische verbindingszone
Langs de oevers van de Nieuwe Leij wordt een eco-
logische verbindingszone ontwikkeld. De inrichting is 
gericht op amfibieën, libellen en vlinders. 
Dit betekent een zone van gemiddeld 25 meter langs 
de beekloop. Hierbinnen dienen poelen aanwezig te 
zijn in een afwisselend landschap bestaande uit gras-
land, opgaande begroeiing en bosjes en ruigte. Een 
variatie tussen struweel, ruigte en bloemrijk grasland 
afgewisseld met poelen, is passend voor het gebied 
(inrichting volgens het type ‘Nat kralensnoer’ uit het 
voorbeeldboek Groene Schakels van de provincie 
Noord-Brabant).

Kans: volgende stap in ontwikkeling beekdal 
• Zomer en winterbed 

• Micromeandering 

• Impuls in ecologie 

• Piekretentie 

• Duurzaam afvoeren hemelwater 

• Verbeteren vuilwaterbassins 

 

Kans: volgende stap in ontwikkeling beekdal 
• Zomer en winterbed 

• Micromeandering 

• Impuls in ecologie 

• Piekretentie 

• Duurzaam afvoeren hemelwater 

• Verbeteren vuilwaterbassins 
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profiel: voorbeeld zomer-winterbed (bron: Beekherstel Nieuwe 

Leij, Waterschap de Dommel, juli 2012)
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4.2 REGENWATER, RIOOL EN 
  WATERBERGING

Duurzaam water systeem
Bij de ontwikkeling van de Zuidrand is de ambitie om 
de toekomstige woonbuurten hydrologisch neutraal 
te ontwikkelen. Onder hydrologisch neutraal ontwik-
kelen wordt verstaan dat alle mogelijke negatieve 
hydrologische gevolgen worden geneutraliseerd. 
De ontwikkeling mag geen hydrologische achteruit-
gang zijn ten opzichte van de referentiesituatie. 
Ook mogen er geen hydrologische knelpunten wor-
den gerealiseerd voor huidig en toekomstig grond-
gebruik. In de visie geldt dit als vertrekpunt. Water-
overlast wordt voorkomen door het infiltreren van 
hemelwater dan wel door het verzamelen van het 
water in wadi’s en nieuw te graven oppervlakte water. 

De basis van de afwatering vormt de loskoppeling 
van het hemelwater. Het ingezamelde hemelwater 
wordt afgevoerd naar greppels, wadi’s en poelen. Van 
daaruit dient overloop plaats te vinden naar de beek. 
De wijze van waterberging en de afvoer van percelen 
naar de waterberging is een belangrijk aandachts-
punt dat in de verdere uitwerking nog nadere aan-
dacht behoeft, maar ook direct van invloed kan zijn 
op een eventuele verkavelingsopzet. 

Om het regenwater vast te kunnen houden in het 
gebied worden binnen de visie groene lobben en 
groenstroken voorzien. Hier kunnen bij de uitwerking 
voorzieningen die nodig zijn voor de opvang van het 
re¬genwater, worden geïntegreerd. Op basis van de 
uitwerking van de deelgebieden en het uiteindelijke 
programma kan het benodigde ruimtebeslag van 
deze bergingselementen exact worden bepaald. 

Dat betekent dat bij de invulling van een deelgebied 
een aantal aspecten elkaar wederzijds zal beïnvloeden 
en de capaciteit van ieder aspect integraal bekeken 
zal moeten worden: het woningbouwprogramma, de 

parkeercapaciteit en het ruimtebeslag dat nodig is 
voor infiltratie en afvoer van het regenwater. Indien 
overcapaciteit kan worden gerealiseerd kan dit wor-
den gebruikt om de “blauwe aders” in het 
bestaande dorp te ondersteunen. 

Bergingsvoorzieningen
Het rioolstelsel is voorzien van extra bergingscapaci-
teit in de vorm van bergbezinkvoorzieningen en ber-
gingszakken nabij de overstorten. Binnen het plange-
bied zijn twee van deze voorzieningen aanwezig (één 
ten oosten van de Vloeidijk en ander ten westen van 
Van Besouw). De voorzieningen bestaan beiden voor 
een deel uit een flinke vijver, met daarin opgenomen 
een serie grote kunststof bergingszakken. Deze wor-
den gebruikt om wateroverschot in het vuilwaterriool 
veilig op te vangen bij hevige regenval. Als de regen 
voorbij is dan stroomt het water terug in het riool. 

De gemeente Goirle studeert op mogelijkheden voor 
een vervanging van de bergingszakken in de vijvers. 
De ambitie van de gemeente is om een meer duur-
zame  oplossing voor deze voorzieningen te vinden, 
zoals bijvoorbeeld een andere locatie of een onder-
grondse oplossing. Als de bergbezinkvoorzieningen 
en bergingszakken elders worden geplaatst dan ont-
staat in de Zuidrand meer ruimte voor natuur en 
ecologie, waarmee de ruimtelijke kwaliteit van 
de aangrenzende gebieden verhoogd kan worden. 
Een definitieve keuze zal op basis van nader onder-
zoek worden bepaald.

Daarbij is van belang te noemen dat de huidige fa-
brieksterreinen met een grote hoeveelheid verharde 
oppervlakte volledig op het gemengde rioolsysteem 
storten. Dat betekent dat met grote regenvalaanzien-
lijke pieken kunnen ontstaan in het rioolsysteem. 
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 Bij transformatie van de fabrieksterreinen naar 
wonen zullen de terreinen voor regenwater ontkop-
peld worden en zal ingezet worden op een volledig 
gescheiden stelsel. 

Hoofdleiding riolering
Ten zuiden van de Nieuwe Leij ter hoogte van Van Be-
souw (tussen het Kerklaantje en de Beeksedijk) liggen 
twee grote gemengde hoofdtransportriolen. Deze rio-
leringen ten behoeve van het afvoeren van afvalwater 
naar het waterschap-rioolgemaal aan de Beeksedijk 
blijven gehandhaafd in de visie. Bij het verbreden van 
het beekprofiel zal met name aan de noordzijde van 
de beek ruimte gezocht worden. 

Grondwaterstanden 
In het beekdal van de Nieuwe Leij treden hoge grond-
waterstanden op. Op sommige locaties zelfs tot min-
der dan 40 centimeter onder maaiveld. Om grondwa-
teroverlast in de bebouwing te voorkomen, zal het 
verstoren van de grondwaterstand maximaal worden 
beperkt. 

Waterberging 
Ter voorkoming van wateroverlast en piekafvoeren in 
het oppervlaktewatersysteem is het beekdal van de 
Nieuwe Leij aangewezen als waterbergingsgebied. 
Op twee locaties binnen het plangebied is hiervoor 
al een gestuurde waterberging gerealiseerd: ten zui-
den van Van Besouw en in het gebied van Het Vloed 
tot aan de zuidkant van het fabrieksterrein Van Puij-
enbroek. 
Deze gebieden vormen een regionaal waterbergings-
gebied. Het daartussen gelegen gebied (tussen de 
Vosserijten en de Molendijk) is aangewezen als ‘voor-
lopig reserveringsgebied 2050’ voor waterberging of 
‘natuurlijk overstromingsgebied’. 

In de visie wordt een nieuwe dorpsrand ter plaatse 
van HaVeP voorgesteld. De overgang tussen fabriek-
sterreinen en waterbergingsgebied is nu een zeer 

abrupt hoogteverschil, met tussen fabrieksterrein en 
tuinen Bergstraat een wat vreemde overgang met een 
rommelig hoekje. De insteek is een meer geleidelijke 
overgang te maken, waardoor meer kansen ontstaan 
voor ecologie en een meer vanzelfsprekende dorps-
rand. Om die reden wordt ingezet op een reeks grote 
kavels, die voor een deel bestaan uit natuurtuinen in 
de laag gelegen Vloed. Deze natuurtuinen staan 
onder invloed van de Nieuwe Leij. 

Het wat geïsoleerd en laag gelegen hoekje tussen 
verhoogde fabrieksterrein en verhoogde achtertui-
nen wordt deels opgehoogd en biedt plaats aan nog 
drie kavels, die net als de andere kavels overlopen in 
lager gelegen natuurtuinen. De waterbergingscapaci-
teit die in dit hoekje verloren gaat wordt gecompen-
seerd door een deel van het bestaande, verhoogde 
fabrieksterrein af te graven. Hierbij wordt gedacht aan 
het het zuidelijke deel van de groene lob, zodat hier 
aantrekkelijke en geleidelijke, groenblauwe overgang 
tussen dorp en beekdal ontstaat. 

Het gebied ten zuiden van de tuin van Huize Anna, 
waar de beek verlegd wordt en waar een aantal exten-
sieve kavels rondom de molenwiel ontwikkeld wor-
den, ligt in het reserveringsgebied voor retentie. Hier 
zal ook een deel opgehoogd worden, om zo de Nieu-
we Leij op een goede manier te kunnen verplaatsen 
en realisatie van het Moleneiland mogelijk te maken. 
De benodigde compensatie van de waterberging kan 
ten zuiden van de Nieuwe Leij gerealiseerd kunnen 
worden. Deze gronden zijn - naast dat ze beschikbaar 
zijn voor de ontwikkeling van de EHS – in eigendom 
van Van Puijenbroek en beschikbaar om de compen-
satie te kunnen realiseren, mits de terreinhoogte en 
grondwaterstanden dat toelaten. 

In het detailleringsonderzoek water van Antea is daar 
nader naar gekeken. De conclusie is dat daar de mo-
gelijkheden voor zijn en dat dit interessante kansen 
biedt om tegelijkertijd de EHS op deze plek goed in 

Het Vloed: natte graslanden binnen waterkerende wallen 

Natuurdoeltypen in het landschap

Nat, matige voedselrijk grasland, bijvoorbeeld dotterbloemen weide 

Moeras Nat, matige voedselrijk grasland, bijvoorbeeld pinksterbloemen hooiland
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te richten. Er zijn dan wel enkele ruimtelijke ingrepen 
noodzakelijk zijn om het gebied goed om te kunnen 
vormen.  

Uit de eerste verkenning naar de mogelijke opper-
vlakte en m3-wateropvang lijkt compensatie goed 
mogelijk. Daarbij ligt er een belangrijke opgave in 
het creëren van een goede waterscheiding tussen de 

Oude en de Nieuwe Leij, waarbij nieuw te realiseren 
waterberging steeds terug kan worden geleid naar de 
Nieuwe Leij. Op basis van een eerste verkenning lijkt 
dit met een vrij verval mogelijk te zijn. 

In de nadere planvorming volgend op de visie zal de 
precieze vorm zorgvuldig verder moeten worden 
uitgewerkt, samen met het waterschap.



4.3 LANDSCHAP EN ECOLOGIE

Het landschap ten zuiden van de Zuidrand is een 
gebied met veel variatie, cultuurhistorie en 
landschappelijke sferen: 
•	 het Vloed; natte graslanden binnen waterkerende 

wallen; 
•	 tuin en landgoed; 
•	 de Weerden; natte natuur en opgaand groen. 

De ambitie voor het landschap is met name geba-
seerd op het herstellen en verbeteren van waterlopen 
(watersystemen), het realiseren van ecologische ver-
bindingszones langs deze waterlopen en met natuur-
waarden gerichte inrichting. 

Met de herprofilering van de Nieuwe Leij wordt de 
basis gelegd voor ontwikkeling van natuur en land-
schap langs de Zuidrand. Naast het vergroten van de 
kwaliteit van de beek en het geven van een impuls 
aan ecologie, ontstaan ook kansen om de piekreten-
tie, duurzaam afvoeren van hemelwater en het ver-
beteren van de bergbezinkbassins in het gebied een 
impuls te
geven. Hiermee wordt de diversiteit aan landschap-
pen vergroot en zorgt het voor grote biodiversiteit. 

De visie voor de Zuidrand biedt kansen om de rand 
van Goirle te ontwikkelen tot een groene dorpsrand 
als overgang naar het landschap: huis-woonomge-
ving-beek-landelijk gebied. Dit zorgt voor een grote 
biodiversiteit en leefomgeving voor flora en fauna. 
Het beleid binnen de groenblauwe mantel is gericht 
op het behoud en vooral de ontwikkeling van 
natuur, watersysteem en landschap. Voor de natuur 
betekent dit vooral versterking van de leefgebieden 
voor plant- en diersoorten en de bevordering van de 
biodiversiteit buiten de ecologische hoofdstructuur 
(EHS). Vanuit de watercomponent wordt vooral inge-
zet op het kwantitatief en kwalitatief herstel van kwel

stromen. De groenblauwe mantel biedt naast de ont-
wikkeling van een robuust en veerkrachtig water- en 
natuursysteem ook ruimte voor de ontwikkeling van 
gebruiksfuncties, zoals landbouw en recreatie, mits 
deze bijdragen aan de kwaliteiten van natuur, water 
en landschap: de “ja-mits-benadering”. 

De doelstellingen van de Provincie voor natuur en 
landschap zijn grotendeels gericht op behoud en met 
name herstel van een kleinschalig beekdallandschap. 
Delen van dit landschap vallen onder Natte Natuur-
parels, zoals De Otter en de Weerden ten zuiden van 
Van Besouw. Hier bestaat het beekdal voornamelijk 
uit moeras- en ruigtevegetaties, die in natte periodes 
inunderen met water uit de Oude en Nieuwe Leij. 
Naast vochtige tot natte bloemrijke en schrale gras-
landen zal het landschap bestaan uit singels, knotbo-
menrijen, vochtige en natte loofbosjes, natte ruigten, 
moerasjes en poelen. Natuurdoeltypen: een variatie 
tussen struweel, ruigte, bloemrijk grasland afgewis-
seld met poelen. 

Voor de Nieuwe Leij geldt het streefbeeld van een 
langzaam stromende middenloop: een asymmetri-
sche slingerende tot meanderende beek waar erosie 
en sedimentatie kunnen plaatsvinden waardoor er 
een divers palet aan oeverzones ontstaat.

Langs de oevers van de Nieuwe Leij wordt een eco-
logische verbindingszone ontwikkeld. De inrichting 
is gericht op amfibieën, libellen en vlinders. Dit be-
tekent een zone van gemiddeld 25 meter langs de 
beekloop. Hierbinnen dienen poelen aanwezig te 
zijn in een afwisselend landschap bestaande uit gras-
land, opgaande begroeiing en bosjes en ruigte. Er 
zijn geen natuurdoeltypen geformuleerd, maar een 
variatie tussen struweel, ruigte en bloemrijk grasland 
afgewisseld met poelen is passend voor het gebied 
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Natuurdoeltypen in het landschap

Nat, matige voedselrijk grasland, bijvoorbeeld dotterbloemen weide 

Moeras Nat, matige voedselrijk grasland, bijvoorbeeld pinksterbloemen hooiland

Natuurdoeltypen in het landschap

Nat, matige voedselrijk grasland, bijvoorbeeld dotterbloemen weide 

Moeras Nat, matige voedselrijk grasland, bijvoorbeeld pinksterbloemen hooiland

Natuurdoeltypen in het landschap

Nat, matige voedselrijk grasland, bijvoorbeeld dotterbloemen weide 

Moeras Nat, matige voedselrijk grasland, bijvoorbeeld pinksterbloemen hooiland
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(inrichting volgens het type ‘Nat kralensnoer’ uit het 
voorbeeldboek Groene Schakels van de provincie 
Noord-Brabant). Daar waar ruimte aanwezig is en 
waar de grondwaterstanden dat toelaten, kunnen 
enkele poelen langs de beek gerealiseerd worden. 
Om de poelen te kunnen realiseren, zal op een aantal 
plaatsen langs de beek een bredere strook nodig zijn. 
In het buitengebied ten zuiden van de beek zijn in de 
huidige situatie twee gebieden als vochtig hooiland 
met EHS functie ingericht. Dat is het gebied ten zui-
den van Van Besouw en in Het Vloed ten zuiden van 
de huidige beek. De overige delen, Het Vloed en het 
zuidelijke deel bij de tuin van Huize Anna zijn aange-
wezen als ‘nog om te vormen landbouwgrond naar 
natuur’. 

Ontwikkeling van de Zuidrand biedt nieuwe perspec-
tieven en kansen om deze ambities en doelstellingen 
te realiseren. De twee nog als EHS in te richten gebie-
den behoren evenals de fabriek en de tuin van Huize 
Anna toe aan de familie Van Puijenbroek. 
Het verleggen van de beek in het deel tussen de 
Vosserijten en de Vloeidijk levert kansen voor ontwik-
keling en verbinding van deze ecologische hoofd-
structuur. De voorgestelde ontwikkelingen (verleg-
gen van de beek en vergroten van de tuin) ten zuiden 

van de tuin van Huize Anna vallen deels in het tot EHS 
bestempeld gebied, maar is nog niet als zodanig inge-
richt. Het betreft ca. 1/3 van het tot EHS aangewezen 
gebied (ca. 4,5 ha groot)  ten zuiden van de tuin. 
Deze ca. 1,5 ha kan met een factor van 1,5 (2,25 ha)  
ten zuiden van de Oude Leij gecompenseerd en aan-
gevuld worden. De samenstelling van de bodem, de 
hoogte van het terrein en de eigendomssituatie 
maken deze compensatie aan de zuidzijde goed 
mogelijk. 
Deze uitgangspunten zijn in de door Antea Group op-
gestelde Quickscan verder uitgezocht. De voorgestel-
de compensatie biedt daarmee de kans om dit deel 
van de EHS daadwerkelijk in te richten en op dit smal-
le stukje breder te maken en daarmee meer robuust. 

Daarnaast kan, met het verleggen van de beek in het 
gebied Het Vloed, ook het gebied ten noorden van de 
(huidige) beek en ten zuiden van het fabrieksterrein 
van HaVeP een betere ecologische invulling krijgen. 
Dit betreft een gebied van ongeveer 2,5 ha. 
Dat betekent dat in dit deel van het beekdal een 
breed en robuust ecologisch gebied gerealiseerd kan 
worden waarmee een prachtig samenhangend 
natuurgebied ten zuiden van Goirle ontstaat.

huidige fabrieken - buitengebied neutrale saldo ontwikkelingsgebieden - buitengebied
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voor EHS



 

5.3 Villa 3 aan de noordoostzijde van het waterwiel (plangebied C) 

Op de locatie waar Villa 3 is gepland ligt in de bestaande situatie een waterpartij (afbeelding 6). Deze 
zal ten behoeve van de nieuwbouw gedempt en aangevuld moeten worden. De diameter van de 
vijver is circa 25 meter. De ruimte die beschikbaar komt na het dempen van de waterpartij is in 
beginsel voldoende voor de nieuwbouw.  
 
Belangrijk aandachtspunt bij het dempen van de waterpartij is het egaliseren van het maaiveld. Ter 
hoogte van de bomen die rondom de waterpartij staan kan niet onbeperkt grond worden 
opgehoogd. Grondophoging zal ten koste gaan van de uitwisseling van bodemgassen en kan 
uiteindelijk het afsterven van bomen tot gevolg hebben.  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Afbeelding 6 Villa 3 is gepland ter hoogte van een bestaande waterpartij. De waterpartij zal 
hiervoor gedempt moeten worden en het hoogteverschil zal weggewerkt moeten worden. Hierbij 
dient rekening gehouden te worden met de bomen die direct om de waterpartij staan.  
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Tuin Huize Anna
In de tuin van Huize Anna staan veel oude en enkele 
monumentale bomen. De gezondheidstoestand en 
levensduurverwachting is niet van alle bomen even 
groot/goed. Er ligt geen historisch plan aan de tuin 
ten grondslag. De tuin is door de familie in het ver-
leden gefaseerd en naar eigen inzicht aangelegd en 
onderhouden. In sommige delen is ook sprake van 
wildgroei en achterstallig onderhoud. In de visie voor 
de Zuidrand wordt zorgvuldig omgegaan met de 
bestaande kwaliteiten van de tuin. In de visie wor-
den de volgende ingrepen rondom de tuin van Huize 
Anna voorgesteld: 

•	 Ontwikkelen van het Moleneiland; 
•	 Het oude molenwiel wordt hersteld. Voor het her-

stellen van het wiel en de beek zal de tuin aan 
de zuidzijde vergroot worden. De huidige beek 
wordt verlegd, krijgt meer ruimte en een natuur-
lijk profiel. Langs de nieuwe tuinrand en aan het 
moleneiland worden enkele grote kavels aange-
legd. Uitgangspunt voor het aantal en de positio-
nering van deze nieuwe woningen, is het behoud 
en zorgvuldige inpassing van de bestaande 

•	 bomen. 
•	
•	 Om deze kwaliteit vroegtijdig te bewaken, is voor 

de tuin van Huize Anna een bomeneffect-rappor-
tage opgesteld. Bij de verdere uitwerking van het 
gebied zal daarom met name aan zorgvuldige 

•	 positionering en bescherming van waardevolle 
bestaande bomen aandacht besteed worden. 

•	 De nu dichtbegroeide tuin kan met deze uitbrei-
ding aan kwaliteit winnen, vooral aan de zuid 
zijde waar meer ruimte voor de beek en voor het 
groen kan ontstaan. 

•	 Het verbinden van de tuin met het Kerklaantje; 
•	 Bij herontwikkeling van de locatie van Thebe 

krijgt het zuidelijke deel van de kavel een meer 
aantrekkelijke groene uitstraling. Hier kunnen  
één of twee lagere gebouwen in het groen gesi-
tueerd worden. Bij deze ontwikkeling zal onder-
zocht worden of een voetpad vanuit de tuin van 
Huize Anna doorgetrokken kan worden naar het 
Kerklaantje.

Deze ontwikkelingen verstoren de bestaande kwali-
teiten niet, integendeel zorgen zij voor het versterken 
van het groene beeld en creëren betere randvoor-
waarden voor de tuin. De tuin zelf zal tot aan de 
bestaande vijver onveranderd blijven en verder toe-
behoren aan Huize Anna. Het nodige herstel en 
beheer van de tuin zal zorgen dat de tuin nog voor 
een lange tijd als het groene hart van de Zuidrand kan 
voortbestaan. 

schets inrichting tuin Huize Anna-Moleneiland-Thebe locatie



vleermuizen verblijfplaatsen 
gierzwaluwen  
huiszwaluwen  
huismussen  
steenmarter 
 

    

 stads- en 
watervogels o.a. 
huismus 
amfibieën (gewone 
pad, groene kikker)  
egel 
 

   

  steenuil 
bunzing, 
rugstreeppad 
 
foerageergebied en 
vliegroute van 
vleermuizen 
 

  

   kamsalamander 
poelkikker 
ringslang 
buizerd 
 

 

    waterspitsmuis  
watervleermuis 
ijsvogel 
rivierdonderpad 
beekforel 
beekprik 
elrits 
serpeling 
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Biodiversiteit; Zuidrand leefmilieu voor flora en fauna



4.4 CULTUURHISTORIE

In de paragraaf 3.1 ‘Oude verhalen nieuw leven geven’ 
is het wensbeeld en het ontwikkelingsperspectief van 
beide fabrieksterreinen geschetst. Hieronder wordt 
per fabriekslocatie een nadere onderbouwing van de 
gemaakte keuzes en overwegingen beschreven. 
Onderzoeks- en adviesbureau BAAC heeft voor het 
plangebied Zuidrand in Goirle een cultuurhistorisch 
en bouwtechnisch onderzoek verricht. Het bouwtech-
nische onderzoek is voor beide fabrieksterreinen Van 
Besouw en Van Puijenbroek afzonderlijk opgesteld. 
Voor het cultuurhistorisch onderzoek is naast bureau-
onderzoek (archiefinventarisatie, databases, litera-
tuur, oude foto’s, kaarten) ook divers veldwerk verricht 
(architectuur, exterieurs, constructies, bouwvorm, 
korrel & lijn, kleur & materiaal, detail, situering, struc-
turen, positionering, profielen, bouwtijd, geschiede-
nis, groen, infrastructuur). 

Voor de locatie van Thebe zijn geen elementen van 
cultuurhistorische waarden aangewezen. Voor de 
overige deelgebieden is een advies opgesteld: hoe 
kan cultuurhistorie worden ingezet bij de ontwikke-
ling, welke keuzes zijn er te maken en wat zijn daarbij 
de overwegingen? De ontwikkelende partijen heb-
ben en zullen bij de verdere planvorming zich laten 
inspireren en adviseren door deze onderzoeken. 

Op basis van deze studies en stedenbouwkundige 
analyses is bepaald om het verhaal van de textielin-
dustrie in Goirle in relatie tot het dorp en het aangren-
zende landschap te vertellen. Niet alleen vanuit de 
fabrieksgebouwen zelf maar vooral van uit de ensem-
bles die zij aan de Bergstraat en Kerkstraat vormen. 

Daarnaast is ook de keuze gemaakt om voor twee 
fabrieken een ander uitgangspunt te kiezen: 
•	 De fabrieksgeschiedenis van Van Besouw zal 

vooral aan de hand van het fabrieksensemble en 
de fabriekstraat verteld worden. 

•	 De fabrieksgeschiedenis van Van Puijenbroek zal 
aan de hand van de historische ontwikkeling en 
productieproces in combinatie met de molenei-
land en Huize Anna verteld worden. 

De transformatie van de fabrieken zal deze verha-
lenlijn als leidraad gebruiken bij hun herontwik-
kelingsproces. Voor beide fabriekscomplexen zijn 
weloverwogen keuzes gemaakt ten aanzien van het 
behoud, renovatie, integratie en sloop van bestaande 
gebouwen. Deze keuzes zijn deels gebaseerd op de 
bouwkundige kwaliteiten, monumentale status van 
gebouwen, uitstraling, transformatie mogelijkheden, 
functie en de stedenbouwkundige inpassing. 
De financiële haalbaarheid en de mogelijkheid om 
een geschikte nieuwe bestemming te geven zullen 
daarbij leidend zijn. 

Fabrieksterrein Van Puijenbroek
Uitgangspunt bij de transformatie is het handhaven 
en integreren van bestaande monumenten en nieuw 
bouwen met inspiratie uit verleden. Hierbij zal 
gezocht worden naar herstel van historische struc-
turen, behoud van vormvariatie en functiediversiteit 
binnen het ensemble. 

Voor de monumentale panden zijn de uitgangspun-
ten handhaven, renoveren, opknappen en nieuwe 
functie geven. 
Het betreft de volgende waardevolle en monumen-
tale onderdelen: 
•	 Fabrieksschoorsteen	(rijksmonument)	
•	 Ketelhuis	met	machinekamer	(rijksmonument)	
•	 Ververij,	kantoor	(deels	rijksmonument)	
•	 Kantoor	Bergstraat
•	 Huize	Anna	en	de	tuin	
•	 Moleneiland	(herstellen	molenwiel).	
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Naast de monumentale panden heeft BAAC o.b.v. 
bouwtechnisch onderzoek enkele panden/gebou-
wen benoemd waarbij de waarde moet worden mee-
gewogen in het vervolg traject van planvorming (zie 
kaart). Het gaat om de hal met sheddaken (Weverij) 
achter het kantoor aan de Bergstraat, het magazijn 
tussen de lange hal van Ververij en hallen van de 
Weverij, klein pand ten noorden van de Ververij en 
een kleinschalig pand ten noorden van Ververij. 

Weverij
De hal van de Weverij met zijn karakteristieke shed-
daken zal in de toekomst niet behouden blijven. 
Naar verwachting is het economisch niet haalbaar 
een nieuwe functie voor een hal van deze omvang te 
vinden. Daarnaast zou het behouden van de hal zeer 
dwingend zijn voor de toekomstige stedenbouw-
kundige invulling van het gebied. Tenslotte is de hal 
bouwkundig in slechte staat en dient de bodem ter 
plaatse van de hal gesaneerd te worden. 
Bij de verdere uitwerking en ontwikkeling op de 
locatie van de Weverij zullen de nieuwe gebouwen 
in-spiratie in het verleden zoeken om het verhaal van 
de textielproductie in de toekomst te kunnen blijven 
ervaren. 

In het stedenbouwkundig plan zal gezocht worden 
om op de plek van de huidige hal een verwijzing in de 
vorm van een plein (hof ) terug te laten komen. Daar-
naast zal bij de architectonische uitwerking van het 
ensemble nadrukkelijk een verwijzing komen naar de 
oorspronkelijke sheddaken, de maat en de schaal van 
de oude gebouwen. Waardevolle bouwkundige on-
derdelen uit de hal, zoals gietijzeren kollommen krij-
gen nieuwe betekenis in de architectuur en de open-
bare ruimte, bijvoorbeeld als verlichtingselement of 
pergola, waarin tevens een verwijzing kan komen 
naar de karakteristieke sheddaken. 

Magazijn achter de Weverij
In navolgend traject zal onderzocht worden of het 
markante gebouw van het voormalige magazijn her-
gebruikt en gerenoveerd kan worden. Het gebouw 
ligt echter enigszins verstopt en uit het zicht van de 
Watermolenstraat. De maat en schaal van het 
gebouw zijn echter bijzonder te noemen. Het gebouw 
beschikt over markante raamopeningen en details. 
Bij de uitwerking zal gezocht worden naar een over-
tuigende en haalbare herbestemming en renovatie.

Goirle – Van Puijenbroek   
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Afbeelding: Bouwtekening uit 1923 ten behoeve van de vergroting van het magazijn. 
 

     
Afbeeldingen: Links een gevel met oorspronkelijke indeling en raamkozijnen (roeden verdwenen). Midden detail van de 
uitbreiding uit 1913 waar de ramen nog de oorspronkelijke zesruits indeling hebben. Rechts de draagconstructie van het 
oudste deel van het magazijn.  
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het verbrede van de fabrieksstraat zodat verschillende gebouwen beter te onderscheiden waren. Het 
standpunt van de tekenaar is vooral ook daarop gebaseerd.  
 

 
Afbeelding: Het briefhoofd van de firma Van Puijenbroek, mede op basis van kadasterkaartjes te dateren tussen 1901 en 
1906.  
 
Op het brievenhoofd zijn de gebouwen die we kennen van de kadastrale kaart van 1892 duidelijk 
weergegeven. Het gaat om de oude ververij (uiterst links), het ketel- en machinehuis rechts daarvan en de 
weverij (sheddaken) die al aanzienlijk is vergroot. Op de voorgrond is hoge schoorsteen uit 1900 zichtbaar. 
Links daarvan een bijbehorend ketelhuis met daarvoor de schoorsteen uit 1892, rechts van de hoge 
schoorsteen vermoedelijk een kolenloods ten behoeve van de stoomketels. Rechts van de weverij bevindt zich 
een éénlaags kantoortje met in het verlengde daarvan een nieuwe weverij en magazijnruimte aan de 
Bergstraat.  
 

    
Afbeeldingen: Kadasterkaartjes uit 1901 en 1906. Het kaartje rechts geeft een situatie weer die jonger is dan het 
brievenhoofd. Er zijn in 1906 weer enkele gebouwen bijgekomen.  
 
Door de gestaagde groei van de fabriek begint langzaam een gebrek aan ruimte te ontstaan, het 
fabrieksterrein wordt te klein. Op de kadastrale kaart van 1906 is te zien dat de weg richting Poppel ter 
plaatse van het complex wordt verlegd om meer ruimte te creëren. Vanaf die tijd werden in de gemeente 
Goirle bouwvergunningen en bouwtekeningen gearchiveerd. Ten aanzien van het onderzoek is dat helaas wat 
laat omdat het fabriekscomplex in dat jaar de grootste groei heeft doorgemaakt. Daarnaast kon worden 
vastgesteld dat het archief van de gemeente Goirle met betrekking tot de bouwactiviteiten op het terrein van 

Goirle – Van Puijenbroek   
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Van Puijenbroek verre van compleet is en dat het vooral tekeningen van voor dit onderzoek weinig relevante 
of inmiddels gesloopte gebouwen bevat.    
 

 
Afbeelding: Bouwtekening uit 1906 voor een te realiseren remise (voor paarden en wagens). Ontwerp door J.B. Rens. Het 
gebouw bestaat thans niet meer. In 1923 werd tegen dit gebouw een nu nog bestaande garage gebouwd. Vergelijk de 
vormgeving met die van het kantoorgebouw (rijksmonument).  
 
In 1913 vinden er opnieuw bouwactiviteiten plaats. Er worden twee magazijnen gebouwd en een 
transformatorhuisje. Jan Baptist Rens kan de ontwerpen niet maken omdat dit zou conflicteren met het 
bekleden van het ambt van burgemeester (deze kon zijn eigen ontwerpen onmogelijk zelf vergunnen). Het is 
niet duidelijk geworden wie de opvolger van Rens is geweest als architect voor Van Puijenbroek. Volgens een 
situatietekening werden de magazijnen gebouwd in het verlengde van de ververijen (gebouwen IV en XI in 
deze rapportage). Eén van de magazijnen vormt thans vermoedelijk een deel van gebouw VI. In 1921 wordt 
naar plannen van dezelfde architect, zoals kan worden opgemaakt uit vergelijkbaar handschrift op de 
tekeningen, een bestaand magazijn vergroot door toevoeging van een bouwlaag (gebouw I).  
 

 
Afbeelding: Briefhoofd uit circa 1919 met centraal het vroeg twintigste-eeuwse kantoorgebouw aan de Bergstraat. Aardige 
details zijn de combinatie van auto met paard en wagen, én de kolenbergen rechts.  
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2.2  Historische luchtfoto’s 
In aanvulling op het kadastrale onderzoek, om de vertaalslag van de grondvorm naar ruimtelijke structuur te 
maken én als basis voor de gebouwbeschrijvingen worden hier enkele historische (lucht)foto’s gepresenteerd.  
 

 
Afbeelding: De oudste bekende luchtopname (uitsnede) van het complex is gemaakt vanaf de kerktoren van Goirle. Dat 
moet omstreeks 1910 zijn gebeurd, zoals blijkt uit de samenstelling van het complex.  

 

 
Afbeelding: Het complex in 1920 gefotografeerd. De hoogbouw op rechts van de weverij is een magazijn. In de achtergrond 
is de voormalige watermolen nog te zien en de tuin van Huize Anna.  

Goirle – Van Puijenbroek   
 

 

6 

Na het historische overzicht is van ieder gebouw afzonderlijk een beschrijving en waardering opgenomen. 
Voor de waardering dient de waarderingstabel als uitgangspunt. Het rapport eindigt met een bondige 
synthese van de bevindingen.      
 

 
Kaart van het terrein met daarop de als monumentaal aangemerkte gebouwen in blauw aangegeven. De gebouwen 
waarvan de waarden moeten worden meegewogen in het traject van planvorming en plantoetsing zijn met een groene 
kleur gemarkeerd. Zie legenda pag. 7  
  

nr. I Ververij 

nr. II kleinschalige aanbouw

nr. III fabrieksschoorsteen

nr. V machinekamer

nr. VI-VII Weverij

nr. IX kantoorgebouw

nr.X magazijn

nr. XVII kleinschalige uitbouw
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Legenda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kleinschalige aan- en uitbouw bij Ververij 
Voor deze twee kleinschalige objecten uit een vroege 
periode van de fabriek zal ook een geschikte nieuwe 
bestemming gezocht worden. Eventueel in combina-
tie met de nieuwe functie van de Ververij. Mocht het 
niet realistisch blijken om een goede nieuwe functie 
hiervoor te vinden, dan zal passende nieuwbouw op 
deze plek komen. 

Daarnaast zullen waardevolle bouwkundige elemen-
ten uit de bestaande fabrieksbebouwing en buiten-
ruimte, zoals kolommen, spanten, technische elemen-
ten, sluitwerk, rails, etc. waar mogelijk een nieuwe 
betekenis krijgen in de toekomstige woonbuurt, zo-
dat deze de historische en toekomstige identiteit van 
het gebied helpen versterken.

bron: BAAC, Bouwhistorische verkenning locatie Van Puijenbroek
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Afbeeldingen 

 
Afbeelding: Bouwtekening. 

  

 
Afbeelding: Exterieur. 

 
 Fabrieksterrein Van Besouw
Uitgangspunt volgende bij de transformatie is ver-
nieuwen met inspiratie uit verleden en met integratie 
van een aantal bestaande beeldbepalende panden. 
Richtinggevend bij de (her)ontwikkeling van Van 
Besouw is het herkenbaar houden van de fabrieks-
straat. De volgende onderdelen worden gehand-
haafd, gerenoveerd en her bestemd. Het betreft hier: 
•	 De kop van het kantoor (gedeelte op de hoek aan 

de Kerkstraat) 
•	 De fabrieksschoorsteen. 

Het kantoorgebouw op de kop gelegen op de hoek 
Kerkstraat/Fabrieksstraat ligt op de route van uit het 
centrum en vormt daarnaast de entree naar het nieuw 
te ontwikkelen gebied. Het pand is bouwtechnisch 
geschikt om hier een nieuwe maatschappelijk functie 
eventueel gecombineerd met wonen te huisvesten. 
Hiermee kan een verwijzing naar de maatschappelijke 
betekenis van Besouw gemaakt worden. De schoor-
steen zal als relict en symbool ingepast worden. Bij 
de verdere uitwerking zal onderzocht worden of de 
schoorsteen een aanvullende functie kan krijgen. De 
hoek van het kantoor en de schoorsteen worden be-
langrijke blikvangers aan de nieuwe fabriekstraat op 
Besouw. 

Op basis van het bouwtechnisch onderzoek heeft 
BAAC enkele panden/gebouwen benoemd waarbij 
de waarde moet worden meegewogen in het ver-
volgtraject van de planvorming (zie kaart). Het be-
treft het transformatorhuis en de controlegang aan 
de Kerkstraat, de hal van de Weverij en het accu- en 
pompgebouw tegenover de schoorsteen. 

Transformatorhuis (poortgebouw) 
In het vervolg traject zal onderzocht worden of het 
transformatorhuis en de controlegang (poortge-
bouw) aan de Kerkstraat hergebruikt en gerenoveerd 
kunnen worden. 

Het poortgebouw markeert de entree van de fabriek-
straat. In die zin is het waardevol om de beleving van 
de fabriek op deze plek levend te houden. 
De huidige uitstraling van het gebouw is echter niet 
erg hoogwaardig. Daarnaast is het door de opzet las-
tig een geschikte functie te vinden die dit gebouw 
duurzaam in stand kan houden. Bij de uitwerking zal 
gezocht worden naar een overtuigende en haalbare 
herbestemming en renovatie. Mocht het niet realis-
tisch blijken om een goede nieuwe functie hiervoor 
te vinden, dan verdient het de voorkeur deze promi-
nente plek op een passende manier her te ontwikke-
len. In de architectuur zal een nadrukkelijke verwij-
zing komen naar het poortgebouwtje, bijvoorbeeld 
door een verbijzondering van de begane grond of het 
terugbrengen van de karakteristieke ronde ramen. 

Accu- en pompgebouw
Het accu- en pompgebouw speelde een rol in het 
productieproces van de textielindustrie en heeft als 
gebouw zelf enige cultuurhistorische waarde. Bij de 
uitwerking zal onderzocht worden of het mogelijk 
(financieel-economisch, bouwkundig, markt) is voor 
dit gebouw een nieuwe functie te vinden en het pand 
te renoveren. Mocht het niet realistisch blijken een 
goede nieuwe functie te vinden voor dit gebouw, dan 
zal in de architectuur van de nieuwbouw op deze plek 
nadrukkelijk een verwijzing komen naar het huidige 
gebouw, bijvoorbeeld door het volume, de materiali-
satie en gevelindeling als vertrekpunt te nemen waar-
door verwezen wordt naar het oorspronkelijk gebruik. 

Hal Weverij
De hal van de Weverij met zijn karakteristieke shed-
daken kan niet behouden worden. Naar verwachting 
is het economisch niet haalbaar een nieuwe functie 
voor een hal van deze omvang te vinden.
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Afbeelding: De uitbreiding van de weverij, gebouwd in 1909 tegen de achtergevel van de weverij uit 1905. Die gevel is links 
op de foto te zien. De opname toont ook de ijzeren N-liggers.  
 

 
Afbeelding: Detail van de vroeg twintigste-eeuwse N-liggers in de uitbreiding van de weverij.  
 

 
Afbeelding: Achtergevel van de uitbreiding van de weverij met lisenen en een fries met bloktand.  
 

 
Daarnaast zou het behouden van de hal zeer dwin-
gend zijn voor de toekomstige stedenbouwkundige 
invulling van het gebied. Bouwkundig is de hal ten-
slotte in slechte staat. Desalniettemin zal bij vernieu-
wing op deze locatie inspiratie uit het verleden 
gezocht worden om het verhaal van de textielproduc-
tie in de toekomst te kunnen blijven ervaren. 
In het stedenbouwkundig plan wordt een verwijzing 
naar de oude hal gemaakt. In de architectonische uit-
werking zal dan ook nadrukkelijk een verwijzing 
komen naar de sheddaken en de maat en schaal van 
de oude oorspronkelijke gebouwen. 

De inspiratie en verwijzingen naar het verleden zal 
daarmee levend gehouden worden. Waardevolle 
bouwkundige onderdelen uit de hal, zoals gietijzeren 
kolommen krijgen nieuwe betekenis in de 
architectuur en de openbare ruimte, bijvoorbeeld als 
verlichtingselement of pergola, waarin tevens een 
verwij-zing kan komen naar de karakteristieke shed-
daken. 

Het westelijke deel van het kantoorgebouw, naast het 
kopgebouw, aan de Kerkstraat is in het verleden ach-
ter de opvallende gevelwand geheel vernieuwd. 
Ondertussen bevindt dit deel zich in zeer slechte 
staat. Hergebruik is door de opzet, ruimtelijke inde-
ling en bouwkundige staat niet realistisch. 

Daarnaast heeft dit bouwdeel zelf weinig historische 
waarde. 

Alleen de opvallende gevel aan de Kerkstraat heeft 
als blikvanger en verwijzing naar de historie van de 
plek een zekere uitstraling. Het is echter bouwkundig 
en financieel-economisch niet mogelijk deze gevel te 
handhaven en onderdeel te maken van nieuwbouw 
met wonen of kleinschalige werkgelegenheid. 

De nieuwbouw op deze plek zal daarom in de 
architectuur van de gevel een prominente verwijzing 
krij-gen naar de bestaande opvallende gevel aan de 
Kerkstraat. Op die manier wordt het verhaal van de 
Van Besouw-fabriek aan de Kerkstraat levend gehou-
den. 

Daarnaast zal onderzocht worden of waardevolle 
bouwkundige elementen uit de bestaande fabrieks-
bebouwing en buitenruimte, zoals kolommen, span-
ten, technische elementen, sluitwerk, rails (waar 
mogelijk) een nieuwe betekenis kunnen krijgen in 
de toekomstige woonbuurt (met nadruk op de fa-
briekstraat) en een prominente locatie, zodat deze de 
historische en toekomstige identiteit van het gebied 
helpen vormgeven. 

Een zorgvuldige integratie van waardevolle bestaan-
de panden, met een duurzame nieuwe bestemming, 
met nieuwe ontwikkelingen die geïnspireerd zijn op 
het verleden, zullen het nieuwe fabrieksensemble 
vormen. Met deze insteek kan de historische laag van 
de oude textielfabrieken in Goirle een duurzame toe-
komst krijgen.
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Afbeelding: De uitbreiding van de weverij, gebouwd in 1909 tegen de achtergevel van de weverij uit 1905. Die gevel is links 
op de foto te zien. De opname toont ook de ijzeren N-liggers.  
 

 
Afbeelding: Detail van de vroeg twintigste-eeuwse N-liggers in de uitbreiding van de weverij.  
 

 
Afbeelding: Achtergevel van de uitbreiding van de weverij met lisenen en een fries met bloktand.  
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Afbeelding 08: Luchtopname uit omstreeks 1954 of kort daarna (na de bouw van de huidige schoorsteen). 
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2.2  Historische foto’s 
In aanvulling op het kadastrale onderzoek, om de vertaalslag van de grondvorm naar ruimtelijke structuur te 
maken én om als basis voor de gebouwbeschrijvingen te dienen worden hier enkele historische (lucht)foto’s 
gepresenteerd. Te beginnen met de oudst bekende opname van de fabriek. Deze opname moet – gelet op de 
kadasterkaarten hiervoor, gemaakt zijn vóór 1896. De foto toont wat in deze rapportage is aangemerkt als 
gebouw IX én de oorspronkelijke schoorsteen van de fabriek. Die schoorsteen werd in 1907 vervangen door 
een exemplaar dat op de oudste luchtfoto’s is te zien (de opname vanaf de kerktoren, die dus van ná 1907 
moet zijn).  
 

 
Afbeelding 02: Oudste opname van de fabriek. Van de hal onder sheddaken resteren thans nog muurdelen in gebouw IX en 
mogelijk gebouw V.  

 

 
Afbeelding 03: Opname vanaf de kerktoren. De foto is op basis van het kadastrale onderzoek te dateren circa 1910. De 
tweede schoorsteen maakt deel uit van de Van Besouwfabriek.  
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Afbeelding 04: Luchtopname uit omstreeks 1925.  
 

 
Afbeelding 05: Luchtopname uit omstreeks 1930.  
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geraadpleegde bouwtekeningen zijn in het archief gefotografeerd. Ze worden, ter volledigheid, aangeleverd 
op een separate DVD.  
 
Na het historische overzicht is van ieder gebouw afzonderlijk een beschrijving en waardering opgenomen. 
Voor de waardering dient de waarderingstabel als uitgangspunt. Het rapport eindigt met een bondige 
synthese van de bevindingen.      
 

 
Afbeelding: Kaart van het terrein met daarop aangegeven de in dit rapport gehanteerde gebouwnummers.  
  nr. 1 Transformatorhuis (poortgebouw) 

nr. 2  kantoorgebouw aan de Kerkstraat

nr. 7 Weverij

nr.14 schoorsteen

nr. 16 Accu- en pompgebouw
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4.5 PROGRAMMA

De Zuidrand van Goirle wordt getransformeerd van 
een overwegend werkgebied naar een overwegend 
woongebied. Vanwege de landschappelijke kwa-
liteiten en de bijzondere ligging, niet alleen direct 
aansluitend op bestaande woongebieden, maar ook 
nog eens dicht bij het centrum en het buitengebied, 
is voor het gebied een visie ontwikkeld waar lande-
lijk en dorps wonen binnen afgebakende buurtjes en 
met zeer unieke eigenschappen voorop staat. Vanuit 
volkshuisvestelijk oogpunt biedt dit unieke kansen 
om te experimenteren met identiteit en branding, 
met collectief particulier opdrachtgeverschap en met 
verschillende woonmilieus. 

Goirle Zuid biedt ruimte voor kleinschalige buurtjes 
waarin zowel exclusieve als betaalbare woningen, 
grondgebonden woningen en appartementen kun-
nen worden ontwikkeld. De Zuidrand kan een levens-
loopbestendig gebied worden, waar mensen zo lang 
mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blij-ven 
wonen, met een gedifferentieerd woningaanbod en 
een samenhangend aanbod van maatschappelijke 
voorzieningen. Dat betekent dat voor de Zuidrand 
een passende woonomgeving met goede toeganke-
lijkheid, sociale veiligheid, gebruiksvriendelijkheid, 
etc. uitgangspunt is.  
In de Zuidrand is naast wonen (in verschillende typo-
logieën en categorieën) ook ruimte aanwezig voor 
ondergeschikte zorg, verzorgd wonen, kleinschalig 
werken, recreëren en eventueel kleinschalige dagho-
reca. 

Het gebied biedt ruimte om een grote diversiteit aan 
woningen en woonmilieus een aantrekkelijke plek te 
geven. De exacte invulling van het woonprogramma 
zal bij de uitwerking bepaald worden. De insteek 
daarbij is bouwen naar behoefte. Op de locatie van 
Van Besouw ligt de nadruk meer op een gedifferenti-
eerd dorpse structuur met een breed aanbod met 
betaalbare, middeldure en dure woningen. 

Naast grondgebonden woningen zijn ook kleinscha-
lige appartementen denkbaar. Daarnaast zijn bin-
nen het ‘fabriekscomplex’ bijzondere woningtypes 
en kleinschalige (maatschappelijke) voorzieningen 
mogelijk. De locatie Van Puijenbroek leent zicht meer 
voor een extensief woonmilieu met duurdere wonin-
gen, een lage dichtheid en bijzondere identiteit. Naast 
deze (grote) exclusieve kavels, die de overgang naar 
het landschap vormen, kunnen in de omgeving van 
de Bergstaat en rondom het ‘fabriekscomplex’ ook ge-
wone en betaalbare woningen en/of zorgwoningen 
gerealiseerd worden. 

Met betrekking tot de locatie van Thebe kan opge-
merkt worden dat er in eerste instantie vervangende 
nieuwbouw gerealiseerd voor de bewoners van het 
verpleeghuis, maar dat er wellicht in een later stadi-
um woningen (appartementen) worden toegevoegd 
in een concept van zorg en service aan huis.
Bij de verdere uitwerking/ontwikkeling per deelplan 
zullen de typologieën en prijscategorieën in afstem-
ming met de behoefte in Goirle en in lijn met het 
woonbehoefteonderzoek bepaald worden. 

De verdeling van het bovengenoemde woningbouw-
programma is gebaseerd op het realiseren van een 
gedifferentieerd programma in het gebied. De locatie 
Zuidrand is in de Notitie prioritering woningbouwlo-
caties Gemeente Goirle opgenomen voor de periode 
2016-2021. Binnen de getekende hoofdstructuur is 
het volgende programma in potentie mogelijk te 
realiseren: 
•	 ca. 190 woningen (maximaal 210woningen) op de 

locatie van Van Besouw; 
•	 tot ca. 165 woningen op de locatie Van Puijen-

broek (afhankelijk van de kavelgroottes, doel-
groepen en de markt);

•	 ca. 40 extra woningen (buiten huidige aantal) 
•	 gereserveerd voor mogelijke ontwikkeling op de 
•	 locatie van Thebe.
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Het verschil in capaciteit van beide locaties is af te 
leiden uit de beoogde ruimtelijke structuur. Op het 
terrein van Van Puijenbroek is het uitgangspunt een 
extensief groen woonmilieu met behoud van een re-
latief groot historisch cluster en met aanleg van na-
tuur- en waterbergingsgebied. 

De aantallen en differentiatie geven een goede in-
dicatie van het noodzakelijke programma om deze 
locaties financieel-economisch haalbaar te kunnen 
herontwikkelen en de beschreven ambities te hel-
pen handen en voeten te geven. Het uiteindelijke 
programma zal afhankelijk zijn van de regionale wo-
ningbouwafspraken, markt, etc. Daarbij zal in het bij-
zonder aandacht zijn voor levensloopbestendig- en 
aanpasbaar bouwen, duurzaamheid en zorg.

Vooralsnog zijn voor de Zuidrand 190 woningen toe-
gewezen die de komende 5 jaar gerealiseerd 
mogen worden. De ontwikkelende partijen zullen de 
onderverdeling van deze toegewezen woningpro-
gramma in overleg met elkaar afstemmen. 
Het daadwerkelijke programma zal worden bepaald 
op basis van de markt op het moment van uitvoering. 
Daartoe wordt steeds een marktonderzoek uitge-
voerd dat met de gemeente wordt gecommuniceerd. 

Mocht uit onderzoek behoefte blijken aan bepaalde 
categorieën en doelgroepen wordt het plan hierop 
aangepast/ingericht. Vooralsnog biedt de hoofdstruc-
tuur voldoende ruimte voor deze flexibele invulling.

Andere functies dan wonen
HaVeP textiel heeft besloten om nog 7-10 jaar gebruik 
te blijven maken van de (helft van de) huidige locatie 
aan de zuidwest kant. Het fabrieksgedeelte dat 
behouden blijft zal netjes worden afgehecht en geïn-
tegreerd in een groene mal.
Daarnaast zijn er mogelijkheden om, in en rondom de 
te behouden monumenten en het hoofdkantoor, 
bedrijfsmatige functies een plek te geven. Onderzocht 
zal worden of het hoofdkantoor van HaVeP textiel in 
of rond het huidige hoofdkantoor aan de Bergstraat 
gehuisvest kan worden. Daarnaast is een aanvulling 
met bedrijven in de zorg en/of innovatieve start-ups 
mogelijk. Dat laatste zou passen bij de ontstaansge-
schiedenis van HaVeP (uit de overgang van ambach-
telijke thuis-wevers naar de weef- en verfindustrie). 
Ook een kleinschalige horeca-functie in of rond het 
stoomgemaal behoort tot de mogelijkheden. 
Op de locatie Van Besouw zijn ook kleinschalige werk-
gelegenheid en maatschappelijke voorzieningen 
denkbaar.

Indicatieve programma Zuidrand
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4.6 BEELDKWALITEIT

De Zuidrand is aantrekkelijk, het is divers in uitings-
vormen, heeft veel groen en een uitnodigende open-
bare ruimte, het is goed ontsloten naar het dorp en 
naar het buitengebied en vormt een vriendelijk dorps 
karakter. 

De landschappelijke kwaliteiten en de bijzondere lig-
ging van het gebied vormen de basis voor een dorps 
en landelijk woonmilieu. Zowel de ontwikkelende 
partijen als de gemeente gaan daarom voor kwaliteit 
en hechten veel waarde aan een hoog ambitieniveau. 
Het groen-blauwe raamwerk biedt voor de afzon-
derlijke locaties in de Zuidrand mogelijkheden voor 
de ontwikkeling van bijzondere, unieke, diverse en 
smaakvolle buurten met een eigen sterke identiteit. 
De beeldkwaliteit van de nieuwe bebouwing 
(en nieuwe publieke ruimte) zoekt nadrukkelijk aan-
sluiting bij het bestaande landschap, het dorpse lint 
en de aanwezige cultuurhistorie. 

Ook al biedt de Zuidrand ruimte voor een grote 
diversiteit aan buurtjes, sferen en typologieën, toch 
zal de uitstraling en structuur van ieder afzonderlijk 
deelgebied gebaseerd zijn op deze drie uitgangspun-
ten/ hoofdelementen: 
•	 het groen-blauwe raamwerk; dit bepaalt de afba-

kening en de hoofdstructuur van de buurt; 
•	 dorpse maat, schaal en korrel; 
•	 historie van de plek als inspiratie voor de toe-

komst. 

De nieuwe bebouwing voegt zich in de cultuurhisto-
rie van het gebied. Dat betekent dat diverse buurtjes 
een eigen karakter en ruimtelijke opbouw kunnen 
krijgen. Het groene raamwerk zorgt voor samenhang.

Bebouwing
Binnen de buurten kunnen diverse stedenbouwkun-
dige typologieën ondergebracht worden: dorps 
wo-nen langs de lint, dorps wonen aan de hoven, wo-
nen aan het landschap, wonen in een groene park-
achtige tuin en wonen binnen een ‘fabrieksensem-
ble’. In de Zuidrand wisselen kleinschalige gebouwen 
(lint bijvoorbeeld) zich af met grootschalige (fabrieks)
complexen. Maar ook binnen de complexen zelf zijn 
contrasten in schaal en korrel denkbaar. De ‘Fabriek’ 
bestaat ook weer uit een ensemble van grotere en 
kleinere gebouwen. 

Uitgangspunt voor de nieuwe bebouwing in Goirle 
Zuid is het bouwen in het hier en nu met bijbeho-
rende originele hedendaagse architectuur. Centraal 
daarin is de dorpse mix van typologieën met variatie 
in korrelgrootte, maat en schaal van de bebouwing. 
De verdeling en ritmering van volumes en typologie-
en is erg belangrijk om variatie of dynamiek te verkrij-
gen: aspecten die in een dorps beeld thuishoren. 
Om het dorpse karakter verder te borgen zal voor de 
woningen 1-3 lagen (met een kap) uitgangspunt zijn. 
Uitzondering vormt de Bebouwing van Thebe aan de 
Berstraat waar 4 lagen met een kap mogelijk zijn. 
Hierbij wordt relatie gezocht met de ‘stedelijke uit-
straling’ van de overige gebouwen aan de Berstraat. 
Hogere accenten (tot bijvoorbeeld circa 5 lagen met 
een kap) zullen alleen op twee plekken langs de beek 
mogelijk zijn: op de zichtlijnen vanuit het dorp naar 
het landschap en gekoppeld aan de fabrieksstraten. 

In de Zuidrand onderscheiden zich minimaal 8 buur-
ten met een eigen sfeer en uitstraling. 
De onderscheidende sferen zijn: 
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Dorpse lintbebouwing; 
De Bergstraat en de Kerkstraat worden met name 
bepaald door individuele panden van 1 á 2 lagen en 
soms 3 lagen met een kap. De onderlinge hoogtes 
variëren en ieder pand is weliswaar familie van het 
naastgelegen pand, in kleur en materiaalgebruik, 
maar ook net even iets anders. Deze kleinschalig-
heid en individualiteit vormt het uitgangspunt voor 
de nieuwe bebouwing aan en langs deze structuren. 
Er wordt vooral ingezet op duurzame materialen die 
mooi verouderen, zoals baksteen, gebakken pannen, 
houten kozijnen. 
Ook de achtergelegen gebieden, zoals de laantjes op 
de locatie van Van Besouw en de woningen achter de 
Bergstraat bij Van Puijenbroek, lenen hun karakter en 
uitstraling aan deze uitgangspunten. 

De fabriek;
Zowel op de locatie van Van Besouw als van Van 
Puijenbroek wordt rondom het historische hart van 
de textielfabrieken een nieuw ensemble gecreëerd, 
geïn¬spireerd op de schaal en uitstraling van de voor-
malige fabrieken. Het ensemble van te renoveren 
bestaande gebouwen en nieuw te bouwen panden 
vertellen gezamenlijk het verhaal van de textielindus-
trie op deze plekken. Op de locatie Van Puijenbroek 
wordt daarbij tevens de verschillende ontwikkelings-
stadia van de textielindustrie in Goirle zichtbaar. 

De nieuwe complexen vormen binnen de Zuidrand 
bijzondere architectonische en typologische ensem-
bles. Deze locaties zijn daarom ook zeer geschikt voor 
andere woningtypes, doelgroepen (bijvoorbeeld 
zorg) en functies (bijvoorbeeld werken, kleinschalige 
daghoreca, etc.). Het toevoegen van een bepaalde 
mate van overruimte in de begane grond kan de nieu-
we bebouwing daarmee veel duurzamer maken. 
Robuustheid, industriële uitstraling, collectieve (bin-
nen)ruimte en materialisatie zijn de basisuitgangs-
punten voor deze deelgebieden, voor de architectuur 
én de buitenruimte. 

Daarnaast vormt het integreren van bestaande monu-
mentale delen van de fabriek met nieuwe gebouwen 
tot een samenhangend geheel, een ander belangrijk 
uitgangspunt. 

Wonen aan Het Vloed;
Ten zuiden van de fabrieksterrein, direct aan Het 
Vloed zijn enkele zeer royale kavels geprojecteerd die 
geleidelijk in de beekdal overgaan. De grote diepe 
tuinen grenzen aan het landschap en bepalen het 
beeld vanuit het buitengebied. Er is geen harde grens 
te trekken, de tuinen kunnen evenals Het Vloed zo af 
en toe onder water lopen. De bebouwing, dat op ho-
gere deel van het gebied staat, is extensief en zal hier 
ondergeschikt zijn aan het groen van de tuinen, met 
grote mate van privacy, met een landelijk karakter en 
liefde voor het landschap. De precieze invulling van 
het programma zal bij de uitwerking worden bepaald, 
maar duurzame en zorgvuldig in landschap geïnte-
greerde woningen vormen het beeld op deze plek. 
Wonen aan Het Vloed is het wonen in het landschap. 

Het Molenwiel in de tuin van Huize Anna;
Ten zuiden van de tuin van Huize Anna wordt het 
voormalige molenwiel hersteld. Hier ontstaat een 
bijzondere groene woonenclave tussen de beeklo-
pen gelegen aan het Molenwiel. Tussen de bestaande 
bomen wordt op zorgvuldige wijze een aantal grote 
kavels geprojecteerd. Het wonen aan het Molenwiel 
zal een groen, extensief en bijzonder nieuw woonmi-
lieu in Goirle worden. De relatie met de tuin van Huize 
Anna en het zicht op het buitengebied van Goirle zor-
gen voor een exclusief karakter en daarbij voor het 
behoud van de groene uitstraling naar het landschap. 
De bebouwing zal ook hier ondergeschikt zijn aan het 
groen, met grote mate van privacy, met een landelijk 
karakter en liefde voor de natuur. Het is denkbaar om 
bij de architectonische vormgeving één van de 
woningen als referentie naar de oude molen te laten 
verwijzen.
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Kloostertuin aan het Kerklaantje; 
Ten oosten van de tuin van Huize Anna op de locatie 
van Thebe Elisabeth wordt intensief wonen rondom 
hofjes en tuintjes (kloostertuin als inspiratie) voor-
gesteld. Ruimtelijk betekent dit clustering van com-
pacte bebouwing aan de Bergstraat en een grote tuin 
daarachter. De kloostertuin ligt enerzijds aan de rand 
van de tuin van Huize Anna en anderzijds aan het 
Kerklaantje die het landschap inloopt. In deze ach-
tergelegen tuin komen enkele bebouwingsobjecten 
met een sterke relatie met het parkachtige landschap 
en de omgeving. De kleinschaligheid van de buiten-
ruimte en de architectuur van de bebouwing kunnen 
op kloosterbebouwing (ensemble van grote en kleine 
gebouwen ) en kloostertuin geïnspireerd worden. 

Bakens aan het landschap;
Zowel op de locatie van Van Besouw als van Van Puij-
enbroek worden bijzondere objecten aan het beekdal 
gesitueerd. Deze bebouwingsobjecten vormen 
bakens aan het landschap. Het beeld van de Zuidrand 
zal naast de kerktoren, de schoorstenen en monu-
mentale bomen aangevuld worden met twee bijzon-
dere objecten. Deze nieuwe objecten dienen geen 
hoge bakens te worden, maar zich met architectuur 
en typologie te onderscheiden. Wat deze objecten bij-
zonder maakt is hun architectonische verschijnings-
vorm, locatie en relatie met het landschap. Daarnaast 
dienen ze zich te voegen bij de schaal en korrel van 
overige clusters en buurten. Een maximale hoogte 
van 5 lagen (met een kap) is hier denkbaar. 

Openbare ruimte 
De openbare ruimte in de Zuidrand wordt met name 
bepaald door de stroom van de beek De Nieuwe Leij. 
Het beeklandschap vormt de overgang naar het land-
schap, het definieert de grens van het dorp en zorgt 
voor samenhang tussen de diverse landschappelijke 
karakters ten zuiden van het gebied. Het beekdal is 
de drager van de openbare en groene structuur van 
de Zuidrand. 

Het aanwezige raamwerk van lanen, bomenrijen en 
boomgroepen is een tweede laag in dit unieke en 
rijke landschap. 
De toekomstige inrichting van de openbare ruimte 
bij de transformatie van de Zuidrand zal zich moeten 
voegen aan de bestaande kwaliteiten en structuren. 
Naast de bebouwing kan de inrichting van de nieuwe 
buurtjes een belangrijke bijdrage leveren aan de uit-
straling c.q. de leefkwaliteit van deze nieuwe buurten 
in de Zuidrand. De openbare ruimte levert een cruci-
ale bijdrage aan het creëren van samenhang tussen 
de buurten onderling en met de naastgelegen woon-
buurten en groene gebieden. De inrichting van het 
openbaar gebied vormt door middel van een paar 
eenvoudige ingrepen vaak al goede speelaanleidin-
gen. 

Feitelijk is de structuur van deze openbare ruimte lei-
dend bij de toekomstige, gefaseerde invulling van het 
gebied. In de later op te stellen uitwerkingsplannen 
voor de verschillende deellocaties en ontwikkelings-
stappen wordt de openbare ruimte, in samenspraak 
met de gemeente, nader uitgewerkt. Hierbij zal zorg-
vuldig een evenwicht gezocht worden tussen kosten 
en kwaliteit. Waar mogelijk wordt het openbare groen 
gemaximaliseerd en blijft de verharding minimaal. 

Binnen de Zuidrand zijn de volgende openbare struc-
turen aanwezig:

Het beekdal;
De Nieuwe Leij krijgt meer ruimte en de oevers wor-
den natuurlijk en ecologisch ingericht. Langs de beek, 
afwisselend aan de noord- en zuidkant, worden wan-
delpaden ingericht zodat het gebied een fijnmazig 
netwerk van recreatieroutes kan krijgen. De aanwe-
zige structuren bieden een fijnmazig patroon en ver-
bindingsmogelijkheden met het dorp (dwarsroutes). 
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Deze zullen ook in de toekomst verder verfijnd wor-
den. Langs de beek zijn diverse aanleidingen voor het 
spelen met en in het water denkbaar. Kinderen zijn 
creatief en hebben vooral speelaanleidingen nodig. 
Dit zal natuurlijk in balans moeten zijn met het eco-
logische karakter van het toekomstige gebied. Daar-
naast kunnen ontmoetingsplekken en verblijfsplek-
ken toegevoegd worden. Zoals bijvoorbeeld een 
steiger om te vissen, een vlonder aan het water om 
te rusten, etc. 

De groene vingers naar het landschap;
De bestaande lijnstructuren die de relatie tussen het 
dorp en het landschap leggen, worden bij de toe-
komstige ontwikkelingen geïntegreerd en verder met 
groen versterkt: 
•	 het Kerklaantje-De Vosserijten, 
•	 Watermolenstraat- Molendijk en de twee landwe-

gen daartussen naar het Landgoed en 
•	 de Beeksedijk.

Daarnaast worden zowel op de locatie van Van 
Besouw als van Van Puijenbroek nieuwe groene vin-
gers toegevoegd. Deze vormen samen met de histori-
sche routes een fijnmazig netwerk van verbindingen 
tussen Goirle en het recreatieve buitengebied. Iedere 
route heeft een herkenbaar eigen identiteit, wat de 
leesbaarheid en oriëntatie in het gebied bevordert.
Daarnaast dienen deze groenen lobben als belang-
rijke ruimtelijke dragers van deze deelgebieden. 
Naast een groene en robuuste uitstraling zijn het bij 
uitstek ook plekken (zones) voor integratie van wadi’s, 
poeltjes en andere voorzieningen die een duurzame 
waterhuishouding kunnen bevorderen. 

Bij de locatie Van Puijenbroek wordt vanaf de Bergs-
traat, in verlengde van de Dr. Ariensstraat een groene 
loper tot aan Het Vloed doorgetrokken. De groene lob 
is hier ca. 30 meter breed.

Bij de locatie Van Besouw loopt de Fabrieksstraat, 
vanaf de Kerkstraat over in een groene lob waarmee 
zicht en relatie op het landschap en de beek ontstaat. 
Ook bij de Beeksedijk wordt het profiel met groen ver-
breed. Deze groene lopers zijn de belangrijke groene 
verbindingen tussen de nieuwe woonbuurten en het 
landschap. Ze brengen het landschap in woongebied. 
De functie van deze ruimte wordt aangevuld met spe-
len en verblijven voor de bewoners. 

De woonstraten en hoven;
De sfeer en inrichting van de woonstraten, hoven 
en erven langs en aan de Kerkstraat dient duurzaam 
ingericht te worden en in relatie met het aanwezige 
groen-blauwe raamwerk te zijn. Een ingetogen inrich-
ting met ruimte voor ontmoeting, spelen en verblijf 
is het uitgangspunt. De nieuwe toegevoegde groene 
structuur zorgt voor landelijke uitstraling en kwaliteit. 
Het parkeren domineert niet de openbare ruimte, dit 
wordt maximaal uit het zicht getrokken en in klein-
schalige parkeerclusters of op eigen terrein opgelost. 
Waar dat haalbaar is zullen groene erfafscheidingen 
het landelijke karakter versterken. 
In de uitwerking van de openbare ruimte wordt reke-
ning gehouden met het feit dat de Zuidrand voor 
iedereen een passende woonomgeving moet wor-
den. Dit betekent aandacht voor bijvoorbeeld toegan-
kelijkheid, sociale veiligheid en gebruiksveiligheid. 

De Fabrieksstraat en plein;
De openbare ruimten bij de nieuwe Fabriekscom-
plexen zullen een belangrijke bijdrage leveren aan 
de totale beeld en uitstraling van deze clusters. Een 
robuuste en industriële vormgeving en inrichting zal 
integraal met de bebouwing tot stand komen. 
Het verhaal van de fabrieken kan ook in de openbare 
ruimte verteld worden. Daarbij kan gedacht worden 
aan bijzondere stenen in de vloer, opschriften, mate-
rialen, verlichting, zitelementen, etc. Vanzelfsprekend 
is dat het parkeren en ontsluiten van de woningen en 
andere functies op een integrale wijze een plek dient 
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WONEN AAN HET VLOED

DE FABRIEK

DORPSE LINTBEBOUWING

BAKEN AAN HET LANDSCHAP

MOLENWIEL

TUIN AAN HET KERKLAANTJE

DE FABRIEK
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4.7 VERKEER EN PARKEREN

De autobereikbaarheid en het parkeren zijn belang-
rijke voorwaarden voor de nieuwe woningen in de 
Zuidrand. Parkeren in de buurt van de woning is van 
groot belang, zeker voor mensen die minder mobiel 
zijn, of mensen met een beperking of zorgbehoefte. 
Dit geldt uiteraard ook voor mensen met kinderen. 
Tegelijkertijd is juist voor deze mensen ook de leef-
baarheid en verblijfskwaliteit van de directe woon-
omgeving van groot belang. De auto moet daarom 
niet overheersend aanwezig zijn; gevoelsmatig dient 
de auto in de Zuidrand te gast te zijn, ondergeschikt 
aan het wandelen, fietsen en spelen. 

De auto hoeft zeker niet onzichtbaar gemaakt te wor-
den (ook dat hoort bij een dorp) maar het blik zal niet 
overheersend zijn in het straatbeeld. Een zorgvuldig 
evenwicht is gewenst, waarbij de duurdere woningen 
waar mogelijk op eigen terrein parkeren. 

In de huidige situatie worden de fabrieksterreinen 
ontsloten vanaf de Bergstraat en de Kerkstraat. Met 
het verdwijnen van de grootschalige bedrijvigheid 
zullen deze ook ontlast worden van vrachtverkeer. De 
auto-ontsluiting voor de locatie van Van Puijenbroek/
HaVeP zal via de Bergstraat verlopen, de auto-ont-
sluiting van de locatie Van Besouw loopt via de Kerk-
straat en de Beeksedijk. De huidige aansluiting aan de 
Kerkstraat, de ‘fabrieksstraat’ wordt ingericht voor ge-
mengd verkeer met nadruk op fietsen en wandelen.

Gezien de ligging nabij het centrum is het streven om 
in de Zuidrand het langzaam verkeer zo goed mogelijk 
te faciliteren en stimuleren. Een fijnmazig en aantrek-
kelijk netwerk van wandel- en fietsroutes verknoopt 
de nieuwe woongebieden met de rest van Goirle en 
het buitengebied. De buurten die aan de Bergstraat 
en de Kerkstraat grenzen kunnen direct hiervandaan 
ontsloten worden. Het verkeer en parkeren zal steeds 
per deelgebied/deelfase opgelost worden. 

Iedere deelontwikkeling zal voldoen aan de gestelde 
parkeernormen en goed ontsloten worden. 
Binnen het huidige GVVP zijn kaders aangegeven 
voor onder andere de wegbreedte en de eisen aan 
voorzienin-gen voor langzaam verkeer. Bij het uitwer-
ken van een deelplan zal hiermee rekening gehouden 
worden. 

Ook het parkeren zal pas bij de uitwerking van deel-
gebieden en op basis van concreet programma uit-
gewerkt kunnen worden. Daarbij zullen uiteraard ook 
eventueel verdwijnende parkeerplaatsen langs de 
Kerkstraat en Bergstraat in de openbare ruimte wor-
den meegenomen. Bij de uitwerking van de deelge-
bieden zal het actuele parkeerbeleid van de gemeente 
Goirle conform CROW leidend zijn. Bij de proefverka-
veling bij de visie is vooralsnog rekening gehouden 
met de normen volgens de CROW publicatie 317. 

Locatie Van Besouw
Op de locatie Van Besouw wordt een parallelstaat 
tussen de Kerkstaat en het beekdal aangelegd. Deze 
weg ontsluit de locatie voor autoverkeer, zodat de 
verkeersintensiteit op de Kerkstaat wordt terugge-
bracht. Het parkeren wordt op eigen terrein, in klein-
schalige parkeerclusters tussen de tuinen en in open-
bare ruimte en langs de ontsluitingsstraten opgelost. 
Uitgangspunt is dat de ‘Fabrieksplein’ en de hoven 
zoveel mogelijk een verblijfs- en speelfunctie voor de 
buurt hebben. De auto moet daarom niet overheer-
send aanwezig zijn; de auto dient ondergeschikt aan 
het wandelen, fietsen en spelen te zijn. 

Locatie Van Puijenbroek
De afzonderlijke buurtjes binnen dit deelgebied wor-
den met korte lijnen vanaf de Bergstaat ontsloten. 
Hiervoor worden de bestaande en nieuwe structuren 
benut. Via de Watermolenstraat wordt het fabrieks-
complex aan de Bergstraat en het gebied aan het 
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Molenwiel (in de tuin van Huize Anna) ontsloten. 
Tevens wordt deze weg gebruikt om het baken 
(appartementen object) te ontsluiten. Ook voor deze 
locatie geldt dat het parkeren niet te dominant in de 
openbare ruimte aanwezig is.

 Het parkeren wordt op eigen terrein en in kleine par-
keerclusters tussen de tuinen opgelost. Een kleinscha-
lige parkeervoorziening is ook mogelijk. Een mix van 
woningtypes en stedenbouwkundige structuren kan 
dit mogelijk maken.
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4.8 LANGZAAM VERKEER EN RECREATIE/ 
  SPELEN

Voor langzaam verkeer ontstaat met de ontwikkeling 
van de Zuidrand een fijnmazig raamwerk van aantrek-
kelijke routes die de woonbuurten verbinden met het 
beekdal, het buitengebied, de naastgelegen woon-
buurten en het centrum. 
De bestaande lijnstructuren vormen nu al sterke ver-
bindingen met het landschap. Bij de transformatie 
van de gebieden zullen deze structuren verder uitge-
bouwd en verbonden worden met het overige net-
werk van paden. 

De visie van de Zuidrand gaat uit van een fijnmazig 
netwerk van wandelroutes, zowel in de noord-zuid als 
oost-west richting: 
•	 Een natuurlijke route langs de beek; met wisse-

lende ligging aan de noord- en zuidzijde van de 
beek. 

•	 Een padenstructuur die centraal door het gebied 
verschillende buurtjes met elkaar verbindt (Bergs-
traat-Fabriek Van Besouw- tuin van Huize Anna- 
Kerkbuurt-Fabriek Van Besouw-Hoven buurt). 

•	 De dwarsroutes als verbindingen met het land-
schap (Kerklaantje, Watermolenstaat, groene vin-
gers, landwegen). 

Dit fijnmazige systeem zorgt dat de grote biodiversi-
teit en verscheidenheid van het gebied ervaarbaar en 
beleefbaar wordt voor zowel de toekomstige bewo-
ners als huidige bewoners uit de omgeving. De wan-
delroutes zoals weergegeven in de kaart hiernaast 
zijn het wensbeeld vanuit de Visie Zuidrand. De visie 
bestrijkt een groter gebied dan het eigendom van de 
ontwikkelende partijen. Om deze reden zal de haal-
baarheid van alle toevoegingen/aanvullingen buiten 
de eigendomsgrenzen van de ontwikkelende partijen 
afhankelijk zijn van de middelen die derden daarvoor 
in kunnen en willen zetten. 

De beekzone en de groene vingers vormen in feite 
een natuurlijk speelterrein. Specifiek vormen de kruis-
punten van routes door het gebied de plek voor ont-
moeting. Een verblijfsplek waar af en toe een zitbank 
wordt toegepast. De groene lobben/vingers worden 
gebruikt voor de wateropgave en hierop ingericht, 
waar ook speelvoorzieningen voor de buurt geïnte-
greerd zullen worden. Er komen in ieder geval twee 
reguliere speelplekken. Met name langs de nieuwe 
beek zijn echter ook veel interessante kansen voor 
natuurlijke speel- en verblijfsplekken aanwezig.
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4.10 FASERING

Zoals geschreven zal de ontwikkeling van de Zuidrand 
in Goirle zich naar verwachting uitspreiden over een 
periode van zeker 10 jaar. De Zuidrand zal stap voor 
stap worden ingevuld, waarbij steeds nadrukkelijk 
gekeken zal worden naar wat er vanuit de markt wen-
selijk is. Binnen de beschreven ruimtelijke hoofdstruc-
tuur zal steeds een gedeelte van de terreinen getrans-
formeerd worden naar een nieuwe woonbuurt. 

Daarom is het belangrijk dat een robuuste groene 
hoofdstructuur kaders biedt voor gefaseerde ont-
wikkeling. Er moet gedurende een lange periode 
voldoende ruimte zijn voor creativiteit, innovatie en 
improvisatie. Bijvoorbeeld om ontwikkelingen op 
verschillende wijze te kunnen vormgeven en verka-
velen. Of om de functionaliteit van openbare ruimte 
af te stemmen op de behoeften van de toekomstige 
bewoners.

Iedere stap in de ontwikkeling dient vervolgens een 
afgerond geheel te zijn, één ruimtelijk samenhangen-
de buurt met een eigen identiteit. Het groene raam-
werk zorgt daarbij voor afbakening en samenhang 
met de rest. De omvang van de buurtjes zoals deze 
nu zijn meegegeven en de verschillende identiteiten, 
spelen nadrukkelijk in op die stapsgewijze ontwikke-
ling. 
Daarnaast kan bij iedere ontwikkelingsstap ingezet 
worden om het gebied meer ‘waarderijp’ te maken 
voor de volgende ontwikkelingsstappen. Door de be-
staande cultuurhistorie een nieuwe betekenis te ge-
ven en door het landschap te ontwikkelen tot een rijk 
natuurgebied en deze te verweven met de omgeving, 
wordt een nieuwe kwaliteitslaag aan het gebied toe-
gevoegd. 

Het gebied wordt met iedere stap aantrekkelijker en 
toegankelijker voor de volgende ontwikkelingen. Ie-
dere stap is dus ook investering in de kwaliteit en zo 
een investering in de volgende stap. 
De ontwikkeling van de woningen op en rondom het 
moleneiland is hiervan een goed voorbeeld: de op-
brengst van de nieuwe woningen maken het mogelijk 
te investeren in de toegankelijkheid en kwaliteit van 
de tuin en de transformatie en opwaardering van het 
beekdal en de EHS. 

Naast een stapsgewijze (her)ontwikkeling en afstem-
ming per buurt is binnen de visie ook ruimte voor 
onderlinge afstemming in het programma. De ont-
wikkelende partijen richten zich op verschillende 
woonmarkten: Van Puijenbroek richt zich met name 
op de zorg en extensieve en duurdere woningen, ter-
wijl NBU PO IV en Leystromen zich meer richten op 
een breder programma in het huur- en koopsegment. 
Thebe zal zich in eerste instantie richten op vervan-
gende nieuwbouw en realisatie van een specialistisch 
centrum. Naar de toekomst toe wordt nagedacht over 
een combinatie maken van zware verpleeghuiszorg 
en een combinatie van service en (lichte) zorg in de 
eigen woning.

Per ontwikkelingstap zal in het verlengde van de visie 
afstemming plaatsvinden over het programma. 
De in de visie gegeven fasering is indicatief en kan 
aangepast worden aan eventuele nieuwe inzichten 
ten aanzien van bijvoorbeeld marktwensen. 

Per locatie worden de stappen in volgorde kort 
doorlopen.
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Van Puijenbroek
Stap 1-3 vormen samen één samenhangend geheel 
met nadruk op cultuurhistorie (integratie, herstel en 
verbijzondering) en een grote variatie aan woningty-
pologieën (eventuele zorgwoningen, woningen voor 
ouderen en jongeren, exclusieve woningen) en cate-
gorieën (betaalbare woningen, middel dure en exclu-
sief dure). In stap 4 wordt een ander samenhangend 
geheel ontwikkeld met nadruk op landschap en en 
dorpse structuur.

Stap 1. 
Moleneiland en het molenwiel; ten zuiden van de tuin 
van Huize Anna wordt het oude molenwiel hersteld 
en de beek wordt verlegd en ingericht met natuurlijke 
oevers. Deze nieuwe waterstructuur vormt de drager 
en de begrenzing van deze nieuwe extensieve woon-
buurt met een aantal woningen met grote tuinen, die 
gezamenlijk het groene beeld van de tuin van Huize 
Anna verder gaan vorm geven. Indicatief betreft het 
ca. 8 (tot maximaal 16) woningen. 
Stap 2. 
Baken aan het landschap; de zuidelijke hallen van Van 
Puijenbroek worden gesloopt. Ten zuiden van de te 
handhaven ververij en de schoorsteen wordt een 
compact object met 18-25 appartementen in een 
dure prijsklasse gerealiseerd. Parallel wordt de Nieu-
we Leij richting het dorp verplaatst, krijgt deze haar 
gewenste licht meanderende brede beekprofiel en 
wordt Het Vloed ingericht als onderdeel van de EHS.
Stap 3. 
Het Fabrieksensemble; na de sloop en sanering van 
de bodemverontreiniging van het gebied wordt de 
fabrieksensemble rondom bestaande monumenten 
ontwikkeld. Binnen de cluster zijn ook gewone wo-
ningen en kleinschalige werkgelegenheid mogelijk. 
Indicatief betreft het ca. 57 woningen. 
Stap 4  
De nieuwste hallen van HaVeP worden parallel aan 
fase 1 nog opgeknapt en blijven nog ongeveer 5-7 
jaar in gebruik. Na deze periode wordt ook de zuid-
westelijke deel van het gebied getransformeerd. 
Rondom de hier te realiseren groene vinger en aan de 
Bergstraat kunnen ca. 35 grondgebonden woningen 
in betaalbare klasse ontwikkeld worden. Ten slotte 
kunnen ten zuiden aan het Vloed nog circa 12
 (maximaal 24) extensieve kavels gerealiseerd 
worden.
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Fabriek Van Puijenbroek
De herontwikkeling en transformatie van de fabrieks-
complexen vragen om een zorgvuldige en overwogen 
fasering. De bestaande monumentale panden dienen 
zorgvuldig ingepast te worden met een nieuwe 
bestemming en doel. Voor de ontwikkeling van deze 
ensembles wordt inspiratie gezocht bij de fabriek zelf; 
in de maat en korrel van de bebouwing, materialisa-
tie, in detaillering en clustering van gebouwen. 
Bij de herontwikkeling van de locatie van Van Puijen-
broek worden de meest recente hallen/panden van 
de fabriek aan de zuidwest zijde opgeknapt. Het doel 
is om deze gedurende circa 5-7 jaar nog in gebruik te 
houden. 

Om daarnaast nieuwe woningen te kunnen ontwikke-
len wordt de milieucontour daarvoor aangepast. Dit is 
goed mogelijk omdat de bedrijfsvoering is veranderd 
van industriële productie naar opslag en het Texpe-
riance-Center. Met behoud van de bedrijfsvoering in 
deze hallen kan op twee plekken langs de Watermo-
lenstraat verder getransformeerd worden: ten noor-
den nabij Bergstraat en rondom de monumenten en 
ten noordoosten daarvan aan het beekdal. 

Woonzorgcentrum Thebe Elisabeth
Thebe is op dit moment grootschalig aan het renove-
ren. Thebe is voornemens om vanaf 2017 gefaseerd 
nieuwbouw te plegen. Gedachte is om aan Bergstraat 
te beginnen.
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Van Besouw
Stappen 1, 2 en 3 vormen rond de fabrieksstraat een 
samenhangend ruimtelijk geheel met nadruk op 
cultuurhistorie. Stappen 3 en 4 worden als één samen-
hangend geheel ontwikkeld met nadruk op dorpse 
kleinschaligheid, diversiteit en relatie met het 
landschap. 

Stap 1. 
Het Fabrieksensemble aan de Kerkstraat; de ontwik-
keling van de locatie Van Besouw vangt aan met de 
transformatie en nieuwbouw rondom de fabrieks-
straat aan de zijde van de Kerkstraat. Op die manier 
krijgt het verhaal van de textielindustrie hier gelijk 
een duurzaam nieuwe toekomst. Indicatief betreft het 
ca. 40-45 woningen. 
Stap 2. 
Een tweede stap is het ontwikkelen van bebouwing 
aan het landschap; ten zuiden van de ‘Fabriek’ wordt 
een bijzonder wooncomplex aan het landschap gere-
aliseerd . Deze vormt samen met de schoorsteen de 
poort naar het landschap. Indicatief betreft het ca.30-
40 woningen. 
Stap 3. 
Ten noordoosten van de fabrieksstraat, op het gebied 
van Leystromen, worden grondgebonden woningen 
aan en achter de Kerkstraat ontwikkeld. Aan het land-
schap wordt een bijzonder wooncomplex met appar-
tementen gerealiseerd. Indicatief betreft het ca. 85-90 
woningen. 
Stap 4.  
De laatste stap voorziet in het afmaken van de struc-
tuur tussen de Kerkstraat en het beekdal. Indicatief 
betreft het nogmaals ca. 30-35 woningen.

Fabriek Van Besouw
Gezien de langere doorlooptijd van de (her)ontwikke-
ling zal gestreefd worden de sloop van de bestaande 
panden ook gefaseerd uit te voeren (afgestemd op 
de fasering). Eerst de sloop aan de westzijde voor 
ontwikkeling van fase 1 en 2 en daarna sloop aan de 
oostzijde voor ontwikkeling van fase 3 en 4. Of dit 
daadwerkelijk haalbaar is moet nog verder worden 
uitgezocht. Tijdelijk behoud van delen van de fabriek 
mag de ontwikkelingskansen voor overige delen van 
het terrein niet belemmeren (stedenbouwkundige 
structuur, aanpassen van de milieucontour, e.d.).
De bodemvervuiling staat deze gefaseerde sloopmo-
gelijkheid in ieder geval niet in de weg.
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4.9 MILIEU/BODEMVERVUILING

De regelgeving op het gebied van milieu is mede 
bepalend/richtinggevend voor de ontwikkelingsmo-
gelijkheden. De regelgeving stelt randvoorwaarden 
waarmee rekening dient te worden gehouden. De 
gefaseerde ontwikkeling zorgt ervoor dat gedurende 
een bepaalde tijd de gewenste woningbouwontwik-
kelingen worden gecombineerd met ter plaatse aan-
wezige bedrijfsmatige activiteiten. 

Locatie Van Puijenbroek
Binnen de voorgenomen ontwikkeling op het 
fabrieksterrein van Van Puijenbroek zal in de eerste 
fase gestreefd worden om alleen een gedeelte van de 
aanwezige panden te slopen. De bedrijfsactiviteiten 
worden hierbij geconcentreerd op het zuidwestelijk 
deel van het terrein. Onderdeel van de (voorlopig) te 
handhaven activiteiten vormt de houtgestookte C.V.–
installatie. De benodigde milieuruimte voor de (voor-
lopig) te handhaven bedrijfsactiviteiten wordt mede 
bepaald door deze installatie. 

Bodemkwaliteit
Voor de locatie is een historisch bodemonderzoek 
uitgevoerd. Uit dit onderzoek komt naar voren dat op 
verschillende locaties op en rond het terrein bodem-
verontreinigingen aanwezig zijn of waren. Een deel 
van de verontreinigingen is inmiddels gesaneerd. 
De verontreinigingen zijn met name geconcentreerd 
op het gebied van de ververij, nabij de schoorsteen en 
ten zuiden langs de Watermolenstraat. Daarnaast is er 
een aantal verdachte locaties waar nog onderzoek zal 
moeten plaatsvinden. Bij (her)ontwikkeling van het 
gebied Van Puijenbroek zullen, waar nodig, de nog 
aanwezige vervuilde locaties gesaneerd worden. Uit 
dit oogpunt zullen ook enkele oude bedrijfspanden 
gesloopt moeten worden (zoals ververij). 

Milieuhinderonderzoek tijdelijk te handhaven 
bedrijfsactiviteiten
Uit het beschikbare milieuonderzoek blijkt dat de 
te handhaven bedrijfsactiviteiten (inclusief houtge-
stookte CV-installatie) geen belemmeringen oplevert 
voor de voorgenomen ontwikkelingen (zorgcomplex 
en woningbouw). Wel is het noodzakelijk om in het 
kader van een goede ruimtelijke ordening nader on-
derzoek te doen naar het aspect geluid ter plaatse van 
de te realiseren woningen en zorgcomplex.

Wegverkeerslawaai
De locatie is o.a. gelegen binnen de geluidszone van 
de Bergstraat. Een nader onderzoek naar de geluids-
belasting ten gevolge van de gezoneerde wegen is 
noodzakelijk op grond van de Wet geluidhinder. In het 
kader van een goede ruimtelijke ordening zal even-
eens inzicht moeten worden gegeven in de geluids-
belasting van de niet gezoneerde 30 km/uur-wegen.
De verwachting is dat het geluid direct langs de Bergs-
traat de voorkeursnormen uit de Wet geluidhinder zal 
overschrijden. In verband hiermee dient rekening te 
worden gehouden met aanvullende geluid-beper-
kende maatregelen en/of de vaststelling van een 
hogere waarde. 

Locatie Van Besouw
Bodemkwaliteit
Op de locatie van Van Besouw is ook een aantal ver-
spreid liggende verontreinigingen gevonden. Het 
verkennend onderzoek heeft aangetoond dat de aan-
wezige bodemvervuiling op locatie van Van Besouw 
beperkt is en de voorgestelde fasering en ontwikke-
ling niet direct hoeft te belemmeren. Wel wordt gead-
viseerd nader onderzoek uit te voeren in verband met 
de aanwezige VOCl-verontreiniging.

Milieuhinderonderzoek tijdelijk te handhaven be-
drijfsactiviteiten
Er dient nog een aanvullend onderzoek te worden 
uitgevoerd om vast te stellen in hoeverre de te hand-
haven bedrijfsactiviteiten een belemmering vormen 
voor de gefaseerde ontwikkeling.

Wegverkeerslawaai
De locatie is o.a. gelegen binnen de geluidszone van 
het doorgaande deel van de Kerkstraat en Beeksedijk. 
Een nader onderzoek naar de geluidsbelasting ten 
gevolge van de gezoneerde wegen is noodzakelijk 
op grond van de Wet geluidhinder. In het kader van 
een goede ruimtelijke ordening zal eveneens inzicht 
moeten worden gegeven in de geluidsbelasting van 
de niet gezoneerde 30 km/uur-wegen (o.a. Kerkstraat 
tussen Beeksedijk en Bergstraat).

Algemeen
Op het moment van ontwikkeling van deelplannen 
en uiteindelijke oplevering van de woningen in deze 
gebieden zullen de ontwikkelende partijen zorgdra-
gen dat de locatie voldoet aan de geldende wet- en 
regelgeving.



4.11 DUURZAAMHEID EN ENERGIE

Duurzaamheid uit zich op vele manieren in de Zui-
drand van Goirle. Een belangrijk aspect is de conti-
nuïteit van de bestaande structuren. Dat wil zeggen 
dat vele structuren worden gehandhaafd. Bij nieuwe 
elementen wordt nagedacht over de flexibiliteit en af-
breekbaarheid, zodat we de volgende generatie niet 
met ons afval opzadelen. De ‘cradle to cradle’-denk-
wijze kan hierbij een inspiratiebron zijn. Een ander 
belangrijk aspect is het landschap. Het landschap dat 
steeds in verandering is, zich transformeert en aan-
past aan de behoeften van de mens. 

Het gebied wordt ontwikkeld tot een gecombineerde 
woonwijk voor jong en oud, voor gezinnen en zorg-
behoevenden, waarbij wonen op harmonieuze wijze 
wordt geïntegreerd in een groen raamwerk. En wel 
zodanig dat dit aansluit bij de landschappelijke en 
cultuurhistorische kenmerken van het gebied. 
Met het wonen in het groen, de zorgfunctie op een 
levendige locatie, de auto als te gast en het parkeren 
grotendeels uit straatbeeld is de basis voor een duur-
zame wijk gelegd; landschap, sociale cohesie, toe-
komstbestendigheid en woonlasten van woningen 
belangrijke thema’s in het kader van duurzaamheid. 

Van duurzaam ontwikkelen is sprake wanneer ‘de 
Triple-P’ benadering; van people, planet en profit 
wordt verbonden met het begrip (ruimtelijke) kwali-
teit waaronder wordt verstaan; gebruikswaarde, be-
levingswaarde en toekomstwaarde. Dat begint door 
in eerste instantie bij de planvorming te focussen 
op vooral die thema’s die enerzijds aansluiten bij de 
groene kenmerken van het gebied (en de omgeving) 
en anderzijds op de gebruikskwaliteit en toekomst-
waarde van woningen. Het is daarom belangrijk om 
onderscheid te maken tussen duurzaamheid op zo-
wel gebiedsniveau als gebouwniveau. 

In Goirle Zuid wordt ingezet op een duurzaam water-
systeem: afkoppeling van regenwater, de beek meer 
ruimte geven met ecologische en natuurlijke oevers, 
infiltratiemogelijkheden en piekretentie vergroten. 

Energie
Energiestromen zijn van oudsher met het gebied ver-
bonden. In de zomermaanden zorgde de windmolen 
aan de Molenstraat voor energie, en in wintermaan-
den de oude watermolen die het water uit het water-
bergingsgebied haalde. Duurzame energieopwek-
king gebeurt via de Biomassacentrale in het oude 
pand van Van Puijenbroek. Deze wordt gevoed met 
materiaal uit het landgoed aan de overzijde van de 
beek. 

Water
Om wateroverlast te voorkomen wordt het water lan-
ger ‘vastgehouden’. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt 
de volgende volgorde voor afstromend regenwater 
gehanteerd: vasthouden-bergen-afvoeren. 
Het regenwater wordt afgevoerd naar het oppervlak-
tewater. Daarnaast wordt extra waterberging in het 
beekprofiel en in de nieuwe retentiegebieden moge-
lijk gemaakt. 

Groene woonomgeving
Het groen draagt bij aan het leefklimaat; de luchtzui-
verende en verkoelende werking van groen is 
bekend. De groene inrichting vormt ook een belang-
rijke extra waterretentie in het gebied: regenval wordt 
opgevan¬gen en vastgehouden in de groene gebie-
den. Met de nieuwe natuurlijke inrichting van de beek 
worden de natuurwaarden en de biodiversiteit in het 
gebied vergroot. 
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De Weerden: natte natuur en opgaand groen 

Sociale duurzaamheid 
Met de ontwikkeling van de diverse woonmilieus, 
clusters en buurten wordt niet alleen een gevarieerd 
profiel meegegeven aan het gebied, maar wordt de 
sociale samenhang (clusters rondom bestaande 
fabrieken, unieke woonmilieus aan het landschap of 
in het park, woonhoven aan de linten, etc.) daarbin-
nen gecreëerd. Daarnaast zal met de ontwikkeling 
van het gebied ook worden ingespeeld op de behoef-
te aan ontmoeting, veiligheid en zorg (aan huis). 

Flexibiliteit 
Gebiedsontwikkeling is een proces van meerdere ja-
ren, waarbij flexibiliteit voor aanpassing aan 
demografische en sociaaleconomische ontwikkelin-
gen noodzakelijk is. Dit betekent dat er ruimte moet 
zijn om wijzigingen van functies en programma op te 
kunnen vangen. Deze flexibiliteit kan worden 
geborgd, deels door een stevig stedenbouwkundig 
kader (raamwerk) en deels door bij de uitwerking van 
de verschillende deelgebieden voldoende marktcon-
form en op bestaande vragen te anticiperen. 

Gebruik duurzame materialen
Het materiaalgebruik in het gebied bepaalt voor een 
groot deel de sfeer en uitstraling van het gebied. 
Door het gebruik van duurzame materialen wordt de 
attractiviteit van het gebied verhoogd en wordt 
tevens een bijdrage geleverd aan de toekomstvast-
heid en beperking van de negatieve effecten van 
projecten op de natuur en de omgeving. Voor het 
materiaalgebruik in de Zuidrand gelden de volgende 
principes:
•	 Kiezen voor hernieuwde en natuurlijke grondstof-

fen. 
•	 Kiezen voor producten met een positief effect op 

het binnenmilieu en voorkom het gebruik van 
materialen met negatieve effecten als emissies en 
schadelijke stoffen. 

•	
•	

•	
•	 Kiezen voor producten die hun natuurlijke omge-

ving niet verstoren, dus analyseer vooraf moge-
lijke effecten op people, planet en prosperity. 

•	 Kiezen voor producten die geen verontreiniging 
achterlaten in water, lucht en bodem en die geen 
hinder veroorzaken op het gebied van geluid en 
licht tijdens productie, verwerking en gebruik. 
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4.11 PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE

Na de goedkeuring van de visie voor de herontwik-
keling van de Zuidrand van Goirle door B&W kan het 
communicatietraject met de buurt en belanghebben-
den opgestart worden. In gezamenlijk overleg met de 
gemeente zal een plan worden opgesteld voor infor-
matie van de burgers. Dit kan met een eenvoudige 
website en/of een inloop-informatieavond. In tussen-
tijd worden de aanvullende onderzoeken ten aanzien 
van waterberging, compensatiegebieden voor EHS 
en de bestaande natuurwaarden verder in beeld ge-
bracht.

De geleverde input van de externe partijen/klank-
bordgroep (B-team, Brabants Landschap, Stichting 
Steengoed, Stichting Monumentenhuis Brabant, Wa-
terschap en Provincie) en de resultaten van de boven-
genoemde onderzoeken zullen afgewogen en indien 
mogelijk meegenomen worden, waarna de visie 
indien nodig verder verfijnd en aangepast zal worden.

Met het vaststellen van de gewenste ontwikkelings-
richting door de raad en het uitwerken van deze rich-
ting tot een solide visie voor de Zuidrand, wordt een 
eerste stap gezet in de toekomstige transforma-tie 
van dit gebied. Deze transformatie zal stapsgewijs 
gaan plaatsvinden waarbij de visie Zuidrand leidraad 
en inspiratie/aanjager moet gaan vormen voor de 
verschillende (deel)ontwikkelingen.
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4.12 FINANCIËLE HAALBAARHEID 

Een aspect dat uiteraard een prominente rol zal spe-
len bij het geven van een impuls aan de ontwikke-
ling van de Zuidrand is de financieel-economische 
uitvoerbaarheid van voorgestelde ontwikkelingen en 
ingrepen. Ingrepen zoals bijvoorbeeld het slopen van 
de bestaande fabrieken, saneren van vervuilde terrei-
nen, renoveren en opknappen van te behouden on-
derdelen, het inrichten en verleggen van de beekoe-
vers, het realiseren van ecologische landschappen en 
compensatiegebieden voor EHS en de waterberging, 
het opknappen van de tuin van Huize Anna, het in-
richten van de groene vingers, wadi’s en poelen vra-
gen een investering op eigen gronden en genereren 
op de korte termijn geen directe opbrengsten. Het 
zijn investeringen in de kwaliteit en toekomstwaarde 
van de Zuidrand en het dorp Goirle als geheel, welke 
zich mogelijk pas later zullen uiten in een waardever-
meerdering van woningen en de woonomgeving. 

Het programma zoals geschetst in paragraaf 4.4 geeft 
indicatie van wat nodig is voor een haalbare heront-
wikkeling van het gebied en om handen en voeten te 
kunnen geven aan beschreven ambities. 
Bij deelontwikkelingen die de eigendomsgrenzen van 
de ontwikkelende partijen (eigen gronden) overstij-
gen (waterberging, realisatie van EHS, inrichten van 
de beekoevers, etc.) zal gezocht moeten worden naar 
samenwerking met andere partijen. In de uitwerking 
zal dit verder verfijnd en verscherpt worden.
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Relevante beleidskaders ruimtelijke ordening Gemeente Goirle
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•	 Structuurvisie ruimtelijke ordening Provincie 
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1 Inleiding 

In deze rapportage zijn de hydrologische aspecten voor het Definitief Ontwerp van de groenblauwe 
zone voor de locatie Van Puijenbroek beschreven. In dit hoofdstuk wordt de overkoepelende 
ontwikkeling de Zuidrand Goirle toegelicht, wordt de deellocatie nader gespecificeerd en worden 
het voortraject en de uitgangspunten beschreven.  

1.1 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 en is het Texperience-center, maar ook dit 
wordt in de toekomst verder teruggebracht. De eigenaren van de terreinen, Woonstichting 
Leystromen en de Nederlandse Bouw Unie (eigenaars van het Van Besouw-terrein) en VP 
Exploitatie (eigenaar van het Van Puijenbroek-terrein) willen de terreinen herontwikkelen tot 
woningbouwlocaties. 

Naast de genoemde partijen participeert ook Thebe (eigenaar van het tussen beide 
fabrieksterreinen gelegen verpleegtehuis) in de herontwikkelingsplannen. Op het terrein van 
Thebe is een ontwikkeling met zorgwoningen voorzien. Het totale plangebied heeft de titel 
‘Zuidrand Goirle’. Naast de bovengenoemde ‘rode ontwikkelingen’ vormt de herinrichting van de 
‘groenblauwe zone’ ten zuiden van de terreinen van Van Puijenbroek, Thebe en Van Besouw 
tevens een onderdeel van de Zuidrand. In deze zone bevindt zich de Leij. Onderdeel van de 
plannen is een (gedeeltelijke) herinrichting van deze zone. Het doel is om zowel de rode als 
groen/blauwe ontwikkelingen goed op elkaar af te stemmen en zo tot een integrale 
gebiedsontwikkeling te komen. Dit vormt een gedeelde verantwoordelijkheid. 

In figuur 1-1 is de ligging van de ontwikkeling ten opzichte van de dorpskern aangegeven en zijn de 
deellocaties binnen de Zuidrand Goirle met het indicatief woningbouwprogramma opgenomen.  
De deellocatie Van Puijenbroek is met een rood kader aangegeven. De groenblauwe zone is groen 
gearceerd. 

Figuur 1-1: Deellocaties binnen de Zuidrand Goirle (Kuiper Compagnons), globale ligging Van Puijenbroek is met rood 
   omkaderd.

Groen/blauwe zone

Goirle  
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1.2 Visie Zuidrand Goirle  

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 1-2: Impressie Visie Zuidrand Goirle (Kuiper Compagnons), globale ligging Van Puijenbroek is met  
          rood omkaderd.

1.3 Naar nieuwe stedenbouwkundige en planologische kaders 

Op basis van de visie werken de grondeigenaren/initiatiefnemers los van elkaar, maar wel met 
oog voor elkaar, 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) en voor de 
integrale uitwerking van de groenblauwe zone welke achter de drie te ontwikkelen locaties ligt. 
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In het kader van de op te stellen bestemmingsplannen dienen diverse haalbaarheidsonderzoeken 
te worden uitgevoerd. Aangezien de stedenbouwkundige plannen voor de locaties nog niet 
bekend zijn, vormt de vastgestelde visie het uitgangspunt voor de onderzoeken. Later, als de 
plannen definitief zijn, worden de onderzoeken indien nodig geactualiseerd. 

1.4 Plangebied Van Puijenbroek  

De textielfabriek van HaVeP, die in eigendom van Van Puijenbroek is, 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 en op termijn 
wil de eigenaar Van Puijenbroek ook haar huidige werkzaamheden concentreren op een nieuwe 
locatie. Ook de tuin van het bijbehorende Huize Anna heeft achterstallig onderhoud en is aan een 
groot opknapbeurt toe. Het idee is de locaties stapsgewijs te transformeren naar een gebied 
waarin wonen, werken, recreëren en natuur samen gaan. Voor deze locatie is een maximale 
woningcapaciteit gepland van 165 woningen. 

Voor deze ontwikkeling worden een aantal bestaande fabrieksgebouwen afgebroken. Daarnaast 
wordt de Leij verlegd. Vervolgens wordt de omgeving ingericht als ruim opgezette woonwijk met 
een daarnaast gelegen natuurgebied. 

Op het terrein van Van Puijenbroek is volgens de visie ‘Zuidrand Goirle’ voorgenomen de 
ontwikkeling van de textielindustrie zichtbaar te maken. In het verlengde van het 
Transformatiekader is er in het stedenbouwkundig plan voor gekozen om de monumenten langs 
de Watermolenstraat (ketelhuis, schoorsteen, voormalig kantoorgebouw) te renoveren en ook 
het huidige kantoorgebouw langs de Bergstraat te vernieuwen. 

1.5 Voortraject inrichtingsplan Groenblauwe Zone  

In 2017 is voor het project Zuidrand Goirle - deelproject groenblauw een inrichtingsplan 

opgesteld. De inrichting van de groenblauwe zone betreft de herinrichting van het beekdal, in 

afstemming op de inrichting van de Natte Natuurparel en noordelijk beoogd stedelijk gebied op 

het Moleneiland. Het inrichtingsplan vormt de basis voor de herbegrenzing van het Natuur 

Netwerk Brabant (NNB) en de manier waarop ook andere beschermde natuurwaarden zorgvuldig 

in de plannen worden geïntegreerd.  

In figuur 1-3, afkomstig uit het Inrichtingsplan Zuidrand Goirle (Antea Group, 2017), 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. 
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Figuur 1-3: Visuele inrichting Zuidrand Goirle. (Bron: Kruit&Kok Landschapsarchitecten en Antea Group,    
  2017.)

1.6 Aanpalende projecten 

De ontwikkeling van de groenblauwe zone is onderdeel van gebiedsontwikkeling Zuidrand Goirle.  
Onder Zuidrand Goirle vallen het ontwikkelingen van: Van Puijenbroek/ HaVeP, Van Besouw en 
Thebe (eigenaar van het tussen beide fabrieksterreinen gelegen verpleegtehuis).  

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). Op 22-7-2017 is een 
intentieovereenkomst gesloten tussen de partijen en waterschap De Dommel. 

Het naastgelegen natuurgebied, ten zuiden van de Nieuwe Leij ter hoogte van Het Vloed wordt 
vernat door het waterpeil hier te verhogen. Door het gemaal dat waarmee dit gebied 
onderbemalen wordt te verplaatsen, krijgt het gebied een hoger waterpeil en komt er geen 
nutriëntrijk agrarisch water meer in het gebied. Dit gebied watert in de toekomstige situatie 
onder de Molendijk door af op de nieuwe afwateringswatergang.    

1.7 Leeswijzer 

Dit rapport Hydrologie Zuidrand Goirle, DO Groenblauwe zone, beschrijft het 
waterhuishoudkundige ontwerp. In hoofdstuk 2 is de beschrijving van de huidige situatie van het 
plangebied opgenomen om een beeld te schetsen van het gebied. Hoofdstuk 3 geeft de 
uitgangspunten, wensen en eisen voor het opstellen van het ontwerp. Hoofdstuk 4 geeft een 
toelichting op de toekomstige inrichting van de groenblauwe zone, het definitieve ontwerp (DO). 
Door de herinrichting van het gebied treden er effecten op in de Nieuwe en Oude Leij en het 
omliggende beekdal. In hoofdstuk 5 zijn de effecten in relatie tot hydrologie beschreven. Tot slot 
sluit hoofdstuk 6 af met conclusies.  

Voor meer informatie over de hydrologische modellering wordt verwezen naar het rapport 
Toelichting op de hydrologisch model Zuidrand Goirle, Groenblauwe zone (Antea Group, 
d.d. 08-01-2019). 
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2 Huidige situatie 

2.1 Ligging plangebied 

Het plangebied, de groenblauwe zone, betreft het beekdal van de Nieuwe en Oude Leij grenzend 
aan de woningbouwlocatie Van Puijenbroek/HaVeP. Het plangebied is het traject tussen De 
Vloeder-Zuid en weg De Vosserijten. Figuur 2-1 toont met een rode ovaal de globale ligging van 
het plangebied.  

De herinrichting kan stroomafwaarts van de stuw en zandvang van De Vloeder-Zuid beginnen. Bij 
de brug in het Kerklaantje / Vosserijten eindigt het traject van de herinrichting. Waterschap De 
Dommel heeft aangegeven dat het deel benedenstrooms van het Kerklaantje reeds ingericht is 
en derhalve geen herinrichtsopgave heeft. 

Het gebied is in gebruik als agrarisch land of ingericht als natuur. De enige aanwezige verharding 
bestaat uit een landbouwweg in het verlengde van de Watermolenstraat. Ter plaatse van de 
Watermolenstraat en het Kerklaantje kruisen een weg en een pad de Nieuwe Leij door middel 
van bruggen. 

Figuur 2-1: Globale ligging plangebied beekherinrichting Zuidrand Goirle [bron: beheerregister       
waterschap De Dommel, 2018] 

2.2 Maaiveldhoogte 

De hoogte van het maaiveld aan de zuidrand van Goirle varieert sterk (zie figuur 2-2).  
De aan de noordzijde van het plangebied gelegen kern van Goirle ligt hoger, terwijl het aan de 
zuidzijde van het plangebied gelegen beekdal van de Nieuwe - en Oude Leij een stuk lager ligt. 

Nieuwe Leij 

Oude Leij 

‘t Vloed 

HaVeP 

Vloeder Zuid 

Stuw en zandvang 
Vloeder-Zuid 
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Aan de noordrand, tegen de kern van Goirle, varieert het maaiveld tussen circa NAP +15,3 m tot 
NAP +16,4 m. Richting het beekdal van de Leijen loopt het maaiveld sterk af naar circa 
NAP +12,9 m tot NAP +13,0 m, waarbij een duidelijke rand is te zien. Langs de Nieuwe Leij,  
ligt het maaiveld hoger door de aanwezigheid van een verhoogd onderhoudspad en een kade.  
Deze hebben een hoogte van circa NAP +13,5 tot NAP +14,0 m. De wegen in het gebied, die het 
beekdal kruisen, liggen op circa NAP +14,0 m en hoger. Het beekdal zelf heeft een hoogteligging 
tussen NAP + 12,3 m en NAP + 13,3 m. 

Figuur 2-2: Maaiveldhoogte [bron: AHN2] 

2.3 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.  

De bodem bestaat uit een holocene deklaag bestaande zand met lokaal leem, klei en veen. De 
deklaag is van maaiveld (12 tot 16 m + NAP) tot ongeveer 10 m + NAP aanwezig. Daar onder zijn 
watervoerende pakketten aanwezig die bestaan uit de Formaties van Boxtel, Sterksel, Stramproy 
en Peize-Waalre. 

In Dinoloket zijn vier boringen beschikbaar in de omgeving van het plangebied. De boringen uit 
Dinoloket zijn in figuur 2-3 weergegeven en de locaties van de boringen in figuur 2-4. 

De bodem bestaat tot circa 1,5 m beneden maaiveld uit zeer fijn zwak siltig tot matig fijn matig 
siltig zand (bron: Dinoloket, boring Boring B50F1406). Hieronder is een leemlaag aangetroffen 
met een dikte van 0,5 m. Van 2,0 m beneden maaiveld tot circa 9,5 m beneden maaiveld bestaat 
de bodem uit matig grof matig grindig tot uiterst grof zwak grindig zand. Onder deze zandlaag 
bevindt zich tot de maximaal geboorde diepte van 10 m beneden maaiveld een kleilaag. 
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De bodem, ter hoogte van de Watermolenstraat en de Molendijk (Boringen B50F0921 en 
B50F0158) bestaat tot circa 1,8 m beneden maaiveld uit matig fijn matig siltig zand. Hieronder is 
lokaal een kleilaagje aangetroffen met een dikte van 0,4 m. Van 2,2 m beneden maaiveld tot circa 
11,0 m beneden maaiveld bestaat de bodem uit matig fijn tot uiterst grof sterk grindig zand.  
Onder deze zandlaag bevindt zich tot een diepte van 19 m beneden maaiveld een kleilaag met 
van 18,2 tot 18,6 m beneden maaiveld een veenlaagje. De diepere bodemopbouw van B50F0158 
is hier niet beschreven. 

B50F0158 B50F0924 B50F0921 B50F1406 

Figuur 2-3: Boorprofielen in de omgeving van het plangebied [bron: Dinoloket, TNO]  
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Figuur 2-4: Locaties boringen en peilbuizen [bron: Dinoloket, TNO]  

2.4 Grondwater 

In de omgeving van het plangebied zijn grondwaterstanden gemeten (Dinoloket van TNO). 
Daarnaast is één peilbuis van waterschap De Dommel aanwezig (B50F0158, zie figuur 2-4).  
Deze peilbuis staat nabij de Watermolenstraat, direct naast de Nieuwe Leij. De peilbuisgegevens 
zijn opgenomen in figuur 2-5. Vanwege de ligging nabij de Nieuwe Leij worden de 
grondwaterstanden (sterk) beïnvloed door de waterstanden van de Nieuwe Leij. Deze peilbuis 
(B50F0158) heeft een filter van 6 tot 8 m beneden maaiveld in het eerste watervoerend pakket, 
het maaiveld nabij de peilbuis ligt op circa NAP +14,4 m. Vanaf 2014 fluctueerde de 
grondwaterstand tussen NAP +10,8 m en NAP +13,3 m. Ten opzichte van maaiveld ter plaatse van 
de peilbuis fluctueerde de grondwaterstand tussen 1,1 m en 3,6 m. De metingen sinds eind 2015 
kunnen niet worden verklaard en de snelle fluctuatie wijzen op meetfouten. De meetwaarden 
vanaf oktober 2015 worden daarom als niet betrouwbaar beschouwd en buiten beschouwing 
gelaten. 

Boringen 
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Figuur 2-5: Peilbuis B50F0158 [bron: Dinoloket, TNO] 

Peilbuis B50F1462 (figuur 2-6) staat ten zuiden van de Bergstraat/Poppelseweg, ten zuiden van 
het plangebied en direct naast de Nieuwe Leij. Vanwege de ligging nabij de Nieuwe Leij worden 
de grondwaterstanden (sterk) beïnvloed door de waterstanden van de Nieuwe Leij. 

Figuur 2-6: Peilbuis B50F1462 [bron: Dinoloket, TNO] 

Deze peilbuis heeft een filter van 2,89 m tot 3,89 m beneden maaiveld (in het eerste 
watervoerend pakket), het maaiveld nabij de peilbuis ligt op circa NAP +13,5 m. Vanaf 2014 
fluctueerde de grondwaterstand tussen NAP +12,5 m en NAP +13,7 m. Ten opzichte van maaiveld 
ter plaatse van de peilbuis fluctueerde de grondwaterstand tussen 1,0 m onder maaiveld tot 0,25 
m boven maaiveld. De waarde boven maaiveld is gemeten op 11 januari 2015. 
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Op de kaart van waterschap De Dommel met de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) en 
gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) zijn voor het stedelijk gebied van Goirle geen 
gegevens opgenomen. De onbebouwde delen aan de zuidzijde van de Zuidrand in het beekdal 
hebben over het algemeen een 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 beneden 
maaiveld. 

De onbebouwde delen aan de zuidzijde van de Zuidrand in het beekdal hebben over het 
algemeen een 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. 

Lokale metingen 
In het plangebied zijn vier peilbuizen geplaatst met een freatisch filter om de ondiepe 
grondwaterstand waar te nemen, waarbij peilbuizen 1 en 2 een filter hebben van ongeveer  
2 tot 3 m-mv en peilbuizen 3 en 4 van 2,5 tot 3,5 m-mv. Deze hebben enerzijds tot doel de 
situatie voor herinrichting beter in beeld te brengen en anderzijds om het effect van de 
ontwikkeling te monitoren. De locaties van de peilbuizen zijn weergegeven in figuur 2-4 en de 
grafiek met de metingen is in figuur 2-7 weergegeven. 

De peilbuizen geven twee patronen weer, namelijk: peilbuizen 1 en 4 liggen beide op korte 
afstand van de Nieuwe Leij en tonen hetzelfde verloop. Peilbuizen 2 en 3 liggen op grotere 
afstand van de Nieuwe Leij en hebben een vergelijkbaar verloop, waarin pieken sterker zichtbaar 
zijn. Bij de peilbuizen dichter bij de beek worden de pieken door neerslag sneller uitgedempt 
doordat de beek een drainerende werking heeft op het grondwater. De peilbuizen in het gebied 
en die in Dinoloket zijn niet gelijktijdig waargenomen, waardoor het niet mogelijk is de 
meetgegevens één op één met elkaar te vergelijken. Wel is te zien dat de gemeten 
grondwaterstanden vergelijkbare hoogtes en dynamiek hebben. 

Figuur 2-7: Waarnemingen lokale peilbuizen Zuidrand Goirle 
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2.5 Oppervlaktewater 

Figuur 2-8 toont het watersysteem met daarop de ligging van de Nieuwe - en Oude Leij.  
Volgens de Legger van waterschap De Dommel hebben beiden beken een A-status. Het 
waterschap is verantwoordelijk voor het onderhoud aan A-watergangen.  
De watergangen in het landelijke gebied verzorgen de ontwatering van de aanliggende 
landbouwgronden. Deze watergangen hebben een B-status, wat inhoudt dat deze door de 
aanliggende perceeleigenaren worden onderhouden. Het bovenstroomse pand van de Nieuwe 
Leij wordt gestuwd door de klepstuw NL-st4/De Vloeder-Zuid. De Oude Leij wordt gestuwd door 
schuifstuw NL21-st1. 

Figuur 2-8: Ligging Nieuwe en Oude Leij [bron: Beheerregister Waterschap De Dommel] 

Nieuwe Leij 
Via de Nieuwe Leij watert het gehele (landelijke) gebied gelegen ten zuidwesten van Goirle af.  
Bij extreem hoge afvoeren, die minder dan eens in de 10 jaar voorkomen, treedt de Nieuwe Leij 
buiten haar oevers, waardoor de lager gelegen delen langs de beek overstromen. Om overlast 
tegen te gaan zijn reeds diverse maatregelen genomen, zoals de realisatie van extra waterberging 
(De Vloeder-Zuid en Beeksedijk/De Vosserijten). Aan de zuidwestzijde van het plangebied, 
stroomopwaarts van het plangebied, is in de Nieuwe Leij de stuw De Vloeder-Zuid aanwezig  
(met een doorstroombreedte 4 m, stuwpeil zomer NAP +12,88 m, stuwpeil winter NAP +12,80 m) 
waarmee het peil in de Nieuwe Leij gereguleerd wordt. Deze stuw is voorzien van een vispassage. 
De stuw wordt aangestuurd om het streefpeil te handhaven. De inzet van de waterberging De 
Vloeder-Zuid wordt gereguleerd op basis van de maximum afvoer in de Nieuwe Leij.  
Tabel 2-1 toont de maatgevende waterstanden voor de Nieuwe Leij, volgend uit het Sobek-model 
dat is gevalideerd op basis van meetdata. 

Tabel 2-1: Maatgevende waterstanden en debieten [bron: Sobek-model Antea Group, 2018] 

Watergang 
NL-44 

BBB Saelde 
gemengd stelsel

BBB 
Poppelseweg 

gemengd stelsel

Nieuwe Leij 

Oude Leij 

‘t Vloed 

HaVeP 

Uitstroom 
regenwaterstelsel 

Uitstroom 
regenwaterstelsel 

Uitstroom 
regenwaterstelsel 

Stuw 
Vloeder-Zuid
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Locatie zomer winter 1x/jaar 1x/10 jaar 1x/100 
jaar 

Waterstand [m+NAP] 

Bovenstrooms van stuw 12,88 12,88 13,48 14,40 14,40 

Nabij riooloverstort Poppelseweg 12,25 12,61 13,42 13,98 14,15 

Ter hoogte van HaVep terrein 12,24 12,57 13,35 13,89 14,07 

Burg De Vosserijten 11,76 12,16 13,04 13,61 13,69 

Debiet [m³/s] 

Bovenstrooms van stuw 0,27 1,71 6,89 14,52 20,84 

Nabij riooloverstort Poppelseweg 0,27 1,71 6,89 * * 

Ter hoogte van HaVep terrein 0,28 1,71 6,89 * * 

Burg De Vosserijten 0,28 1,71 6,88 14,32 20,95 

5 (Oude Leij) 0,00 0,00 0,00 0,43 0,52 

Overstort na stuw Goirle 0,00 0,00 0,24 0,41 0,61 

Overstort Watermolenstraat 0,00 0,00 0,05 0,09 0,13 

*) De afvoer is niet bepaald omdat de afvoer hier deels over maaiveld stroomt. 

Figuur 2-9: Nieuwe Leij ter hoogte van de brug Watermolenstraat, richting het westen [bron: foto 
veldbezoek,  d.d. 29 maart 2018] 

Oude Leij 
Via de Oude Leij watert voornamelijk het landelijk gebied, gelegen ten zuidoosten van Goirle, af. 
Diverse watergangen met de status B-water en één met de status A-water, wateren af op de 
Oude Leij. De Oude Leij heeft in de huidige situatie steile oevers (zie figuur 2-10). Ter hoogte van 
de Goirlesedijk is in de Oude Leij een schuif (doorstroombreedte 1,3 m) aanwezig, waarmee de 
bovenstrooms gelegen waterberging (Beeksedijk/Vosreyt) afgesloten kan worden.
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Figuur 2-10: Oude Leij gezien vanaf het Kerklaantje naar het westen 

Overige watergangen 
Aan de westzijde van het plangebied ten westen van de Vloeidijk ligt A-water NL-44,  
zie figuur 2-8. Op dit A-water zit een uitstroom vanuit het regenwaterstelsel van bedrijventerrein 
Tijvoort Noord.  

2.6 Waterkeringen 

Op diverse locaties langs de Nieuwe Leij is een waterkering aanwezig met de status ‘overig’.  
Deze waterkeringen bescherming de (lage) gronden gelegen rondom de Nieuwe Leij tegen 
inundatie vanuit de Nieuwe Leij, zie figuur 2-11. De oostelijke kades vormen de kades rond het 
gestuurde waterbergingsgebied Beeksedijk. 

Figuur 2-11: Keringen en kades omgeving plangebied Van Puijenbroek [Watertoetsviewer  
   waterschap De Dommel] 
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2.7 Hemel- en vuilwaterafvoer 

In de kern van Goirle is deels een gescheiden rioolstelsel aanwezig. Het vuilwaterstelsel van de 
kern van Goirle behoort tot het hoofdbemalingsgebied Centrum-Laag, dat onder vrij verval 
afvoert naar rioolgemaal Beeksedijk. Dit rioolgemaal pompt het water met een 
maximumcapaciteit van 1.630 m3/uur naar de RWZI Biest-Houtakker.  
Bij hevige regen vult het rioolstelsel zich en kan dan overstorten naar de Nieuwe Leij.  
De locaties van de riooloverstorten, die vanuit het vuilwaterstelsel lozen, zijn weergegeven in 
figuur 2-7. Het betreft de overstort vanaf het bergbezinkbasin (BBB) aan de Poppelseweg en de 
overstort vanaf BBB Saelde. 

Het regenwaterstelsel van het centrumgebied van Goirle heeft uitlaten ter hoogte van de 
Watermolenstraat, net bovenstrooms van het Kerklaantje, bij de Beeksedijk en op de A-
watergang NL-44. 

Overige leidingen 
Benedenstrooms van de stuw De Vloeder-Zuid is een gasleiding aanwezig (figuur 2-12), die de 
Nieuwe Leij kruist. De leiding wordt voor de herinrichting van de beek niet verplaatst en er 
mogen geen werkzaamheden binnen de beschermingszone van 5 m van de leiding worden 
uitgevoerd. De herinrichting van de Nieuwe Leij begint daarom buiten de beschermingszone.  
De diepteligging van de leiding is niet bekend. 

Figuur 2-12: Indicatieve ligging van de gasleiding [Bron: Ruimtelijke plannen.nl] 
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3 Kaders en randvoorwaarden 

In dit hoofdstuk volgt een beschrijving van de kaders en randvoorwaarden voor het ontwerp van 
de Groenblauwe zone. De randvoorwaarden volgen uit de Visie Zuidrand Goirle, de watertoets en 
inhoudelijke bilaterale overleggen met waterschap De Dommel en gemeente Goirle. 

3.1 Visie Zuidrand Goirle 

In 2015 heeft Kuiper Compagnons een integrale visie opgesteld, de ‘Visie Zuidrand Goirle,  
Tussen de Kerkstraat-Bergstraat en de Nieuwe Leij’. In dit document is een integrale visie 
uitgewerkt voor een integrale gebiedsontwikkeling van zuidrand Goirle, zie figuur 3-1.  
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. Op basis van de visie is door Kuiper Compagnons een 
stedenbouwkundig plan opgesteld. 

Figuur 3-1: Waterkaart Visie Zuidrand Goirle [bron: Visie Zuidrand Goirle, Kuipercompagnons] 

De groenblauwe opgave voor het plangebied betreft een verlegging en herinrichting van de 
Oude – en Nieuwe Leij om daarmee beter te kunnen aan te sluiten op de gewenste 
grondwaterdynamiek voor droge - en natte perioden. Daarbij wordt zoals gezegd gelijktijdig meer 
ruimte gemaakt voor ecologie en het behalen van de doelen van de KaderRichtlijnWater (KRW), 
zoals het mogelijk maken van vismigratie door voldoende waterdiepte. Het plan mag verder niet 
leiden tot een verslechtering van de waterhuishouding in de omgeving van het plangebied.  
In paragraaf 3.3 zijn de wensen en eisen om de ecologische waarden te verbeteren nader 
benoemd. 
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3.2 Waterbergingsgebieden 

Grote delen aan de zuidzijde van de Zuidrand zijn aangewezen als regionaal 
waterbergingsgebied, zie de donkerblauwe gebieden in figuur 3-2. Daarnaast zijn delen van de 
Zuidrand aangewezen als reserveringsgebied waterberging, zie de lichtblauwe gebieden in  
figuur 3-2. Ten westen van de Zuidrand bevindt zich de gestuurde waterberging De Vloeder-Zuid 
en ten oosten de gestuurde waterberging Beeksedijk, zie de oranje gebieden in figuur 3-2.  
Deze waterbergingsgebieden worden ingezet om wateroverlast uit het regionale watersysteem 
tegen te gaan. 

Waterschap De Dommel en de provincie Noord-Brabant hebben in de Verordening Ruimte 2018 
de begrenzing van het waterbergingsgebied en het reserveringsgebied vastgesteld, zoals 
weergegeven in figuur 3-2. Voor zowel de Verordening Ruimte als het voorliggende plan is het 
model geactualiseerd voordat de toetsing is uitgevoerd. Om de exacte begrenzing van de 
gebieden te bepalen, is het hoogwaterpeil gerelateerd aan het maaiveld om zo een exact beeld 
te krijgen van het actuele waterbergingsgebied.  

Figuur 3-2: Waterberging omgeving plangebied Van Puijenbroek [Watertoetsviewer   
  waterschap De Dommel] 

De Verordening Ruimte 2018 bevat voor specifieke onderdelen wijzigingen ten opzichte van de 
Verordening Ruimte 2014. Voor het onderdeel Natuur en Landschap geldt het beleid uit de 
Verordening Ruimte 2014 . Het plangebied is in de Verordening Ruimte 2014 aangeduid als 
gelegen in een gebied met een Groenblauwe mantel, Ecologische hoofdstructuur en Behoud en 
herstel watersysteem.  

De zone 25 meter rondom de watergang heeft de aanduiding Behoud en herstel watersysteem. 
Hier gelden ruimtelijke beperkingen aan activiteiten die het realiseren van watersysteemherstel 
belemmeren en hebben tot doel het tegengaan van (nieuw) ruimtebeslag en bebouwing.  
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De Groenblauwe mantel vormt het gebied tussen enerzijds het kerngebied groenblauw 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. 

De groenblauwe zone is deels aangewezen als attentiegebied en deels als beschermd gebied 
waterhuishouding, zie figuur 3-3. Voor de beschermde gebieden en attentiegebieden wordt een 
beschermingsbeleid gevoerd, waarbij uitgegaan wordt van een ecologische/hydrologische plus. 

Figuur 3-3: Kaart beschermde gebieden [waterschap De Dommel, 2018] 

3.3 Waterhuishoudkundig kader 

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. 

Waterkwaliteit 
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. 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). 
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Ecologie 
Vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) ligt er een opgave voor zowel de Nieuwe Leij als 
de Oude Leij. Dit betreffen sleutelfactoren als beschaduwing, stroomsnelheid en waterkwaliteit 
Het behalen van deze ecologische doelen is afhankelijk van een aantal sleutelfactoren, 
zoals beschaduwing en stroomsnelheid. Waterschap De Dommel heeft voor de belangrijkste 
sleutelfactoren de minimale eisen gesteld in relatie tot de KRW, zie tabel 3-1. De Nieuwe Leij is 
geclassificeerd als KRW waterlichaam type R5, GEP verweven, een permanent stromende beek. 
De Oude Leij is geclassificeerd KRW waterlichaam M1a, sloot, landelijk. 

Tabel 3-1: Sleutelfactoren hydrologische eisen 

Sleutelfactor Eenheid Nieuwe Leij Oude Leij 

Gemiddelde stroomsnelheid  
in de zomer (jul-sep)

cm/s ≥14 n.v.t.

Peilregime - Vast peil of 
variabel gestuurd

Vast peil of 
variabel gestuurd

Profieltype conform 
Handreiking Ontwikkelen 
Waterlopen (HOW)

- Accoladeprofiel of 
brede 2e fase 

Flauwe oever, 
plasdraszone

Debietfluctuaties  
(piekafvoer/voorjaarsafvoer)

factor ≤6 ≤4

Beschaduwing  
(KRW-maatlat)

% opp. 
bovenaanzicht

20-40* ≤20

Beheer en onderhoud 
(maaipercentage/intensiteit)

% maaien van 
natte profiel

50-75 ≤50

Debietfluctuatie verhouding tussen 
voorjaarsafvoer en 
jaarlijkse 
afvoerpiek

6

*) In de Nieuwe Leij is een geschikt biotoop van de Bosbeekjuffer aanwezig.  
   Voor de beschaduwing t.b.v. de bosbeekjuffer geldt dat dat de Nieuwe Leij over een lengte  
   van minimaal 75 meter aangewezen beschaduwd moet zijn. 

Naast de bovenstaande eisen vanuit de KRW is het ook nog gewenst in de Nieuwe Leij een zo 
groot mogelijk deel van het jaar voldoende waterdiepte te realiseren voor vismigratie.  
Een waterdiepte van 0,3 m bij de zomerafvoer is voor de meeste vissoorten voldoende om te 
kunnen migreren. 

Waterhuishouding 
De ontwikkelingen in de groenblauwe zone mogen niet leiden tot nadelige gevolgen voor de 
omgeving, waardoor in de omgeving van het plangebied verdroging of wateroverlast kan 
optreden. 
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Uitgangspunt van de herinrichting is dat stroomopwaarts en stroomafwaarts de waterpeilen niet 
meer dan marginaal mogen wijzigen, aangezien (negatieve) effecten buiten het plangebied 
ongewenst zijn.  

Ontwateringsnormen en toekomstige terreinhoogte 
Voor nieuwbouw en herontwikkeling worden de ontwateringsdiepten uit tabel 3-2 geadviseerd.  
De ontwateringsdiepten gelden als een inspanningsplicht. De gemeente kan niet 
verantwoordelijk worden gesteld voor het handhaven van de genoemde waarden op particulier 
terrein. De gemeente heeft wel de verantwoordelijk om doelmatig voldoende 
ontwateringsdiepte te realiseren op het openbaar terrein.  
Door in nieuwbouwsituaties (extra) hoge ontwateringseisen te hanteren wordt het risico op 
grondwateroverlast verder beperkt. In figuur 3-4 staat de ontwateringsdiepte schematisch 
weergegeven.  

Figuur 3-4: Schematische weergave ontwateringsdiepte. 

Tabel 3-2: Geadviseerde minimale ontwateringsdiepten bij nieuwbouw. 

Functie Ontwateringsdiepte 

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

Woningen met kruipruimte* 0,7 

Tuinen/groenvoorzieningen* 0,5 

Secundaire wegen en woonstraten ** 0,7 

Hoofdwegen en spoorwegen 1,0 

* t.o.v. onderkant vloer ; ** t.o.v. de kruin van de weg; ten minste 0,6 m drooglegging bij een maatgevende 
afvoer’ 

Voor de gronden met de functie natte natuurparel/EHS/NNB is het uitgangspunt dat het 
toekomstige grond- en oppervlaktewatersysteem en de inrichting en het beheer past bij de 
natuurdoeltypen die de provincie hiervoor heeft vastgesteld in het natuurbeheerplan.  
In het plangebied zijn vier grondwaterafhankelijke natuurdoeltypen onderscheiden.  Deze zijn 
tezamen met de gewenste grondwaterdynamiek opgenomen in tabel 3-3. 



Rapport Hydrologie Zuidrand Goirle 
DO Groenblauwe zone 
projectnummer 420418.02 
25 januari 2019 revisie 0.0 
VP Grondexploitatie BV 

Blad 20 van 45

Tabel 3-3: Natuurdoeltypen en gewenste grondwaterdynamiek 

Natuurdoeltype Gewenste dynamiek 

Nat ruigteveld Ondiepe grondwaterstanden tussen 0 en 0,3 m 
–mv. 

Poelen Een GHG die varieert tussen 0,2 en 0,4 m –mv 
en de GLG tussen 1,0 en 1,2 m -mv. Wanneer de 
poelen een bodem krijgen op 1,2 m-mv vallen 
deze over het algemeen af en toe droog. Dit is 
bevorderlijk om visstand in de poelen tegen te 
gaan, die een bedreiging zijn voor de amfibieën. 

Kruiden- en faunarijk grasland De natuurlijke variatie binnen het type, en 
daarmee de biodiversiteit, is gebaat bij het 
creëren van gradiënten loodrecht op de beek. 
Ondiepe grondwaterstanden tussen 0,2 en 0,4 
m –mv bij de GVG. 

Loofbos Beuken-Eikenbos heeft een gewenste GVG van 
0,4 tot 0,6 m-mv. 

Vochtig hooiland Ondiepe grondwaterstanden tussen 0 en 
0,4 m –mv. 

3.4 Watercompensatie 

De ontwikkelingen in de groenblauwe zone mogen niet leiden tot nadelige gevolgen voor de 
omgeving, waardoor in de omgeving van het plangebied verdroging of wateroverlast kan 
optreden. Voor eventuele te dempen watergangen in het plangebied geldt dat de afwatering in 
het gebied niet mag verslechten en het verlies aan wateroppervlak één op één gecompenseerd 
moet worden door nieuw wateroppervlak. 

Wanneer de afname van het waterbergingsgebied wordt gecompenseerd door binnen het 
plangebied voldoende nieuwe waterberging te graven, is het verhogen van het maaiveld met een 
vergunning toegestaan. Er is voldoende waterberging aanwezig wanneer er zowel bovenstrooms 
als benedenstrooms geen toename van water op maaiveld is bij extreme afvoeren en de 
hoeveelheid waterberging in de waterbergingsgebieden De Vloeder-Zuid en Beeksedijk niet 
afnemen.  

3.5 Keur 

Het project moet wat betreft de inrichting van het watersysteem voldoen aan de regels en het 
beleid vanuit de Keur, zoals is te vinden via de website brabantkeur.nl. 
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3.6 Aanvullende randvoorwaarden water vanuit werksessie 

Door waterschap De Dommel en de gemeente Goirle is in de werksessie van, d.d. 11-7-2017,  
een aantal aandachtspunten, wensen en vrijheden naar voren gekomen, die in deze paragraaf 
per thema benoemd zijn. 

Inrichting Nieuwe Leij 

 Vanuit de deelnemers van de werksessie is de wens benoemd om de beek te laten 
meanderen. Door de hydroloog van het waterschap is aangegeven dat een lichte mate 
van meandering zeker mogelijk is. Een grote mate van meandering is niet wenselijk 
vanwege de eis van de KRW om een hogere stroomsnelheid te behalen. In het ontwerp 
moet gezocht worden naar een optimum tussen meandering en stroomsnelheid; 

 De bodemligging van de Nieuwe Leij varieert in de huidige situatie, waardoor er geen 
gelijkmatig verhang is. Het waterschap heeft aangegeven dat de bodem net 
benedenstrooms van De Vloeder-Zuid opgehoogd mag worden tot het laagste niveau 
van de stuw en dan geleidelijk af mag lopen naar de brug bij Beeksedijk; 

 Het door het waterschap gewenste profiel van de Nieuwe Leij heeft een zomerbakje, 
een flauwe talud aan de zuidzijde en een wat minder flauwe talud aan de noordzijde. 
Het zomerbed komt niet strak langs de noordoever te liggen, maar meandert binnen het 
winterbed. Dit is weergegeven in figuur 3-5. Hierbij is de wens om het talud te variëren 
tussen 1 op 7 en 1 op 10 aan de zuidzijde; 

Figuur 3-5: Meandering zomerbed binnen winterbed 

 Het samenvoegen van de Nieuwe - en Oude Leij is niet wenselijk omdat de insnijding van 
de Nieuwe Leij veel groter is dan de Oude Leij. Een diepere insnijding is niet wenselijk 
omdat dit verdrogend werkt. Een ondiepere beek heeft mogelijk onvoldoende berging 
en wordt beperkt door de brug onder de Beeksedijk, die gehandhaafd blijft; 

 De landbouwkundige afvoer, die nu door de Oude Leij afgevoerd wordt, moet 
gewaarborgd worden. Omdat de wens is de natuurlijke zone te vernatten, kan de 
landbouwkundige afvoer ten zuiden van het gebied via een nieuwe watergang of 
greppel worden afgevoerd naar het deel van de Oude Leij ten oosten van de weg 
Beeksedijk. De Oude Leij kan dan verlanden. Bijkomend voordeel is dat het agrarische 
water niet langer in de natuurlijke zone terecht komt; 

 Bij de herinrichting van het gebied rondom de Oude Leij moet voorkomen worden dat er 
eerder en meer water van de Nieuwe Leij naar de Oude Leij en bergingsgebied 
Beeksedijk stroomt dan in de huidige situatie.  

insteek winterbed Nieuwe Leij 

insteek zomerbed 

talud 1 op 7 
talud 1 op 10 

talud 1 op 2 

talud 1 op 3 
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Hierdoor zou bergingsgebied Beeksedijk te vroeg gevuld kunnen worden, waardoor de 
benodigde capaciteit niet beschikbaar is ten tijde van piekafvoeren. 

Onderhoud 
De Nieuwe Leij wordt in de huidige situatie door het waterschap onderhouden vanaf de 
aanliggende percelen. Op het traject van De Vloeder-Zuid tot en met de Beeksedijk wordt 75% 
van de bodem in de periode juni/juli gemaaid en wordt het volledige profiel in het najaar 
(september/oktober) onderhouden. Benedenstrooms van Beeksedijk vindt regulier onderhoud 
plaats. De Nieuwe Leij wordt bij hoogwater in het voorjaar eerder onderhouden (mei/juni) en in 
het najaar nogmaals om wateroverlast te voorkomen. 

De Oude Leij wordt tweejaarlijks onderhouden in de periode juni/juli en in september/oktober 
vanaf de aanliggende percelen. Hierbij wordt het volledige profiel onderhouden. 

Het watersysteem moet goed te beheren en te onderhouden zijn: 

 Bij een watergang met een bovenbreedte van 6 m – 9 m kan volstaan worden met een 
obstakelvrije zone van 5 m aan één zijde. 9 m betreft de maximale reikwijdte van 
onderhoudsmaterieel.; 

 Bij bredere watergangen (> 9 meter) moet aan twee kanten een obstakelvrije zone 
worden aangehouden. Hierbij is het toegestaan om aan één zijde een onderhoudspad 
en aan de andere zijde een bereikbaarheidspad te realiseren op het talud van de 
watergang. Dit bereikbaarheidspad wordt vrij gehouden van obstakels, zoals bomen, 
maar wordt in tegenstelling tot het onderhoudspad niet intensief gemaaid; 

 Bij een regulier beekprofiel wordt het onderhoud vanaf de obstakelvrije zone van 5 m op 
de insteek van de watergang gedaan. Voor deze inrichting geeft het waterschap aan dat 
het onderhoud ook vanaf het flauwe talud gedaan kan worden, waarbij dit als 
onderhoudszone gedefinieerd wordt. Hierbij mag het talud niet steiler zijn dan 1 op 7; 

 Het waterschap heeft de wens het onderhoud te extensiveren (ecologisch beheer). 
Hierdoor is er in de zomer meer begroeiing aanwezig in het zomerbed dan in de huidige 
situatie. Hier moet bij het ontwerp van het beekprofiel rekening mee gehouden worden. 
Om voldoende afvoercapaciteit te realiseren moet het zomerbed bij een begroeide beek 
groter zijn dan bij dezelfde afvoerstroomcapaciteit bij een onbegroeide beek. Ook op 
het winterbed wordt het onderhoud geëxtensiveerd, waardoor zowel in de zomer als in 
de winter meer begroeiing aanwezig is.  

 Het waterschap heeft aangegeven dat bij regulier onderhoud alleen (een deel van) de 
bodem en het aanliggende talud gemaaid hoeft te worden en niet de oevers; 

 Het onderhoudspad moet een minimale drooglegging van 0,5 m hebben bij de 
gemiddelde winterafvoer; 

 Het waterschap wil de bomen in het gebied bij voorkeur gaandeweg laten ontwikkelen 
in plaats van deze aan te planten. Hierbij zijn bomen her en der in het winterbed 
toegestaan; 

 Benedenstrooms van het projectgebied moet ook een tijdelijke zandvang worden 
gecreëerd om het zand dat tijdens en na de aanleg vrijkomt af te vangen. 

Kades 

 Tussen De Vloeder-Zuid en de Molendijk wordt de Nieuwe Leij naar het noorden 
verplaatst. Hier ligt de beek in de huidige situatie tussen twee kades in het beheer van 
het waterschap met de status ‘overige kade’. Het waterschap heeft aangegeven dat de 
kade aan de noordzijde niet teruggebracht hoeft te worden omdat het gebied bij De 
Vloeder-Zuid af en toe mag inunderen en het gebied ten noorden hiervan een 
aanzienlijk hoger maaiveld heeft, waardoor het niet zal inunderen.  
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De kade aan de zuidzijde ligt op NAP +14,02 m en hoeft wat het waterschap betreft niet 
behouden te blijven. Het verwijderen van de kade heeft tot gevolg dat het agrarisch 
gebied ten zuiden hiervan bij hoge afvoeren inundeert. Deze gronden behoren niet tot 
het plangebied, waardoor inundatie niet gewenst is. Daarom is ervoor gekozen dat de 
kade op hoogte blijft ter bescherming van het agrarisch gebied ten zuiden hiervan; 

 Langs de Nieuwe Leij is in de huidige situatie een kade aanwezig tussen de Molendijk en 
de Beeksedijk. Hierdoor stroomt er onder normale omstandigheden geen water van de 
Nieuwe Leij naar de Oude Leij. Bij extreme afvoeren (T10/T100) gebeurt dit in beperkte 
mate. In de toekomstige situatie is deze kade niet meer aanwezig. Er mag in de 
toekomstige situatie niet meer water van de Nieuwe Leij naar de Oude Leij stromen 
omdat bergingsgebied Vosserijten/Beeksedijk dan al gevuld is en niet meer optimaal 
ingezet kan worden.  
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4 Toekomstige inrichting 

In dit hoofdstuk is de toekomstige inrichting van de groenblauwe zone met de Nieuwe en  
Oude Leij beschreven, het Definitief Ontwerp (DO). In bijlage 1 is de tekening van het  
Definitief Ontwerp opgenomen.  

Figuur 4-1 toont een indicatief beeld van het Definitief Ontwerp. Om de Nieuwe Leij (N) een 
natuurlijkere uitstraling te geven, wordt de Nieuwe Leij in het traject van klepstuw De Vloeder-
Zuid en De Vosserijten verlegd. De Nieuwe Leij krijgt drie grote bochten om meandering te 
realiseren en het zomerbed krijgt micromeandering. De afwaterende functie van het 
bovenstroomse traject van de Oude Leij komt te vervallen door de aanleg van een 
afwateringswatergang (A).  

Hierdoor mag de Oude Leij bovenstrooms van de weg Vosserijten verlanden (V). Ten zuiden van 
de huidige Oude Leij wordt maximaal 0,4 m van het maaiveld afgegraven en komen de B-
watergangen te vervallen. Daardoor sluiten de ontwateringsdiepten beter aan op gewenste 
grondwaterstanden voor fauna- en kruidenrijk grasland. De vrijkomende grond wordt 
grotendeels gebruikt voor het realiseren van woningbouwlocatie Van Puijenbroek. Daarnaast 
worden in het gebied meerdere poelen (P) en mogelijk beplanting gerealiseerd. De waterkerende 
kade (K) aan de zuidzijde van Het Vloed blijft behouden. De maaiveldverhoging en -verlaging  zijn 
in figuur 4-6 apart weergegeven. 

Figuur 4-1: Indicatief beeld van het Definitief Ontwerp van de groenblauwe zone  

In de volgende paragraven worden de onderdelen van het Definitief Ontwerp nader toegelicht.  

4.1 Herinrichten Nieuwe Leij 

Zoals hierboven is beschreven wordt de Nieuwe Leij verlegd. De beek op het traject De Vloeder-
Zuid-Molendijk naar het noorden verlegd en op het traject Molendijk-Beeksedijk naar het zuiden. 
In figuur 4-2 is de ligging ten opzichte van de huidige situatie weergegeven. Ook is de nieuwe 
afwateringswatergang aan de zuidzijde van het plangebied weergegeven. De Nieuwe Leij krijgt 
drie grote bochten om meandering te realiseren en het zomerbed krijgt micromeandering,  
zoals is weergegeven in figuur 4-1, 4-2 en in het Definitief Ontwerp. 
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Het Definitief Ontwerp voorziet in een smal doorstroomprofiel om bij lage afvoeren (zomer) te 
kunnen voorzien in de benodigde stroomsnelheden voor de KRW-doelstellingen.  
Naast het smalle doorstroomprofiel ligt een eenzijdig zeer flauwe oever, om veel water te 
kunnen bergen en voldoende afvoercapaciteit te behouden voor grote afvoeren.  
Het principeprofiel is weergegeven in figuur 4-2.  

Figuur 4-2: Principeprofiel Nieuwe Leij 

Figuur 4-3 Vergelijking profiel huidige (blauw) en toekomstige situatie (oranje) ter hoogte van het Vloed. 

Vanuit ecologisch oogpunt voorziet het Definitief Ontwerp in een flauw talud aan de zuidzijde, 
zodat het flauwe talud naadloos over kan gaan in de natte natuur. Een flauw talud aan de 
noordzijde is overwogen maar bleek ruimtelijk niet haalbaar 

Ten behoeve van de Bosbeekjuffer is net bovenstrooms van de Molendijk gekozen voor een 
smaller profiel met steile taluds (1 op 2), zie figuur 4-4. Op de zuidelijke insteek komt hogere 
vegetatie om beschaduwing te realiseren. Om ervoor te zorgen dat de schaduw op het 
wateroppervlak komt, is een smaller beekprofiel nodig.  

1:3 1:3

DO

Afwateringswatergang 
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Figuur 4-4: Beekprofiel ten behoeve van beschaduwing voor de bij Bosbeekjuffer 

Het bodemverloop van de Nieuwe Leij is in de huidige situatie onregelmatig. De beek krijgt op de 
nieuwe locatie een bodemhoogte bij De Vloeder-Zuid op NAP +11,81 m tot aan de weg 
Vosserijten op NAP +11,38 m. Er ontstaat hiermee een geleidelijk bodemverhang.  

4.1.1 Meandering 

Door het verleggen en herinrichten van de Nieuwe Leij krijgt deze een natuurlijkere uitstraling en 
een beekprofiel dat beter past bij een natuurlijke beek. De vrij rechte beek krijgt in de 
toekomstige situatie meerdere bochten en in het profiel vindt micromeandering plaats.  
Hierdoor gaat de beek van een breed recht profiel naar een gevarieerde dynamische beek met 
aansluiting op de natuurlijke omgeving. Voor de mate van meandering is geen harde eis gesteld 
vanuit de KRW. Uit de uitgevoerde modelberekeningen blijkt bij het beschikbare verval op dit 
traject niet meer meandering mogelijk is en tegelijkertijd te blijven voldoen aan de KRW-eis voor 
stroomsnelheid. 

Om zowel in de zomer aan de eisen van de KRW voor stroomsnelheid te voldoen, als bij hoge 
afvoeren voldoende afvoercapaciteit te hebben, is de wens voor de herinrichting van het beek 
een accoladeprofiel of een breed twee-fase-profiel. In het ontwerp is gekozen voor een breed 
twee-fasen-beekprofiel met een zomer- en winterdeel. Het voldoet niet volledig aan het 
traditionele twee-fase-profiel, waarbij het winterbed min of meer horizontaal uitgevoerd wordt. 
In overleg met de hydroloog, ecoloog en beheerder van het waterschap is bepaald dat in dit 
gebied een beekprofiel met een zomerbakje en eenzijdig een flauw talud dat varieert van  
1 op 6 naar 1 op 10 volstaat. Het voordeel van dit profiel is dat het onderhoud deels aan de 
flauwe zijde op het talud kan worden uitgevoerd. Wel is er in het ontwerp rekening gehouden 
met aan weerszijden van de beek een  onderhoudspad. Dit is gedaan in verband met de 
maximale reikwijdte van het onderhoudsmaterieel. Het beekprofiel loopt geleidelijk over in het 
landschap, waardoor een lange natte oever ontstaat met een grote variatie aan natuurtypen van 
plasdras naar droge oever. Dit beekprofiel is van beide zijden goed te onderhouden, waardoor 
het beter in stand gehouden kan worden dan een twee-fase-profiel. 
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4.1.2 Beschaduwing 

De Nieuwe Leij is geclassificeerd als type R5, GEP verweven, een permanent stromende beek.  
De eis voor beschaduwing daarbij is dat 20-40% van het oppervlak van de beek beschaduwd 
moet zijn. In het Definitief Ontwerp heeft circa 25% van de lengte van de beek een hoge 
begroeiing naast de beek of op het winterbed. Dit moet voor voldoende beschaduwing zorgen. 
Uitgangspunt daarbij is dat het struweel langs de beek en de bodem die nodig zijn voor de 
beschaduwing voor de Bosbeekjuffer aangeplant worden. Dit is nodig als compensatie vanuit 
Flora en Fauna wetgeving. De rest van de beplanting mag op natuurlijke manier ontstaan en door 
middel van beheer en onderhoud wordt het gewenste streefbeeld gerealiseerd. 
Op deze manier komen de bomen overeen met de lokaal al aanwezige beplanting en kan er bij 
het ontstaan van de bosschages goed rekening gehouden worden met het beheer.  
De beheerder van het waterschap kan zelf bepalen hoeveel bosschage gewenst is en hoe dit met 
het beschikbare materieel nog onderhoudbaar is.  

De bosschages komen uitsluitend op de zuidelijke oever en het natte profiel van de beek is 
volledig vanaf de noordzijde onderhouden. Hierdoor kan te allen tijde ervoor gezorgd worden dat 
er voldoende stroomprofiel is voor een hoge afvoer. Het gebied heeft in de huidige situatie een 
open karakter. Het is vanuit cultuurhistorisch oogpunt wenselijk om de zichtlijnen te behouden. 
Ook voor het uitzicht van de rode ontwikkeling is veel hoge beplanting niet wenselijk.  
Daarom moet het open karakter behouden blijven en is een dichte bosschage ongewenst.  

4.2 Voordes 

Langs de Nieuwe Leij wordt aan de noordzijde een onderhoudspad en aan de zuidzijde een 
bereikbaarheidspad gerealiseerd om de beek jaarrond van die kant te kunnen onderhouden. Om 
ook ’s winters met materieel langs de beek te kunnen rijden is een drooglegging van 0,5 m bij de 
gemiddelde winterafvoer nodig. Het onderhoudspad wordt lokaal verhoogd aangelegd om deze 
drooglegging te halen. Omdat het gebied Het Vloed en het afgegraven maaiveld tussen de 
Watermolenstraat en het Kerklaantje bij de jaarlijks voorkomende afvoer inunderen, komt hier 
maaiveld achter het onderhoudspad terecht. Na de inundatie moet dit weer teruglopen naar de 
beek. Om dit te bereiken wordt op een aantal plaatsen een voorde in het onderhoudspad 
aangebracht. 

4.3 Oude Leij 

De afwaterende functie van het bovenstroomse traject van de Oude Leij komt te vervallen door 
de aanleg van een afwateringswatergang (zie A in figuur 4-1). Hierdoor mag de Oude Leij 
bovenstrooms van de weg Vosserijten verlanden.  

De afwatering van het landbouwgebied ten zuiden van het plangebied wordt gewaarborgd door 
de aanleg van een nieuwe afwateringswatergang. De nieuwe afwateringswatergang sluit ter 
hoogte van de weg Vosserijten door middel van de bestaande duiker aan op het benedenstrooms 
gelegen deel van de Oude Leij. Het maaiveld langs de nieuwe afwateringswatering behoudt de 
huidige hoogte. Hiermee wordt voorkomen dat bij piekafvoeren water vanuit het plangebied via 
de Oude Leij waterbergingsgebied Beeksedijk inloopt voordat de berging ingezet wordt. 
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Figuur 4-5: Ligging van de afwateringswatergang is aangegeven met een blauwe stippellijn en verlanden 
 Oude Leij met een groene stippellijn 

Antea Groep heeft de dimensies voor de afwateringswatergang bepaald op basis van de grootte 
van het gebied dat via de afwateringswatergang gaat afwateren. Dit betreft een oppervlak van 
circa 158 ha. Voor agrarisch gebied geldt een afwateringsnorm van 0,67 l/s/ha x 1,4 (T10-situatie) 
oftewel 0,94 l/s/ha (overleg waterschap De Dommel d.d. 15 oktober 2018).De normafvoer voor 
de afwateringswatergang wordt daarmee ongeveer 0,15 m³/s.  
Om die afvoer te kunnen verwerken bij een verhang van ten minste 0,5 m/km volstaat een profiel 
met de volgende afmetingen: 

 Bodembreedte 0,3 m; 

 Diepte profiel 0,7 m; 

 Waterdiepte 0,5 m; 

 Talud 1 op 1,5. 

Dit is ongeveer 0,3 á 0,5 m minder diep dan het huidige beekprofiel van de Oude Leij. 

4.4 Nieuwe poelen 

Voor de biodiversiteit en de natuurlijke ontwikkeling en uitstraling van het gebied wordt naast de 
beek een aantal poelen gegraven, zoals is weergegeven in het Definitief ontwerp. De poelen 
hebben een maximale diepte van 1,2 m en vallen af en toe droog. Deze poelen staan niet in 
directe verbinding met de Nieuwe Leij.
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4.5 Maaiveldhoogte 

Door de verlegging van de Nieuwe Leij vinden verlagingen van het maaiveld plaats.  
Daarnaast wordt rondom de actuele ligging van de Oude Leij het maaiveld afgegraven  
(zie B in figuur 4-1) ten behoeve van de gewenste natuurontwikkeling (Kruidenrijk grasland en 
Vochtig hooiland) en de watercompensatie voor het lokaal ophogen voor woningbouwlocaties 
Van Puijenbroek. 

In figuur 4-6 zijn de ophogingen met rood aangegeven en de verlagingen met groen.  
De ophogingen zijn ter plaatse van de nieuwbouwlocaties Moleneiland en ten noorden van  
Het Vloed. De maaiveldverlagingen ter plaatse van de poelen en verhoogde paden zijn in deze 
aanpassing niet meegenomen. Op deze manier wordt het water in de poelen niet als extra 
bergingscapaciteit meegenomen. Door de aanleg van de voordes in het onderhoudspad stroomt 
het water het maaiveld op bij hogere afvoeren. Ook wordt kan het via deze weg terug naar de 
beek stromen als de hoge afvoerpiek voorbij is. Het maaiveld in de modelstudie heeft een 
detailniveau van 25 bij 25 meter, waardoor lokale verhogingen, zoals paden niet los 
meegenomen kunnen worden. 

Figuur 4-6: Verhoging (rood) of verlaging (groen) maaiveld in m, verschil huidige situatie en   
  Definitief Ontwerp 

De delen in het waterbergingsgebied die opgehoogd worden, leiden tot een afname van de 
kubieke meters waterberging die beschikbaar zijn binnen het reserveringsgebied voor de 
waterberging. Deze waterberging moet gecompenseerd worden. Een deel van de extra 
waterberging is opgenomen in het bredere dwarsprofiel van de Nieuwe Leij. De rest van de 
benodigde waterberging wordt binnen het plangebied gerealiseerd door het afgraven van 
maaiveld. De afgraving is langs de beek maximaal 0,4 m en deze neemt naar het zuidoosten toe 
af. Hierdoor wordt een groot deel van de nutriëntrijke bovenlaag verwijderd, wat positief is voor 
de gewenste natuurontwikkeling. De GHG in dit gebied is in de huidige situatie ongeveer tussen 
40 en 80 cm –mv. Hierdoor vindt er alleen afgraving tot de grondwaterstand plaats, zodat dit 
voor extra waterberging in het watersysteem zorgt. 
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Bij de aansluiting van de afwateringswatergang op de bestaande Oude Leij wordt de huidige 
maaiveldhoogte gehandhaafd. Dit zorgt ervoor dat bij een peilstijging het water niet via de  
Oude Leij naar Beeksedijk stroomt, waardoor de waterging gevuld raakt voordat er sprake is van 
inzet van de waterberging.  
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5 Effecten op hydrologie 

In dit hoofdstuk zijn de hydrologische effecten van het Definitief Ontwerp (DO) voor de 
groenblauwe zone opgenomen. Met modelprogramma Sobek zijn de te verwachten 
waterstanden en afvoeren doorgerekend en zijn de effecten ten opzichte van de huidige situatie 
in beeld gebracht en getoetst aan de doelstellingen voor ecologie en hydrologie. In dit hoofdstuk 
zijn de resultaten toegelicht. Voor meer informatie over de hydrologische modellering wordt 
verwezen naar het rapport Toelichting op de hydrologisch model Zuidrand Goirle, Groenblauwe 
zone (Antea Group, d.d. 08-01-2019). 

In bijlage 3 is een checklist opgenomen waarin het Definitief Ontwerp is getoetst aan de 
criteria/randvoorwaarden (zoals beschreven in hoofdstuk 3). 

5.1 Toetsing aan de ecologische doelstellingen 

De ecologische doelstelling volgt uit de KRW en de aanvullende randvoorwaarden (zoals die in 
hoofdstuk 3 zijn beschreven).  

 De herinrichting van de Nieuwe – en Oude Leij is gericht op het behalen van de KRW-
doelen (gelijkmatig bodemverhang, meer stroomsnelheid, meanders, aansluiting op 
natuur door flauwe oevers, paaiplaatsen, poelen en beschaduwing door bosschages op 
talud winterbed); 

 Daarnaast is voldoende waterdiepte gewenst voor vismigratie; 

 De ontwikkeling moet bijdragen aan de ontwikkeling van de natuurdoeltypen, zoals die 
door de provincie Brabant gedefinieerd zijn. Hiervoor is vernatting van het gebied 
gewenst in de zomerperiode en het voorjaar. 

5.1.1 Stroomsnelheid 

Door de herinrichting van de Nieuwe Leij neemt de stroomsnelheid toe op het traject waar de 
aanpassing is uitgevoerd. Figuur 5-1 toont de berekende stroomsnelheden voor het  
Definitief Ontwerp. Door de aanpassingen wordt het verhang gelijkmatiger verdeeld en is het 
zomerbed smaller. Hierdoor wordt bij een gemiddelde zomerafvoer een stroomsnelheid van 
meer dan 14 cm/s bereikt op het hele traject dat heringericht is. Hiermee wordt voldaan aan de 
KRW-eis voor stroomsnelheid. 
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Figuur 5-1: Stroomsnelheid in m/s bij zomerafvoer, definitief ontwerp, rode cirkel is plangebied 

Erosie 
In de toekomstige situatie is de stroomsnelheid bij een T1-, T10 en T100-afvoer maximaal 
0,9 m/s. De stroomsnelheden bij piekafvoeren in de Nieuwe Leij zijn dus afgenomen ten opzichte 
van de huidige situatie. Dit komt met name doordat er meer berging en stromingsweerstand in 
de beek is. Bij de stroomsnelheden die bij hoge afvoeren voorkomen, is er kort na de aanleg wel 
een risico dat er erosie optreedt doordat er nog weinig begroeiing in de beek is. In de huidige 
situatie was er risico van het optreden van erosie door geringe begroeiing van de beek en door 
de afname van de stroomsnelheid bij hoge afvoeren is dit risico iets afgenomen, maar nog steeds 
aanwezig. 

5.1.2 Debietfluctuaties 

Met modelprogramma Sobek is de huidige situatie en het Definitief Ontwerp doorgerekend. 
Vanuit de KRW is een debietfluctuatie met een verhouding van 6 tussen de voorjaarsafvoer en de 
piekafvoer, zoals is weergegeven in tabel 3-1. De afvoerpiek is in de huidige situatie 11 maal 
groter dan de gemiddelde voorjaarsafvoer 0,64 m³/s in de Nieuwe Leij. De Nieuwe Leij wordt 
gevoed door een groot gebied dat bovenstrooms van Goirle is gelegen. Aangezien er geen 
wijzigingen plaatsvinden in het bovenstroomse afvoergebied blijft deze verhouding nagenoeg 
hetzelfde. Het is niet mogelijk om de debietfluctuatie terug te brengen van 11 naar minder dan 6. 
De debietfluctuatie blijft binnen het plangebied gelijk aan de huidige situatie. Doordat meer 
water in het plangebied wordt vastgehouden, neemt de piekafvoer benedenstrooms van de 
waterberging iets af. 
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5.1.3 Waterdiepte 

In de toekomstige situatie is de waterdiepte hier ten minste 30 cm, zoals is weergegeven in  
figuur 5-2. Op het traject van De Vloeder-Zuid tot aan de Molendijk is de waterdiepte kleiner 
geworden. Bij het herinrichten van de beek wordt het stroomprofiel bij lage afvoeren versmald. 
Door het gelijkmatig verdeelde bodemverloop is de waterdiepte over het hele traject 
vergelijkbaar, waar er eerder grote verschillen waren. Hierdoor is bij dezelfde afvoer de 
waterdiepte op het benedenstroomse traject groter en op het bovenstroomse traject kleiner dan 
in de huidige situatie. Ook is net benedenstrooms van de Watermolenstraat in de huidige situatie 
een bodemdrempel aanwezig, waardoor bij lage afvoeren water vastgehouden wordt. Door 
versmalling van het profiel is deze drempel in de toekomstige situatie niet meer nodig.  

De waterdiepte in de afwateringswatergang is ongeveer een decimeter lager dan die in Oude Leij 
was door de verondieping van watergang. Hierdoor wordt er minder water uit het plangebied 
gedraineerd, zodat vernatting van de natuur plaatsvindt. 

Figuur 5-2: Waterdiepte in de toekomstige situatie bij zomerafvoer 
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5.1.4 Natuurdoelstellingen 

In het plangebied zijn vier natuurdoeltypen aanwezig, zoals benoemd in paragraaf 3.3. 
In tabel 5-2 zijn de natuurdoeltypen, de gewenste grondwaterdynamiek, de gerealiseerde 
dynamiek en de toetsing opgenomen. Voor nat ruigteveld en loofbos geldt dat de 
grondwaterstand ’s zomers dieper is dan gewenst. Voor poelen, Kruiden- en faunarijk grasland en 
Vochtig hooiland geldt dat dit voldoet aan de gewenste dynamiek, mede doordat deze gebieden 
specifiek ingericht worden voor het betreffende natuurdoeltype. 

Tabel 5-1: Natuurdoeltypen en gewenste grondwaterdynamiek 

Natuurdoeltype Gewenste dynamiek Gerealiseerde 
dynamiek 

Toetsing 

Nat ruigteveld Ondiepe 
grondwaterstanden 
tussen 0 en 0,3 m –
mv. 

Grondwaterstand 
tussen 0,0 en 0,7 m -
mv 

voldoet deels 

Poelen Groot deel van het 
jaar watervoerend, 
droogvallen mag 
incidenteel 

Een GHG die varieert 
tussen 0,2 en 0,4 m –
mv en de GLG tussen 
1,0 en 1,2 m -mv.  

Voldoet 

Kruiden- en faunarijk 
grasland 

Ondiepe 
grondwaterstanden 
tussen 0,2 en 0,4 m –
mv. 

Grondwaterstand 
tussen 0,0 tot 0,4 m –
mv 

voldoet 

Loofbos Beuken-Eikenbos 
heeft een gewenste 
GVG van 0,4 tot 
0,6 m-mv. 

Grondwaterstand 
tussen 0,6 tot 0,8 m -
mv 

voldoet deels 

Vochtig hooiland Ondiepe 
grondwaterstanden 
tussen 0 en 0,4 m –
mv. 

Grondwaterstand 
tussen 0,0 en 0,7 m -
mv 

voldoet 

5.2 Toetsing aan de hydrologische doelstellingen 

De hydrologische doelstelling betreft: 
1. Het realiseren van nieuwe waterberging binnen het plangebied groenblauwe zone als 

compensatie voor de afname van de bestaande waterberging binnen het 
overstromingsgebied door het ophogen van woningbouwlocatie Van Puijenbroek; 
Door de herinrichting van het gebied mag zowel bij de reguliere zomer- en winterafvoer 
wateroverlast niet toenemen als bij extreme afvoeren die eens in het jaar, eens in de 10 
jaar en eens in de 100 jaar voorkomen. 

Met modelprogramma Sobek is het Definitief Ontwerp en de huidige situatie doorgerekend voor 
de zomer- en wintersituatie en voor de hoge afvoeren T1, T10 en T100.  
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De uitgebreide toelichting van het model en de berekeningen zijn opgenomen in de rapport 
Toelichting op het  hydrologisch model Zuidrand Goirle, Groenblauwe zone (Antea Group, d.d. 
08-01-2019). 

In bijlage 2 zijn de kaarten van de berekende overstroming in de huidige en toekomstige situatie 
en het verschil tussen de twee situaties opgenomen. 

5.2.1 Waterpeilen en overstroming 

Karakteristieke locaties 
Om te toetsen of de waterpeilen door de herinrichting wijzigen zijn in tabel 5-2 de waarden voor 
de zomer- en wintersituatie voor vijf karakteristieke locaties (figuur 5-3) opgenomen bij de 
zomer- en winterafvoer. 

1. Stroomopwaarts van stuw De Vloeder-Zuid; 
2. Stroomafwaarts van stuw De Vloeder-Zuid; 
3. Op de kruising van de huidige en nieuwe ligging van de Nieuwe Leij; 
4. Ter plaatse van het Kerklaantje; 
5. Stroomopwaarts van de afsluitconstructie in de Oude Leij. 

Figuur 5-3: Karakteristieke locaties in tabel 5-2 en tabel 5-3: 

In tabel 5-2 is te zien dat de waterpeilen in de Nieuwe Leij bovenstrooms van de stuw niet 
veranderen. Aan de benedenstroomse zijde van het plangebied (Kerklaantje/Vossereijten)   
nemen de waterpeilen 11 cm toe in de winter en de zomer.  
Dit wordt deels veroorzaakt door de verandering van het bodemverloop, het beekprofiel en de 
grotere stromingsweerstand. Het hogere waterpeil in de wintersituatie leidt niet tot 
wateroverlast in de omgeving omdat het waterpeil nog ruimschoots binnen het beekprofiel blijft. 
In de zomer is een hoger waterpeil gunstig voor de beek en de omgeving. De verlaging van het 
zomerpeil bij punt 3 wordt veroorzaakt doordat het bodemverloop nu afloopt waar het eerder 
lokaal opliep. Benedenstrooms van het plangebied is het dwarsprofiel van de Nieuwe Leij breder 
waardoor de verhoging van het waterpeil snel afneemt. Het waterpeil is na 550 m, oftewel ter 
hoogte van de weg Beeksedijk, weer gelijk aan de huidige situatie. 

1

2

3 4

5

Stuw  
Vloeder-Zuid
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Tabel 5-2: Waterpeilen winter- en zomerafvoer op karakteristieke locaties 

Locatie Huidige situatie Definitief ontwerp Verschil

Waterpeil 
zomer  
(m + NAP)

Waterpeil 
winter 
(m + NAP)

Waterpeil 
zomer  
(m + NAP)

Waterpeil 
winter 
(m + NAP)

Waterpeil 
zomer  
(m)

Waterpeil 
winter 
(m)

1 12,88 12,88 12,88 12,88 0,00 0,00

2 12,25 12,61 12,23 12,72 -0,02 +0,11

3 12,24 12,57 12,09 12,54 -0,15 -0,03

4 11,76 12,16 11,87 12,27 +0,11 +0,11

5 11,62 11,59 11,62 11,59 0,00 0,00

In tabel 5-3 en tabel 5-4 zijn de waterpeilen op de karakteristieke locaties bij de T1-, T10- en T100 
situatie en de verschillen tussen de huidige situatie en de toekomstige situatie opgenomen.  
Bij de T1-situatie zijn de waterpeilen in de toekomstige situatie bij locatie 1 en 2 in de Nieuwe Leij 
1 cm lager en 2 cm hoger en bij locatie 3 en 4 lager 13 en 1 cm lager dan in de huidige situatie. De 
geringe afname bovenstrooms wordt veroorzaakt door de extra waterberging die in het 
plangebied aanwezig is. Bij de T1-afvoer wordt er namelijk meer water in het beekprofiel 
geborgen dan in de huidige situatie het geval was. De bovenstroomse en benedenstroomse 
afname van het waterpeil van 1 cm leidt tot een geringe afname van de hoeveelheid water die in 
De Vloeder-Zuid en Beeksedijk geborgen wordt tijdens de piek. Dit water wordt in het 
beekprofiel, in Het Vloed en de maaiveldverlaging binnen het plangebied geborgen. De afname 
van het waterpeil bij de piekafvoer zowel boven als benedenstrooms heeft een positief effect op 
de omgeving. 

Bij de T10- en T100-situatie blijft het waterpeil bovenstrooms van de stuw De Vloeder-Zuid gelijk. 
Net benedenstrooms van deze stuw is bij de T10 een verlaging van het waterpeil van 2 cm en bij 
T100 een verhoging van 2 cm door de herinrichting. Ter hoogte van de Molendijk is het waterpeil 
in beide situaties iets afgenomen en bij het Kerklaantje bij de T10-afvoer iets afgenomen en de 
T100-afvoer juist iets toegenomen. De toename van 2 cm bij de T100 wordt veroorzaakt door de 
grotere stromingsweerstand in de beek, die voor een iets hoger peil zorgt, waardoor er meer 
water in het plangebied wordt vastgehouden. Er treedt binnen het plangebied een verlaging van 
het waterpeil op door de extra waterberging. Door de stromingsweerstand is de afvoerpiek over 
een langere periode uitgespreid, waardoor het waterpeil op het piekmoment lager is.  

In de Oude Leij blijft bij de T1- en T100-situatie het waterpeil gelijk aan de huidige situatie. Bij de 
T10-situatie vindt een afname van 1 cm van het waterpeil plaats. De herinrichting heeft dus geen 
effect op de omgeving. 

Tabel 5-3: Waterpeilen bij piekafvoeren T1, T10 en T100 op karakteristieke locaties 

Locatie Huidige situatie Definitief ontwerp 

Waterpeil 
T1 
(m+ NAP) 

Waterpeil 
T10 
(m+ NAP) 

Waterpeil 
T100 
(m+ NAP) 

Waterpeil 
T1 
(m+ NAP) 

Waterpeil 
T10 
(m+ NAP) 

Waterpeil 
T100 
(m+ NAP) 

1 13,48 14,40 14,40 13,47 14,40 14,40 

2 13,42 13,98 14,15 13,40 13,89 14,11 

3 13,35 13,89 14,07 13,22 13,74 13,86 
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Tabel 5-3: Waterpeilen bij piekafvoeren T1, T10 en T100 op karakteristieke locaties 

Locatie Huidige situatie Definitief ontwerp 

4 13,04 13,61 13,69 13,03 13,59 13,67 

5 11,99 13,51 13,56 11,99 13,50 13,56 

Tabel 5-4: Verschil huidige situatie en toekomstige situatie bij piekafvoeren op karakteristieke locaties 

Locatie Verschil 

Waterpeil 
T1 
(m+ NAP) 

Waterpeil 
T10 
(m+ NAP) 

Waterpeil 
T100 
(m+ NAP) 

1 -0,01 0,00 0,00 

2 +0,02 -0,09 -0,04 

3 -0,13 -0,15 -0,21 

4 -0,01 -0,02 +0,02 

5 0,00 -0,01 0,00 

Inundatie 
T1 
Door de herinrichting is er geen kade meer aanwezig langs Het Vloed en is het maaiveld 
afgegraven ten zuiden van de Nieuwe Leij tussen de Watermolenstraat en het Kerklaantje. 
Hierdoor inundeert dit gebied bij de jaarlijkse afvoer. In de huidige situatie is er geen inundatie 
binnen het plangebied in de T1-situatie. Deze inundatie zorgt voor voldoende berging in het 
gebied en voor vernatting van de natuur. Buiten het plangebied is er geen toename van de 
inundatie.  

T10 en T100 
De herinrichting van de groenblauwe zone leidt tot een afname van inundatie bovenstrooms. Dit 
komt doordat er bij de T10- en T100-afvoer meer water in het plangebied geborgen wordt dan in 
de huidige situatie. Daarmee voldoet het plan aan het criterium geen verslechtering van de 
waterhuishouding in de omgeving van het plangebied. De rode en oranje gekleurde delen in 
figuur 5-4 tonen waar een afname van de waterdiepte wordt gerealiseerd. Dit betreft de locaties 
waar lokaal het maaiveld is opgehoogd voor woningbouwlocatie Puijenbroek.  

Daarnaast dient waterberging te worden gerealiseerd ter compensatie van het lokaal ophogen 
voor woningbouwlocaties Van Puijenbroek. Het plan mag niet leiden tot een verslechtering van 
de waterhuishouding in de omgeving van het plangebied. 

De blauw gekleurde delen in figuur 5-4 tonen de locaties waar het maaiveld in de groenblauwe 
zone is verlaagd door het graven van de Nieuwe Leij en maaiveldverlaging voor natuur. 
Figuur 5-5 toont hetzelfde beeld maar dan voor een hydrologische situatie T=100.  
Hierbij wordt opgemerkt dat bij hoge afvoeren het waterpeil bij bestaand stedelijk gebied ten 
noordwesten van Het Vloed risico op wateroverlast heeft, hetgeen ook in de huidige situatie het 
geval was. Er is een geringe afname (minder dan 10 cm) van de inundatie in dit gebied. 

Buiten het gebied dat is weergegeven in figuur 5-4 en 5-5 zijn er geen gevolgen voor inundaties. 
Het Definitief Ontwerp heeft dus geen effect op de omgeving. Ook treedt Waterbergingsgebied 
Beeksedijk bij het Definitief Ontwerp één of twee uur later in werking dan in de huidige situatie. 
Dit betekent dat de afvoer niet te vroeg over maaiveld via de afwateringswatergang het 
waterbergingsgebied Beeksedijk in stroomt. Het ontwerp voldoet daarmee aan de gestelde eisen.  
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Figuur 5-4: verschil in inundatie bij een hydrologische situatie T=10 
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Figuur 5-5: Verschil in inundatie bij een hydrologische situatie T=100 

5.2.2 Grondwater 

De herinrichting van de Nieuwe Leij ten behoeve van de ontwikkeling Zuidrand Goirle mag niet 
leiden tot wateroverlast door een hoger grondwaterpeil of door een te laag grondwaterpeil.  
De effecten op het grondwater zijn beschreven voor het gebied bovenstrooms en 
benedenstrooms van het plangebied en in het plangebied en de nabije omgeving zelf. 

Bovenstrooms van plangebied groenblauwe zone 
Bovenstrooms van stuw De Vloeder-Zuid is het waterpeil in de zomer en de winter in de 
toekomstige situatie gelijk aan het waterpeil in de huidige situatie. De stuw handhaaft een 
streefpeil dat in de toekomstige situatie niet verandert. Het waterpeil in het plangebied wordt 
hoger, maar door het grote verval over de stuw heeft dit geen effect op de grondwaterstand 
bovenstrooms van de Vloeidijk. 

Bij de hoge afvoeren is het berekende waterpeil buiten het plangebied in de toekomstige situatie 
gelijk aan de huidige situatie. De hoge afvoeren hebben dus geen effect op de grondwaterstand. 

Benedenstrooms van plangebied groenblauwe zone 
Ter hoogte van het Kerklaantje en de Vosserijten is een toename van het waterpeil van circa 10 
cm berekend in de toekomstige situatie bij de zomer- en winterafvoer. Deze toename is tot aan 
de weg Beeksedijk aanwezig bij de zomer- en winterafvoersituaties.  
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Bij de extreme afvoeren is er geen sprake van een significant verschil doordat het water binnen 
het plangebied op maaiveld wordt geborgen. Door de korte duur van de overstroming ontstaat 
slechts een tijdelijke verhoging van de grondwaterstand. 

Langs waterbergingsgebied Beeksedijk en het stedelijk gebied levert de geringe toename in de 
zomer en winter een licht verhoogde grondwaterstand op. Het maaiveld in het stedelijk gebied is 
hier gelegen boven NAP +14,4 m, waardoor er voldoende ontwateringsdiepte overblijft bij een 
winterpeil van NAP +12,3 m. Het maaiveld rond waterbergingsgebied Beeksedijk ligt lokaal op 
NAP +12,2 m. Doordat hier een kade tussen de Nieuwe Leij en Beeksedijk aanwezig is, inundeert 
het maaiveld hier niet.  

Het gebied heeft een natuurlijke functie met natte natuur. De drooglegging was hier al zeer 
gering en een peilverhoging van minder dan 10 cm leidt niet tot wateroverlast. Ter hoogte van de 
weg Beeksedijk is er geen toename van het waterpeil en benedenstrooms van deze weg is er dus 
ook geen effect op de grondwatersituatie. 

Plangebied 
In het plangebied nemen de waterpeilen in de winter en bij de T1-afvoer af doordat er meer 
berging in het beekprofiel en op maaiveld aanwezig is. In de zomer neemt het waterpeil binnen 
het plangebied af. 

Hierdoor nemen de grondwaterstanden binnen het plangebied lokaal iets af tot de 
Watermolenstraat en toe benedenstrooms van de Watermolenstraat. Daarnaast wordt een deel 
van het maaiveld afgegraven om ervoor te zorgen dat een ondiepe grondwaterstand wordt 
bereikt, die de ontwikkeling van natuur stimuleert. Binnen het plangebied zijn vooral 
natuurfuncties aanwezig. Voor deze functies is een hogere grondwaterstand gunstig.  
Voor de wegen en aanwezige kades geldt dat er een geringe toename van het waterpeil en dus 
ook van de grondwaterstand is. Het waterpeil neemt met maximaal 10 cm toe. Bij dit waterpeil is 
het profiel van de beek niet tot aan de insteek gevuld. De Nieuwe Leij heeft bij dit peil nog steeds 
een drainerende werking op de omgeving. Aangezien de ontwatering van de aanwezige wegen 
en kades in de huidige situatie zeer groot is, ontstaat er geen overlast door de hogere 
grondwaterstand.  

Aan de noordzijde van het plangebied loopt het maaiveld sterk op en het verschil in maaiveld 
tussen het beekdal en het stedelijk gebied is minstens 0,7 m. Ook is de doorlatendheid van de 
bodem groot. Hierdoor heeft  de lagere grondwaterstand in het plangebied geen effect in het 
noordelijk gelegen stedelijk gebied. Er zijn geen maatregelen nodig om een verlaging van de 
grondwaterstand binnen het plangebied te compenseren in het stedelijk gebied.  

Aan de zuidzijde van het plangebied is op locatie De Vloeder-Zuid een agrarisch gebied aanwezig 
dat niet omgevormd wordt tot natuur. Het waterpeil neemt benedenstrooms van de stuw De 
Vloeder-Zuid hier in de winter ongeveer 10 cm toe en in de zomer 2 cm af. Dit gebied krijgt 
daarom te maken met een iets hogere grondwaterstand in de winter. Het gebied is echter 
voorzien van een eigen gemaal om het onder te bemalen, waardoor het effect van de toename 
van de grondwaterstand beperkt is. Het naastgelegen natuurgebied, ten zuiden van de Nieuwe 
Leij gaat door het verplaatsen van het gemaal uit de onderbemaling. Deze verplaatsing heeft tot 
doel om het waterpeil in het gebied te verhogen en de agrarische, nutriëntrijke afvoer uit het 
gebied te verwijderen. Een hoger grondwaterpeil heeft in dit gebied een positief effect. Dit 
gebied watert onder de Molendijk door af op de nieuwe afwateringswatergang. 
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De agrarische gebieden ten zuiden van de Oude Leij worden door middel van een 
afwateringswatergang gescheiden van het plangebied. Hierdoor worden eventuele effecten door 
een verhoogde grondwaterstand gemitigeerd. De agrarische gebieden ten zuiden van 
waterbergingsgebied Beeksedijk hebben bij de zomer- en winterafvoeren een 10 cm hoger 
waterpeil. Dit werkt beperkt door in de grondwaterstand door de hoge doorlatendheid van de 
bodem en daarnaast wordt het extra water door de Oude Leij gedraineerd voordat het de 
percelen ten zuiden van waterbergingsgebied Beeksedijk bereikt. Hierdoor is de verandering van 
de grondwatertand nihil. 

5.3 Waterkeringen 

De waterkering langs de noordzijde van de Nieuwe Leij van De Vloeder-Zuid tot de 
Watermolenstraat (kruinhoogte NAP +13,7 m) wordt afgegraven voor natuurontwikkeling. De 
waterkring heeft de status van overige waterkering en dus mag deze zonder vergunning van het 
waterschap niet afgegraven worden, zoals is opgenomen in de Brabant Keur. 
In hoofdstuk 5 zijn de effecten beschreven. Hierbij wordt opgemerkt dat het gebied in de huidige 
situatie al inundeert bij een afvoer met herhalingstijd van 1x per 10 jaar. Er vindt geen inundatie 
plaats van het stedelijk gebied na verwijdering van de kade doordat het maaiveld daar hoger ligt. 
Figuur 5-6 toont de locatie van de af te graven waterkering. 

Figuur 5-6: Te verwijderen overige waterkering (rode lijn). 
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5.4 Riooloverstorten en hemelwateruitlaat 

In het Definitief Ontwerp zijn maatregelen opgenomen om de uitstroomlocaties van de 
riooloverstorten en hemelwateruitlaat te verplaatsen naar de heringerichte Nieuwe Leij. Het 
betreft de overstort bij het bergbezinkbasin (BBB) aan de Poppelseweg en overstort aan BBB 
Saelde. 

Ter hoogte van de Watermolenstraat, net bovenstrooms van het Kerklaantje en bij Beeksedijk 
zijn uitlaten aanwezig vanuit het regenwaterstelsel van het centrumgebied van Goirle.  
De overstorten en hemelwateruitlaat krijgen dezelfde dimensies en hoogteligging als in de 
huidige situatie. 

In het kader van de ontwikkeling van woningbouwlocatie Van Puijenbroek worden de rioolbuizen 
binnen het in figuur 5-7 gestippelde gebied verwijderd, omdat deze in de toekomstige situatie 
geen functie meer hebben. 

Figuur 5-7: Ligging van de riolering (bron: Gemeente Goirle) 

5.5 Beheer en onderhoud 

Het waterschap blijft het beheer en onderhoud van de Nieuwe Leij uitvoeren.  
Het Definitief Ontwerp voorziet in een eenzijdig onderhoudspad van 5 m aan de noordzijde. Ook 
kan een deel van het onderhoud uitgevoerd vanaf het talud van 1 op 6 en flauwer aan de 
zuidzijde van de Nieuwe Leij. De onderhoudspaden worden daar waar nodig verhoogd aangelegd 
om ook in de winter onderhoud te kunnen plegen. Lokaal worden in het onderhoudspad voordes 
aangebracht zodat het water bij hoge waterpeilen op het maaiveld kan inunderen en na een 
inundatie vanuit de beek terug kan stromen naar de beek.  

Vanuit ecologie is het gewenst om het onderhoud aan de zuidzijde te extensiveren.  

Te verwijderen 
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Het onderhoud (extensief) wordt gericht uitgevoerd om een bepaalde mate van begroeiing en 
variatie te bereiken. Hierbij worden op een aantal plaatsen hoge begroeiing en bomen 
gehandhaafd op het winterbed ten behoeve van de beschaduwing. Voor de hydrologische 
berekeningen is gerekend met een grotere stromingsweerstand door meer begroeiing.  
Voor meer informatie over de hydrologische modellering wordt verwezen naar het rapport 
Toelichting op het hydrologisch model Zuidrand Goirle, Groenblauwe zone (Antea Group,  
d.d. 25-01-2018). 

De verantwoordelijkheden van het beheer en onderhoud zijn vastgelegd in een beheer- en 
onderhoudsplan. In dit plan wordt ook aandacht besteed aan de aanlegfase en de periode na 
aanleg. Direct na herinrichting van de Nieuwe Leij is het profiel in het begin nog niet begroeit en 
kan er (veel) zand afgevoerd worden naar benedenstrooms gelegen gebieden. Dit kan deels 
tegengegaan worden door de werkzaamheden cq. de inrichting van de groenblauwe zone vlak 
voor het groeiseizoen uit te voeren zodat de bodem en taluds sneller gefixeerd worden door 
begroeiing. Verder zijn er mitigerende maatregelen nodig om tijdelijk de stroomsnelheid lager te 
houden of benedenstrooms een tijdelijke zandvang te plaatsen. In het kader van voorbereiding 
op de uitvoering wordt dit in overleg met het waterschap nader uitgewerkt. 
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6 Conclusies 

De Nieuwe Leij krijgt in de toekomstige situatie een natuurlijk en meanderend karakter.  
Het profiel wordt gewijzigd van een watergang met een grote bodembreedte naar een watergang 
met een zomerbed voor de lage afvoeren en eenzijdig een flauw talud voor de grotere afvoeren. 
Ook wordt er variatie in het talud aangebracht om meer dynamiek in het waterpeil van de beek 
te realiseren.  

Natuurontwikkeling 
De afwaterende functie van het bovenstroomse traject van de Oude Leij wordt vervangen door 
een afwateringswatergang die de landbouwkundige afvoer verzorgt. Hierdoor kan de Oude Leij 
bovenstrooms van de weg Vosserijten worden afgedamd om de grondwaterdynamiek beter te 
kunnen laten aansluiten bij de natuurdoelen. 

Door het verwijderen van de kade langs het bovenstroomse deel van de beek wordt Het Vloed 
vernat en het natuurdoeltype natte ruigte gestimuleerd. 

Ten zuiden van de huidige Oude Leij wordt maximaal 0,4 m van het maaiveld afgegraven en 
komen de B-watergangen te vervallen. Daardoor sluiten de ontwateringsdiepten beter aan op 
gewenste grondwaterstanden voor fauna- en kruidenrijk grasland en vochtig hooiland. Met de 
vrijkomende grond wordt voor stedelijke ontwikkeling Van Puijenbroek lokaal het terrein 
opgehoogd als de kwaliteit en draagkracht hiervan voldoende is. 

KRW 
Vanuit de KRW zijn eisen gesteld voor de minimaal benodigde stroomsnelheid en het oppervlak 
beschaduwing van de beek. Het Definitief Ontwerp voldoet aan beide eisen. Daarnaast worden in 
het gebied meerdere poelen aangelegd die in ecologisch opzicht waardevol kunnen zijn. 

De KRW-eis voor de debietfluctuatie is niet gerealiseerd. Aangezien er geen wijzigingen 
plaatsvinden in het bovenstroomse afvoergebied blijft deze verhouding nagenoeg hetzelfde.  
Het is niet mogelijk om de debietfluctuatie terug te brengen van 11 naar minder dan 6.  
De debietfluctuatie blijft binnen het plangebied gelijk aan de huidige situatie. Doordat meer 
water in het plangebied wordt vastgehouden, neemt de piekafvoer benedenstrooms van de 
waterberging iets af. 

Door de herinrichting van de beek is de waterdiepte bij de zomerafvoer in de toekomstige 
situatie overal minstens 30 cm. Voor de waterkwaliteit en vismigratie is dit gunstig. 

Het realiseren van nieuwe waterberging binnen het plangebied groenblauwe zone als 
compensatie voor de afname van de bestaande waterberging binnen het overstromingsgebied 
door het ophogen van woningbouwlocatie Van Puijenbroek heeft een positief effect op de 
natuur. Doordat een deel van het maaiveld in het plangebied afgegraven wordt, treedt hier 
vernatting op die een positief effect heeft op de natuurontwikkeling. 

Hydrologie 
De vrijkomende grond uit de groenblauwe zone wordt gebruikt voor de stedelijke ontwikkeling  
Van Puijenbroek (lokaal het terrein ophogen) als de kwaliteit en draagkracht hiervan voldoende 
is. Het grondverzet vindt plaats binnen een gebied voor regionale waterberging. Met 
modelprogramma Sobek zijn het Definitief Ontwerp en de huidige situatie doorgerekend.  
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De herinrichting van de groenblauwe zone leidt tot een geringe afname van de inundatie in het 
bovenstroomse deel van het plangebied. Dit is een gevolg van het verwijderen van de kade 
waardoor het water zich over een groter gebied uitspreid. Doordat bovenstrooms van het 
plangebied geen toename van het waterpeil plaatsvindt, voldoet het plan aan het criterium geen 
verslechtering van de waterhuishouding in de omgeving van het plangebied. Ook het verwijderen 
van de waterkering aan de noordzijde van de Nieuwe Leij heeft geen nadelige gevolgen door de 
herinrichting als natte natuur van Het Vloed en het maaiveld ter plaatse van het stedelijk gebied 
is hoger gelegen waardoor hier ook geen negatief effect optreedt.  

Het Definitief Ontwerp toont bij de toetsbuien T=10 en T=100 een afname van de 
inundatiediepte in het bovenstrooms deel van het plangebied (zie figuur 5-4 en figuur 5-5). 
Bovenstrooms en benedenstrooms van het plangebied vinden in de beek zelf geen wijzigingen 
van de waterpeilen plaats. De hogere waterpeilen in een deel van het projectgebied zijn geen 
probleem voor de nieuwe ontwikkelingen in het groenblauwe deel en voor de stedelijke 
ontwikkeling door lokale ophoging van het maaiveld binnen het projectgebied en niet in het 
bestaande stedelijke gebied omdat dit al een hoge maaiveldligging heeft. Door mitigerende 
maatregelen (nieuwe afwateringswatergang) wordt de uitstraling door van hogere waterpeilen 
binnen het projectgebied richting het zuiden beperkt.  
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 Inundatie T1, huidige situatie 

 Inundatie T10, huidige situatie 

 Inundatie T100, huidige situatie 

 Inundatie T1, Definitief Ontwerp 

 Inundatie T10, Definitief Ontwerp 

 Inundatie T10, Definitief Ontwerp 

 Verschil inundatie T1, huidig en Definitief Ontwerp 

 Verschil inundatie T10, huidig en Definitief Ontwerp 

 Verschil inundatie T100, huidig en Definitief Ontwerp 
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Bijlage 3 Checklist  

Cat Eis Toetsing Toelichting 

Eisen 

Veiligheid Behoud capaciteit en functioneren Regionale waterbergingsgebieden. voldoet Met modelprogramma Sobek is de huidige 
situatie en het Definitief Ontwerp 
doorgerekend. Het Definitief Ontwerp heeft 
meer waterberging en de berekende 
waterstanden bij afvoerpieken zijn lager,  
zie paragraaf 5.2. 

Veiligheid Voor eventuele te dempen watergangen in het plangebied geldt dat de 
afwatering in het gebied niet mag verslechten en het verlies aan te 
dempen wateroppervlak gecompenseerd moet worden door nieuw 
wateroppervlak.  

voldoet Met modelprogramma Sobek is de huidige 
situatie en het Definitief Ontwerp 
doorgerekend. Het Definitief Ontwerp heeft 
meer waterberging en de berekende 
waterstanden bij afvoerpieken zijn lager, zie 
paragraaf 5.2. 

Waterhuishouding Geen toename van wateroverlast voldoet Met modelprogramma Sobek is de huidige 
situatie en het Definitief Ontwerp 
doorgerekend. Het Definitief Ontwerp heeft 
meer waterberging en de berekende 
waterstanden bij afvoerpieken zijn lager,  
zie paragraaf 5.2. 

Waterhuishouding Voldoende ontwateringsdiepte bij bebouwing en infrastructuur voldoet Het wegdek van de brug ligt hoger dan NAP 
+14,00 m en voldoet aan minimaal 0,7 m 
drooglegging. Vanaf de brug sluiten de wegen 
aan op de huidige wegen.  
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Cat Eis Toetsing Toelichting 

Eisen 

Beekherstel De zone 25 meter rondom de watergang heeft de aanduiding Behoud en 
herstel watersysteem. Hier gelden ruimtelijke beperkingen aan 
activiteiten die het realiseren van watersysteemherstel belemmeren en 
hebben tot doel het tegengaan van (nieuw) ruimtebeslag en bebouwing. 

voldoet Door de herinrichting van de beek is het 
watersysteem hersteld. Hiermee is ook 
vastgelegd dat er geen bebouwing in het 
gebied palatsvindt. 

KRW Voor de waterkwaliteit is het uitgangspunt “stand still - step forward”.  voldoet De herinrichting van de groenblauwe zone 
betreft zelfs een verbetering omdat het plan 
leidt in meer doorstroming (=meer zuurstof 
reaeratie) en het landbouwwater wordt 
omgeleid door de aanleg van 
afwateringswatergang naar de Oude Leij. 

KRW Gemiddelde stroomsnelheid in de zomer (jul-sep) >0,14 m/s voldoet Met modelprogramma Sobek is de huidige 
situatie en het Definitief Ontwerp 
doorgerekend. Het Definitief Ontwerp voldoet 
aan de benodigde stroomsnelheid. 

KRW Debietfluctuaties (piekafvoer/voorjaarsafvoer) voldoet niet Met modelprogramma Sobek is de huidige 
situatie en het Definitief Ontwerp 
doorgerekend. De afvoerpiek is 11 maal groter 
dan de gemiddelde voorjaarsafvoer 0,64 m³/s 
in de Nieuwe Leij. De Nieuwe Leij wordt gevoed 
door een groot gebied dat bovenstrooms van 
Goirle is gelegen. Aangezien er geen 
wijzigingen plaatsvinden in het bovenstroomse 
afvoergebied blijft deze verhouding nagenoeg 
hetzelfde. Het is niet mogelijk om de 
debietfluctuatie terug te brengen van 11 naar 
minder dan 6. Het ontwerp voldoet daardoor 
niet aan de eis vanuit de KRW en dit is ook niet 
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Cat Eis Toetsing Toelichting 

Eisen 

mogelijk omdat er binnen het plangebied geen 
mogelijkheid is om de afvoer te beïnvloeden. 

KRW Profieltype conform Handreiking Ontwikkelen Waterlopen (HOW) voldoet Zie ontwerptekening (bijlage 2 van dit rapport). 

KRW Beschaduwing (KRW-maatlat) voldoet Het ontwerp voldoet aan de benodigde 
beschaduwing voor de Bosbeekjuffer. De KRW-
maatlaat voor de Nieuwe Leij (>20% 
beschaduwing) wordt gehaald. 

KRW Beheer en onderhoud (maaipercentage/intensiteit) n.b.t. De uitwerking en verantwoordelijkheden van 
het beheer en onderhoud zijn vastgelegd in een 
beheer- en onderhoudsplan. 

Ecologie Voldoende waterdiepte (> 0,3 m bij de zomerafvoer) voldoet Met modelprogramma Sobek is de huidige 
situatie en het Definitief Ontwerp 
doorgerekend. Het Definitief Ontwerp voldoet 
aan het criterium van minimaal 0,3 m 
waterdiepte van een zomerafvoer, zie 
paragraaf 5.2. 

Ecologie Geschikte grondwaterstanden voor natuurdoeltypen voldoet De huidige gemiddelde 
voorjaarsgrondwaterstand varieert ter plaatse 
van Het Vloed van 0,0 tot 0,6 m-maaiveld en in 
het gebied tussen de Nieuwe en Oude Leij van 
0,6 tot 1,2 m-maaiveld. 
De toekomstige grondwaterstanden zijn in het 
voorjaar enkele cm hoger dan in de huidige 
situatie. Daarmee voldoet het in Het Vloed aan 
de wensen voor natte ruigte en vochtig 
hooiland. 
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Eisen 

Rondom de huidige Oude Leij is het maaiveld 
verlaagd met maximaal 0,4 m. Daardoor sluiten 
de ontwateringsdiepten beter aan op gewenste 
grondwaterstanden voor fauna- en kruidenrijk 
grasland. 

Inrichting Landbouwkundige afvoer waarborgen voldoet Door de aanleg van de afwateringswatergang 
blijft landbouwkundige afvoer blijft in stand. 

Inrichting Voorkomen vroegtijdige vulling Beeksedijk via Oude Leij voldoet Met modelprogramma Sobek is de huidige 
situatie en het Definitief Ontwerp 
doorgerekend. Het Definitief Ontwerp voldoet 
aan het criterium geen vroegtijdige vulling van 
waterberging Beeksedijk. 

Onderhoud Het watersysteem moet goed te onderhouden zijn. voldoet De afspraken hierover zijn opgenomen in het 
beheer- en onderhoudsplan. 

Onderhoud Obstakelvrije zone van 5 m. voldoet De obstakelvrije zone is op het inrichtingsplan 
van het Definitief Ontwerp opgenomen. 

Onderhoud Onderhoudspad ligt minimaal 0,5 m hoger dan het waterpeil bij een  
gemiddelde winterafvoer. 

voldoet Definitief Ontwerp voldoet aan het criterium 
minimaal 0,5 m drooglegging bij een 
gemiddelde winterafvoer. 

Onderhoud Beheer en onderhoud moet geëxtensiveerd worden. voldoet De uitwerking en verantwoordelijkheden van 
het beheer en onderhoud zijn vastgelegd in een 
beheer- en onderhoudsplan. 

Wensen 

Inrichting Lichte mate van meandering van de Nieuwe Leij realiseren. voldoet deels Zomerbed meandering natuurlijk laten 
ontstaan en winterbed wel lichte meandering. 
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Eisen 

Inrichting Gescheiden houden van Nieuwe en Oude Leij. voldoet Een deel wordt gedempt om kortsluiting te 
voorkomen. Zie ontwerptekening (bijlage 2 van 
dit rapport). 
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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

Dorpse 
buurtje 

Appartementen 
aan de Leij 

De fabriek 

Groenblauwe 
zone 
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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. 
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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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1 Inleiding 

Dit beheer- en onderhoudsplan (hierna: B&O) beschrijft het huidige en toekomstige beheer en 
onderhoud van de Groenblauwe zone van de Zuidrand Goirle. In dit rapport is inzichtelijk 
gemaakt welke beheer- en onderhoudswerkzaamheden benodigd zijn om de nieuwe inrichting 
langdurig in stand te houden en wie daarvoor verantwoordelijk is. Daarbij is rekening gehouden 
met de doelen en functies van het gebied. Hierbij is het belangrijk om maatwerk te leveren.  

1.1 Zuidrand Goirle 

Rode ontwikkelingen 
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 (eigenaars van 
het Van Besouw-terrein) en VP Exploitatie (eigenaar van het Van Puijenbroek-terrein) willen de 
terreinen herontwikkelen tot woningbouwlocaties. 
Naast de genoemde partijen participeert ook Thebe (eigenaar van het tussen beide 
fabrieksterreinen gelegen verpleegtehuis) in de herontwikkelingsplannen. Op het terrein van 
Thebe is een ontwikkeling met zorgwoningen voorzien. 
De bovengenoemde ontwikkelingen worden beschouwd als de “rode ontwikkelingen. 

Groen – Blauwe ontwikkelingen 
De terreinen, ten zuiden van Van Puijenbroek, Thebe en Van Besouw vormen de ‘groenblauwe 
zone’ waarbij de inrichting is gericht op de waterhuishouding en natuurontwikkeling. 
Onderdeel van de plannen is een (gedeeltelijke) herinrichting van deze zone. Het doel is om 
zowel de rode als groen/blauwe ontwikkelingen goed op elkaar af te stemmen en zo tot een 
integrale 
gebiedsontwikkeling te 
komen. Dit vormt een 
gedeelde 
verantwoordelijkheid. 

Het totale plangebied 
‘Zuidrand Goirle’ bestaat 
uit de “Rode 
ontwikkelingen” en de 
“Groen - Blauwe zone”. In 
figuur 1-1 is de globale 
ligging weergegeven. 

Figuur 1-1; Plangebied Zuidrand Goirle met Rode- en Groen - Blauwe zone 
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1.2 Visie Zuidrand Goirle  

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 1-2: Impressie Visie Zuidrand Goirle (Kuiper Compagnons)

1.3 Van visie naar stedenbouwkundige en planologische kaders 

Op basis van de visie werken de grondeigenaren/initiatiefnemers los van elkaar, 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 
onderdelen. Het gaat bijvoorbeeld over ontwikkelingen als biodiversiteit, cultuurhistorie en de 
Groen - Blauwe zone. 
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1.4 Plangebied Groen Blauwe zone Van Puijenbroek 

De textielfabriek van HaVeP, die in eigendom van Van Puijenbroek is, 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 en op termijn 
wil de eigenaar Van Puijenbroek ook haar huidige werkzaamheden concentreren op een nieuwe 
locatie. Ook de tuin van het  bijbehorende Huize Anna heeft achterstallig onderhoud en is aan 
een groot opknapbeurt toe. Het idee is de locaties stapsgewijs te transformeren naar een gebied 
waarin wonen, werken, recreëren en natuur samen gaan. Voor deze locatie is een theoretische 
en maximale woningcapaciteit opgenomen van 165 woningen. 

Voor deze ontwikkeling wordt een aantal bestaande fabrieksgebouwen afgebroken. Daarnaast 
wordt de beek (de Leij) verlegd. Vervolgens worden het terrein ingericht als ruim opgezette 
woonwijk met een daarnaast gelegen natuurgebied. 

Dit beheer – en onderhoudsplan is alleen gericht op de ontwikkeling van de Groen Blauwe zone 
binnen het Plangebied Van Puijenbroek. De voorgenomen ontwikkelingen op de terreinen van 
Thebe en Van Besouw behoren niet tot de kaders van dit plan. 

In figuur 1-3 is de ligging van de ontwikkeling Van Puijenbroek weergegeven met daarin de Rode- 
en de Groen Blauwe zone.` 

Figuur 1-3: Concept Stedenbouwkundigplan (kuiper Compagnons) Van Puijenbroek 
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1.5 Voortraject inrichtingsplan Groenblauwe Zone  

In 2017 is een inrichtingsplan opgesteld voor het onderdeel Groen Blauwe zone Van Puijenbroek
Het betreft de herinrichting van het beekdal. De herinrichting van het beekdal vindt plaats vanuit 
twee invalshoeken, namelijk een kwaliteitsimpuls vanuit de ontwikkeling Zuidrand Goirle zelf en 
een compensatieverplichting (Rode zone) vanuit het Natuur Netwerk Brabant (NNB). Een 
natuurlijke overgang van stedelijk- naar buitengebied is wenselijk voor beleving en 
natuurwaarden.  

De Groen - Blauwe zone maakt onderdeel uit van een Natte Natuurparel. De inrichting is hierop 
afgestemd. Het inrichtingsplan vormt de basis voor de herbegrenzing van het NNB en geeft aan 
welke natuurdoeltypen / natuurwaarden in de plannen worden geïntegreerd. Op deze manier 
worden de gewneste natuurwaarden gewaarborgd. In onderstaande figuur uit het Inrichtingsplan 
Zuidrand Goirle (Antea Group, 2017) is de toekomstige inrichting van de Groen-Blauwe zone 
gevisualiseerd. De kaart geeft de nieuwe situatie aan van de gewenste stedelijke ontwikkelingen, 
de verlegde beek (Nieuwe Leij) en de ingerichte NNB-gebieden. 

Figuur 1-4: Visuele inrichting Zuidrand Goirle. (Bron: Kruit&Kok Landschapsarchitecten en Antea Group,      
   2017.)

1.6 Interpretatie van rapportage 

Natuurontwikkeling is een dynamisch proces waarbij de monitoring net zo belangrijk is als de 
aanleg en de beheermaatregelen. De beschreven werkzaamheden in dit Beheer en 

Natuurtuin 

Natte ruigte 

Natte ruigte Vochtig hooiland 

BosBos

Poel Poel Poel Poel 

HoutwalHoutwalHoutwal
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Onderhoudsplan zijn op theoretische basis bepaald en gelden als een vertrekpunt. Door te 
monitoren worden de ontwikkelingen gevolgd en kan worden gestuurd op bijvoorbeeld 
tijdstippen, faseringen en frequenties. Op deze wijze worden de gewenste doelen behaald en kan 
kostenefficiënt beheer worden toegepast. 

1.7 Leeswijzer 

In hoofdstuk 1 is beschreven welke fases en plannen zijn doorlopen. Ook is het plangebied van dit 
beheer- en onderhoudsplan vastgesteld  
Hoofdstuk 2 bevat een omschrijving van de huidige situatie van het terrein en de eigenaren. 
Daarnaast wordt ingegaan op de belangrijkste wijzigingen voor de herinrichting. 
In hoofdstuk 3 wordt het huidige beheer beknopt beschreven.  
Welke doelen, uitgangspunten bij de aanleg en de beheermaatregelen met bijzonderheden 
komen aan de orde in hoofdstuk 4. 
Als laatste is hoofdstuk 5 opgenomen waarin de financiën worden toegelicht. 
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2 Gebiedsbeschrijving 

2.1 Ligging en begrenzing plangebied 

Het plangebied van de Groen - Blauwe zone VP (zie begrenzing in figuur 2-1) ligt aan de zuidzijde 
van de gemeente Goirle. Het plangebied ligt globaal gezien tussen de Vloeidijk aan de westzijde 
en het Kerklaantje en De Vosserijten aan de oostzijde. Aan de noordzijde wordt de Groen - 
Blauwe zone begrensd door de fabrieksterrein en woningen gelegen aan de Bergstraat. Aan de 
zuidrand van het plangebied zijn met name gras- en akkerlanden aanwezig. Binnen het gebied 
zijn enkele wegen aanwezig bestaande uit verschillende verhardingstypen. 

Figuur 2-1: Plangebied Groen - Blauwe zone VP met huidige ligging Oude Leij (donkerblauw) en Nieuwe Leij (lichtblauw) 
en nieuwe landbouwsloot (rood). 

Goirle
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2.2 Eigendommen 

De huidige eigendommen binnen de Groenblauwe zone zijn verdeeld onder meerdere eigenaren, 
te weten:  

 Waterschap De Dommel (blauw); 

 Gemeente Goirle (geel); 

 Van Puijenbroek Landbouw B.V.(groen); 

 VP Grondexploitatie B.V. (rood). 

Het perceel met paarse kleur is in eigendom van VP Exploitatie N.V. maar behoort tot de Rode 
zone. Op het onderstaande figuur zijn de eigendommen weergegeven in de Groen - Blauwe zone. 

Figuur 2-2: Eigendomssituatie ter plaatse van Groen – Blauwe zone 

2.3 Herinrichting: wijzingen  

Het gebied omvat een deel van het Beekdal van de Oude Leij en Nieuwe Leij. 
Aanpassing van het watersysteem, de agrarische functie en de eigendomssituatie, zijn de 
voornaamste onderdelen van de herinrichting. 
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2.3.1 Watergangen  

Nieuwe Leij 
In de huidige situatie geldt de Nieuwe Leij als A-water binnen de vigerende legger van 
Waterschap de Dommel. 
In de nieuwe situatie zal de Nieuwe Leij worden verlegd en aangepast worden om aan de KRW-
doelstelling te voldoen. In figuur 2-3 is de verlegde situatie zichtbaar gemaakt. De blauwe 
getippelde lijn is de oude ligging van de Nieuwe Leij. De lichtblauwe lijn in de nieuwe ligging van 
de Nieuwe Leij. 

Figuur 2-3; weergave van de verlegde Nieuwe Leij 

Het profiel voorziet in een smal zomerbed en een breed winterbed zodat de beek bij extreme 
afvoer voldoende berging en afvoercapaciteit heeft. In het nieuwe profiel ontstaat meer 
dynamiek en in combinatie met de natuurvriendelijke oevers leidt dit tot een verhoogde 
biodiversiteit. In figuur 2-4 is het profiel van de verlegde Nieuwe Leij aangegeven. 

Figuur 2-4: Principe profiel van de verlegde Nieuwe Leij met winter- en zomerbed
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Oude Leij 
De Oude Leij heeft in de huidige situatie steile oevers en draineert en zorgt voor afwatering van 
het omliggende landbouwgebied. In de nieuwe situatie zal de Oude Leij zijn functie als 
drainerende afvoersloot verliezen. De Oude Leij wordt bovenstrooms ter plaatse van de 
Vosserijten afgedamd (Figuur 2-5; geel kruis). Het landbouwwater zal via een nieuw aan te leggen 
landbouwsloot om het plangebied worden gevoerd. Hierdoor kan de Oude Leij verlanden.  

Figuur 2-5; gewijzigde situatie van de oude Leij en nieuwe landbouwsloot 

Landbouwsloot (nieuw) 
De agrarische percelen ten zuiden van het plangebied dienen na het afdammen van de Oude Leij 
hun afwatering te behouden. Hiervoor wordt een nieuwe watergang/landbouwsloot aangelegd. 
Voor de aanvoer/doorvoer van de landbouwsloot worden ter plaatse van de te kruisen wegen 
nieuwe duikers aangelegd (figuur 2-5; oranje ster). Deze watergang zorgt hiernaast voor dat 
uitstralingseffecten vanuit de groenblauwe zone naar de zuidelijk gelegen agrarische percelen 
worden voorkomen. 

2.4 Agrarische percelen 

In de huidige situatie bestaat het her in te richten terrein van de Groen- Blauwe zone uit 
weilanden waarop extensieve veehouderij plaatsvindt. 
In de nieuwe situatie zijn aan deze percelen diverse natuurbeheertypen toegekend, passend 
binnen de doelstellingen van de Natte Natuurparels. 
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Voor de Groen – Blauwe zone zijn de volgende natuurbeheertypen toegekend aan de percelen 
die momenteel in agrarisch gebruik zijn: 

2.4.1 Eigendom situatie 

Op een deel van de agrarische percelen wordt gebouwd. Aansluitend op deze bouwkavels 
worden de percelen als Natuurtuin ingericht en beheerd tot aan de verlegde Nieuwe Leij. Deze 
delen Natuurtuin komen in eigendom van particulieren. 

Figuur 2-6: Kaartfragment Stedenbouwkundig Plan met nieuwe eigendomssituatie op 2 locaties 
Voormalig agrarische percelen van VP grondexploitatie b.v. met agrarische bestemming worden Natuurtuin en 
onderhoudsstrook in eigendom van particulieren. 

Natuurbeheertype Omschrijving

N16.03 en N16.04 Loofbos (droog tot vochtig) 

N.v.t. Houtwal 

N12.06 (Nat) Ruigteveld 

N10.02 Vochtig Hooiland 

L01.01(a) Poelen 

N.v.t. Flowerpower dijk  

N.v.t. Natuurtuin 
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3 Huidige beheer 

In de huidige situatie zijn de beheerverantwoordelijkheden als volgt verdeeld: 

Object Beheerder

Beeklopen; Nieuwe Leij (A- watergang) Waterschap De Dommel 

Beeklopen; Oude Leij ( A – watergang) Waterschap De Dommel 

Watergangen; landbouwsloten Van Puijenbroek Landbouw B.V. 
VP Grondexploitatie B.V. 

Agrarisch gebied
(groene en rode percelen kaart 2-3)

Van Puijenbroek Landbouw B.V. 
VP Grondexploitatie B.V. 

Wegen Gemeente Goirle 

Kunstwerken Gemeente Goirle 

3.1 Beeklopen 

Nieuwe Leij 
De Nieuwe Leij wordt jaarlijks in profiel gebracht in periode 4 (16-07 t/m 31-08) vanaf het 
aanliggende perceel. 

Oude Leij 
De oude Leij wordt jaarlijks in profiel gebracht in periode 3 (01-06 t/m 15-07) en 5  
(01-09 t/m 31-10) vanaf het aanliggende perceel. 

Incidenteel onderhoud 
Na extreme weersomstandigheden worden de bodems van de beken in oorspronkelijke staat 
terug gebracht. 

3.2 Agrarisch gebied  

De huidige agrarische gronden zijn in eigendom van Van Puijenbroek (zie figuur 2-2).  
Deze gebieden zijn op het moment in agrarische gebruik of als grasland en als worden zodanig 
beheerd. 

3.3 Wegen en kunstwerken 

Het huidige beheer van de wegen en kunstwerken het gebied (zoals de Watermolenstraat, 
Kerklaantje, De Vosserijten en de brug) wordt uitgevoerd door de Gemeente Goirle. 
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4 Toekomstig beheer Zuidrand Goirle 

4.1 Beheerstadia 

In dit hoofdstuk worden de twee stadia van het beheer benoemd, dit zijn Ontwikkelingsbeheer en 
Regulier beheer.

Ontwikkelingsbeheer vindt plaats vanaf de aanleg van het terrein. Het doel van 
ontwikkelingsbeheer is het creëren van gunstige omstandigheden waarin het gewenste 
natuurdoeltype zich op natuurlijke wijze kan ontwikkelen. In dit Beheer en Onderhoudsplan is 
uitgegaan dat deze periode 5 jaar duurt. Uit de praktijk moet blijken wanneer het omslagpunt 
naar regulier beheer plaats kan vinden. Monitoring van de terreinen zijn met name in de eerste 
jaren na aanleg van belang. Niet alleen om het omslagpunt naar regulier beheer te bepalen maar 
ook om kennis op te doen voor de toekomstige ontwikkelingen. 

Regulier beheer vindt plaats op het moment dat de terreinomstandigheden stabiel zijn en de 
gewenste vegetaties grotendeels aanwezig zijn. Percelen hoeven nog niet volledig begroeid te 
zijn maar pioniersvegetaties zijn niet of nauwelijks meer aanwezig. Het uit te voeren beheer kan 
grootschaliger, meer gefaseerd en met andere frequenties worden toegepast. Maatwerk kan 
lokaal worden ingezet maar is nauwelijks aan de orde. 
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4.2 Beheerders Groen - Blauwe zone VP 

Aangezien het plangebied van de Groen – Blauwe zone VP wordt heringericht, veranderen de te 
beheren objecten en verschuiven de verantwoordelijkheden voor het beheer en onderhoud. In 
figuur 4-1 is aangegeven welke objecten in de nieuwe situatie aanwezig zijn, wie eigenaar is en 
welke beheerder het beheer en onderhoud uitvoert. 

Object Eigenaar Beheerder 

Water 

Beeklopen; Nieuwe Leij (A status) Waterschap de Dommel Waterschap De Dommel 

Beeklopen; Oude Leij (B of C status) Gemeente Goirle Gorp en Rovert B.V.(1) 

Watergang; nieuwe landbouwsloot       
(A status),incl doorstroomprofiel 
duikers

Waterschap De Dommel Waterschap De Dommel 

Bouwkundig onderhoud duikers VP Landbouw B.V Gorp en Rovert B.V. 

Watergangen; landbouwsloten(B 
status)

VP Landbouw B.V Gorp en Rovert B.V. 

Onderhoudspad Nieuwe Leij, incl 
steilrandjes en onderhoudsstrook 
nieuwe landbouwsloot (A-status)

Waterschap de Dommel Waterschap De Dommel 

Terrein 

Loofbos VP Landbouw B.V Gorp en Rovert B.V. 

Vochtig Hooiland (voormalig 

agrarisch gebied)

VP Landbouw B.V Gorp en Rovert B.V. 

Natte ruigte (voormalig agrarisch gebied) VP Landbouw B.V Gorp en Rovert B.V. 

Houtwal (voormalig agrarisch gebied) VP Landbouw B.V Gorp en Rovert B.V. 

Poelen  (voormalig agrarisch gebied) VP Landbouw B.V Gorp en Rovert B.V 

Natuurtuin (voormalig agrarisch gebied) Woningeigenaren N.t.b. (2) 

Civiel 

Wegen Gemeente Goirle Gemeente Goirle 

Brug Gemeente Goirle Gemeente Goirle 

Uitstroomvoorzieningen Rode Gebied Gemeente Goirle Gemeente Goirle 

Gemaal (te verplaatsen) VP Landbouw B.V VP Landbouw B.V 

Hekwerken, rasters en poorten Diverse grondeigenaren Grondeigenaren 
Figuur 4-1; tabel met objecten en beheerders 

(1) Gorp en Rovert B.V.  
De percelen, behorende tot de eigenaren van Van Puijenbroek Landbouw B.V. en  
VP Grondexploitatie B.V zullen het beheer van de terreinen laten uitvoeren via het bedrijf Gorp 
en Rovert b.v. te Goirle. Deze organisatie is SNL gecertificeerd. 
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(2) N.t.b 
Voor de percelen, die in eigendom zijn van particulieren, is nog niet bekend welke 
beheerinstantie de werkzaamheden zullen uitvoeren. Het gaat in dit geval om de percelen met 
een invulling “natuurtuin”. 
Bij de verkoop van de percelen zullen eisen worden gesteld aan de functie en de invulling van het 
terrein. Daarbij valt te denken aan behoud van het bergend vermogen, eenduidig beeld en dat de 
natuurwaarde/-beleving passend moet zijn met de omgeving. Het is aannemelijk dat het beheer 
en onderhoud van het terrein wordt geregeld in bijvoorbeeld een Vereniging van Eigenaren. 

4.3 Watergangen 

Binnen het beheergebied Groen – Blauwe zone VP zijn meerdere watergangen aanwezig. 

4.3.1 Nieuwe Leij (A status) 

Omschrijving natuurdoel 
Voor de Nieuwe Leij geldt dat het nieuwe profiel past binnen de KRW doelstellingen voor 
natuurlijke watertypen R5; langzaam stromende middenloop / benedenloop op zand. 
De volledige omschrijving van dit watertype is opgenomen als bijlage 3 van deze rapportage. 

Aanlegfase 
De Nieuwe Leij wordt deels verlegd. Daarbij wordt het oude tracé gedempt en het nieuwe tracé 
gegraven. De Nieuwe Leij is een watervoerende beek met een stroomsnelheid van meer dan 10 
cm/sec. Dit type beek is kenmerkend voor beken op een zandige en/of lemige ondergrond. 

Profiel 
Het nieuwe profiel van de Nieuwe Leij is het voornaamste verschil met de oude situatie en zal 
bestaan uit een zomer en winterbed. Zodoende wordt de doorstroming verbeterd en krijgt de 
natuur meer ruimte om zich te ontwikkelen in een dynamischer gebied. De taluds van de nieuw 
gegraven beek worden bij aanleg ingezaaid. Het nieuw te graven profiel is zichtbaar in figuur 4-2. 

Figuur 4-2 Profiel Nieuwe Leij met zomer en winterbed 

Struweel 
In het kader van natuurdoelstelling (bosbeekjuffer) worden enkele plekken binnen het winterbed 
ingeplant met vegetatie (els, wilg en struiken). Deze worden door middel van een hakhout regime 
onderhouden. Ter plaatse van het Moleneiland geldt de afspraak dat de vegetatie beperkt blijft in 
omvang  ( niet groter dan areaal op tekening) en hoogte ( ca. 5 meter) vanwege doorzichten op 
de gronden van het zuidelijke beekdal. 
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Onderhoudspad 
Direct naast de insteek van het taluds van de Nieuwe Leij liggen onderhoudspaden aan beide 
zijden. De paden worden bij aanleg ingezaaid. Het onderhoud aan deze paden is incl. steilranden. 
Het onderhoudspad aan de noordzijde, als grens tussen de Natuurtuin en de Nieuwe Leij, wordt 
afgesloten door middel van poorten ( zie paragraaf 4.10). Het onderhoudspad aan de zuidzijde 
ligt op grondgebied van VP Grondexploitatie BV en wordt niet afgesloten met poorten. 

Voorden 
Op enkele locaties zijn de onderhoudspaden verlaagd  zodat het achterliggende terrein als 
bergingsgebied kan functioneren bij hoog water. Deze zgn. voorden zijn puinoppervlakten en 
bedoeld voor de bereikbaarheid van de beek voor beheervoertuigen. 

Tijdelijke zandvang 
Na aanleg van de Nieuwe Leij zal naar verwachting meer erosie optreden vanwege de nog 
onbegroeide toestand van de oevers en beekbodem. Zodoende dient een zandvang aangelegd te 
worden. Afgekalfd en gesedimenteerd zand wordt ontgraven en gebruikt om de beek te 
profileren. Naar verwachting is een dergelijke zandvang alleen nodig binnen de periode van 
ontwikkelingsbeheer. Tijdens de aanleg en de onderhoudstermijn (1 jaar na afronding werk) zal 
de zandvang op aanwijs van het waterschap worden geleegd door de initiatiefnemer. Een jaar na 
aanleg zal de zandvang worden overgedragen aan het waterschap. 

Beheerder 
Het onderhoud van het beekprofiel, de struwelen, het onderhoudspad en de voorden worden 
uitgevoerd door Waterschap De Dommel. 

Ontwikkelingsbeheer  

Object werkzaamheden Frequentie/overig

Beekprofiel Maaien 
Verwijderen houtopschot 
Herprofileren 

1 x per jaar 
1 x per jaar 
1 x per 3 jaar 

Struweel Inboeten 1 x per jaar/jaar 1 en 2 na 
aanleg 

Onderhoudspad, incl. 
steilranden

Maaien 2 x per jaar 

Voorde Geen n.v.t. 

Zandvang Ontgraven en vervoeren Op aanwijs waterschap 

Reguliere beheerwerkzaamheden 

Object werkzaamheden Frequentie/overig

Beekprofiel Maaien 
Verwijderen houtopschot 
Baggeren 

1 x per jaar / 2 fasen 
1 x per jaar 
1 x per 15 jaar 

Struweel snoeien 1 x per 5 jaar / 2 fasen 

Onderhoudspad Maaien 2 x per jaar 

Voorde Herprofileren 1 x per 10 jaar 

Zandvang Geen  n.v.t. 
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4.3.2 Oude Leij (B of C status) 

Algemeen 
De Oude Leij wordt in de toekomstige situatie een afgesloten watergang die mag verlanden. De  
A status van het waterschap De Dommel komt te vervallen. De beek zal alleen nog gevoed 
worden met regenwater en grondwater. Beheer zal naar verwachting niet nodig zijn. Indien nodig 
kan het natuurlijke houtopschot worden verwijderd. 

Beheerder 
Het toekomstig beheer wordt uitgevoerd door firma Gorp en Rovert B.V., namens eigenaar 
gemeente Goirle. 

Ontwikkelingsbeheer  

Object werkzaamheden Frequentie/overig

Beekprofiel Verwijderen houtopschot 1 x per jaar 

Reguliere beheerwerkzaamheden 

Object werkzaamheden Frequentie/overig

Beekprofiel Verwijderen houtopschot 1 x per jaar 

4.3.3 Landbouwsloot (A status) 

Algemeen 
De landbouwsloot ten zuiden van het projectgebied heeft geen natuurwaarde.  
Deze sloot heeft alleen een watervoerende functie. 

Beheerder  
Het beheer wordt uitgevoerd door Waterschap De Dommel. 

Ontwikkelingsbeheer 

Object werkzaamheden Frequentie/overig

Watergang Uitmaaien  1 x per jaar 

Reguliere beheerwerkzaamheden 

Object werkzaamheden Frequentie/overig

Watergang Uitmaaien 
Baggeren en herprofileren 

1 x per jaar 
1 x per 15 jaar 

Onderhoudsstrook Maaien Onderdeel van Vochtig 
Hooiland 
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4.3.4 Landbouwsloot (B status) 

Algemeen 
De landbouwsloot ten westen van Vochtig Hooiland heeft geen natuurwaarde/-functie.  
Deze sloot heeft alleen een watervoerende functie. 

Beheerder  
Het beheer wordt uitgevoerd door firma Gorp en Rovert B.V., namens eigenaar VP Exploitatie 
B.V. 

Ontwikkelingsbeheer 

Object werkzaamheden Frequentie/overig

Watergang maaien  1 x per jaar 

Reguliere beheerwerkzaamheden 

Object werkzaamheden Frequentie/overig

Watergang maaien 
baggeren en herprofileren 

1 x per jaar 
1 x per 15 jaar 

4.3.5 Greppel 

Algemeen 
Tussen de houtwallen en Vochtig hooiland liggen greppels. De greppels zorgen voor voldoende 
drooglegging voor de houtwal. 

Beheerder 
Het beheer wordt uitgevoerd door firma Gorp en Rovert B.V., namens eigenaar VP Exploitatie 
B.V. 

Ontwikkelingsbeheer 

Object werkzaamheden Frequentie/overig

Greppel maaien droog profiel 1 x per jaar 

Regulier beheer 

Object werkzaamheden Frequentie/overig

Greppel maaien droog profiel 
opschonen 

1 x per jaar 
1 x per 10 jaar 
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4.4 Terrein 

Het agrarisch gebied wordt omgevormd tot natuurgebied. Dat gebeurt op basis van de Visie 
Zuidrand Goirle en de compensatie eisen vanuit de NNN. De exacte invulling van het terrein is 
uitgewerkt in de rapportage “Ecologie Zuidrand Goirle – DO Groenblauwe zone van AnteaGroup 
d.d. 8 januari 2019. Daarbij is het terrein opgedeeld in verschillende objecten met elk haar eigen 
functies en doelstellingen. 
De rapportage is als bijlage 2 toegevoegd aan dit Beheer en onderhoudsplan. Daarnaast is de 
technische uitwerking van het inrichtingsplan als bijlage 1 opgenomen. 

De omvorming vindt plaats op twee manieren, namelijk fysiek door middelen van ontgraving, 
demping of aanplant in de aanlegfase en procesmatig gedurende de beheerperiode (maairegime, 
faseringen, bemesting e.d.). In deze paragraaf wordt de nieuwe invulling en benodigde 
beheerwerkzaamheden per object behandeld. De aard en omvang van de 
beheerwerkzaamheden zijn gebaseerd op het beheeradvies dat per natuurbeheertype door BIJ12 
is opgesteld. Wanneer vermeld staat dat maaiwerkzaamheden benodigd zijn dan dient het 
maaisel direct afgevoerd te worden. 

4.4.1 N12.06 (Nat) Ruigteveld 

Omschrijving natuurdoel 
(Nat) Ruigteveld ligt direct naast de verlegde Nieuwe Leij en functioneert bij extreem hoge 
waterstanden als bergingsgebied. Binnen het perceel liggen twee poelen (zie paragraaf 4.4.6.). 
Maaisel dient in het kader van verschraling te worden afgevoerd.  

Doelsoorten 
Voor dit natuurbeheertypen zijn de volgende doelsoorten bekend: 
Blauwborst, Sprinkhaanzangen en Velduil. 
Pitrus, Kale Jonker, Rietgras of Riet. 

Aanlegfase 
Het perceel met (Nat) Ruigteveld ligt op het gedempte, voormalige tracé van de Nieuwe Leij. 

Beheerder  
Het beheer wordt uitgevoerd door firma Gorp en Rovert B.V., namens eigenaar VP Exploitatie 
B.V. 

Ontwikkelingsbeheer 

Object werkzaamheden Frequentie/overig

(nat) Ruigteveld maaien 1 x per jaar / oktober 

Reguliere beheerwerkzaamheden 

Object werkzaamheden Frequentie/overig

(nat) Ruigteveld maaien 1 x per jaar / oktober 
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4.4.2 Vochtig Hooiland (N10.02) 

Omschrijving natuurdoel 
Vochtig hooiland omvat dotterbloem-, 
kievitsbloem- of pimpernelhooilanden, 
weidekervelgraslanden, veldrusschraallanden 
of de wat schralere bovenveengraslanden.  
Vochtig hooiland wordt vrijwel jaarlijks 
overstroomd door water vanuit sloten/beken 
langs het gebied. 
Doelsoorten Figuur 4-3 Referentiebeeld vochtig hooiland

Voor dit natuurbeheertypen zijn de volgende doelsoorten bekend: 
Flora: Dotterbloem, Kievietsbloem, Pimpernel, Weidekervel, Veldrus. 

Aanlegfase
De bovenste humeuze laag wordt vanuit het zuiden richting de beek met toenemende dikte 
afgegraven. Dit betekent dat de humeuze laag in het zuiden intact gelaten wordt (alleen de zode 
wordt verwijderd) en richting het noorden steeds dieper afgegraven tot een maximum van 40cm 
nabij de beek. Om de groei van gewenste vegetaties te bevorderen, wordt voorgesteld om direct 
na afgraving van de toplaag het zaad (of gedroogd maaisel) van de omliggende hooilanden te 
verzamelen en op de kale gronden te verspreiden.  
Uit monitoring moet blijken of de kenmerkende beplanting tot ontwikkeling komt. Zo niet, dan 
kunnen aanvullende beheermaatregelen worden genomen, zoals doorzaaien van gewenste 
soorten. Vooralsnog wordt vanuit gegaan dat het maaien plaatsvindt na zaadafzetting waardoor 
doorzaaien niet nodig is. Vrijgekomen maaisel dient te worden afgevoerd. 

Beheerder  
Het beheer wordt uitgevoerd door firma Gorp en Rovert B.V., namens eigenaar VP Exploitatie 
B.V. 

Ontwikkelingsbeheer 

Object werkzaamheden Frequentie/overig

Vochtig Hooiland Maaien 
Maaien 
Nabeweiding 

1 x per jaar / jaar 1 en 2 
2 x per jaar / jaar 3 t/m 5 
geen 

Reguliere beheerwerkzaamheden  

Object werkzaamheden Frequentie/overig

Vochtig Hooiland Maaien 
nabeweiding 

2 x per jaar 
Extensief, jongvee/ oktober 

Nabeweiding 
Nabeweiding van het terrein is aan te bevelen. Het zorgt voor een microgradiënt van het 
maaiveld en de vegetatie door lokale vertrapping en vraat. Ook de lokale bemesting kan een 
bijdrage aan variatie opleveren. De inzet van nabeweiding valt samen met de gewasopbrengst 
van de tweede maaibeurt. Indien deze te laag is kan een lichte bemesting juist wenselijk. 
Aangezien onduidelijk is of nabeweiding aan de orde is, welke mate en onder welke afspraken 

met agrariërs is nabeweiding niet opgenomen in de raming. 
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4.4.3 N16.03 en N16.04 Droog en Vochtig loofbos 

Omschrijving natuurdoel 
Binnen Zuidrand Goirle worden twee nieuwe bospercelen aangelegd. Eén in het oosten tegen het 
Kerklaantje aan. De ander in het zuidwesten onder de Nieuwe Leij tegen de Molendijk aan. 
Het bosperceel aan de oostzijde sluit aan bij reeds bestaand bos. De bospercelen op de hogere 
delen zullen een droger karakter hebben dan de delen die onder invloed staan van de beek.  
Aanlegfase 
De bospercelen worden aangeplant als ‘veren’ met Honingklaver als groenbemester, 
bodembedekker (tegen onkruidgroei) en tevens aanjager om de boomveren in de hoogte te laten 
groeien. De groenbemester dooft vanzelf uit en hoeft niet te worden en hoeft niet te worden 
doorgezaaid of weggemaaid. Het plantverband is 1,0 x 1,5 meter. 

Beheerder  
Het beheer wordt uitgevoerd door firma Gorp en Rovert B.V., namens eigenaar VP Exploitatie 
B.V. 
Ontwikkelingsbeheer 

Object werkzaamheden Frequentie/overig

Loofbos Controle 
Inboeten 

1 x per jaar 
Niet opgenomen. Alleen bij 
grootschalige uitval 

Reguliere beheerwerkzaamheden  

Object werkzaamheden Frequentie/overig

Loofbos Controle 
Dunnen 
Afzetten hakhout* 

1 x per jaar 
1 x 10 jaar 
1 x 5 jaar voor 1/3 deel  

*alleen in boslocatie ‘Oost’ (Vossereijten) wordt een deel als hakhout beheerd.  

4.4.4 Houtwal 

Omschrijving natuurdoel 
Binnen het Vochtig hooiland worden drie houtwallen aangelegd omwille van behoud van het 
landschappelijke karakter. Deze houtwallen zullen tevens een ecologie functie vervullen voor 
vogels, kleine zoogdieren en reeën. 

Aanlegfase 
De houtwal ligt verhoogd in het Vochtig hooiland. Voor de ontwatering zijn aan beide zijden 
greppels gegraven. In het kader van ecologie wordt in het midden van de houtwal een houtril 
aangelegd. De beplanting bestaat uit 4 rijen waarvan 2 rijen met boomvormers en 2 rijen met 
struikvormers. 

Figuur 4-4; principeprofiel houtwal 
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Beheerder  
Het beheer wordt uitgevoerd door firma Gorp en Rovert B.V., namens eigenaar VP Exploitatie 
B.V. 

Ontwikkelingsbeheer 

Object werkzaamheden Frequentie/overig

Houtwal Controle 
Inboeten 

1 x per jaar 
Niet opgenomen. Alleen bij 
grootschalige uitval ( meer 
dan 10% 

Reguliere beheerwerkzaamheden 

Object werkzaamheden Frequentie/overig

Houtwal Controle 
Dunnen 
Afzetten hakhout* 
Takkenril herstellen 

1 x per jaar 
1 x per 10 jaar 
1 x per 5 jaar ; 1/3 deel 
1 x per 5 jaar ; 1/3 deel 

*Het afzetten van hakhout dient gefaseerd plaats te vinden. De cyclus is 15 jaar waarbij elke 5 
jaar één-derde deel wordt afgezet. Daarbij is het van belang om niet een volledige houtwal per 
keer te kiezen maar 1/3 deel van elke houtwal. 

4.4.5 Flowerpower dijk 

Omschrijving natuurdoel 
Ter plaatse van de overige kering in het zuidwesten van 
het beheergebied wordt een zgn. “Flower Power” dijk 
aangelegd welke gunstig is voor bijen en andere insecten. 

Aanlegfase 
Op het buitentalud wordt een strook van 2,0 meter breed 
ingezaaid een bloemrijk mengsel. Om de waterveiligheid 
te borgen wordt enkel de onderste 2 m aan de zuidzijde (niet waterkerende zijde) ingezaaid met 
het mengsel. Voorafgaand is de huidige graszode afgeplagd en is de strook indien noodzakelijk 
voorzien van een zandlaagje. 

Beheerder  
Het beheer wordt uitgevoerd door firma Gorp en Rovert B.V., namens eigenaar VP Exploitatie 
B.V. 

Ontwikkelingsbeheer  

Object werkzaamheden Frequentie/overig

Flower Power dijk Maaien 1 x per jaar / oktober 

Regulier beheer 

Object werkzaamheden Frequentie/overig

Flower Power dijk Maaien 1 x per jaar / oktober 

Figuur 4-5; referentie bloemrijk mengsel
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4.4.6 Poel 

Omschrijving natuurdoel 
Een viertal nieuwe poelen zijn voorzien rondom de verlegde Nieuwe Leij. 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. 

Aanlegfase 
De poelen zijn aangelegd met een 
bodem op 1,2 m-mv, waardoor ze af en 
toe droog vallen. 
De taluds variëren waarbij de 
noordoever flauwer is dan de zuidoever 
(resp.1:6/1:8 en 1:3/1: 6) 
Op ca 20 meter wordt een kleine 
bosschage aangebracht voor 
overwinteringsmogelijkheden. 
Forse beschaduwing rondom de poelen 
dient te worden voorkomen. Dit om de 
poelen snel op te warmen en om veel  figuur 4-6; referentie poel 

dood organisch materiaal te voorkomen. Invallend blad kan een zeer snelle verlanding 
veroorzaken wat noodzaakt tot veelvuldig opschonen. Elke opschoning leidt tot een onwenselijke 
verstoring voor het leven in de poelen.

Beheerder 
Het beheer wordt uitgevoerd door firma Gorp en Rovert B.V., namens eigenaar VP Exploitatie 
B.V. 

Ontwikkelingsbeheer 

Object werkzaamheden Frequentie/overig

Poelen Verwijderen houtopslag 
Maaien droog talud 
Maaien natte oever 

1 x per jaar 
1 x per jaar 
1 x per 5 jaar voor 50% 

Struwelen Snoeien / terugzetten nvt  

Reguliere beheerwerkzaamheden 

Object werkzaamheden Frequentie/overig

Poelen Verwijderen houtopslag 
Maaien droog talud 
Maaien natte oever 
Baggeren / herprofileren* 

1 x per jaar 
1 x per jaar 
1 x per 5 jaar voor 50% 
1 x 20 jaar 

Struwelen Snoeien / terugzetten 1 x per 10 jaar  

*baggeren en herprofileren is afhankelijk van de hoeveelheid aanwas van slib vanuit 
bladrestanten en overstromingen bij hoog water vanuit de Leij. Indien het niet nodig is, dan liever 
niet uitvoeren. 
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Daarnaast dient het baggeren / profileren per poel te worden uitgevoerd met een tussenperiode 
van 5 jaar. Fauna kan voorafgaand worden weggevangen en uitgezet worden in een andere poel. 
Voor de baggerwerkzaamheden dient eerst een ecologisch onderzoek uitgevoerd te worden 
alvorens met de maatregelen gestart kan worden. Uit het onderzoek kunnen restricties en/of 
randvoorwaarden komen welke opgevolgd dienen te worden gedurende de uitvoering. 

4.4.7 Natuurtuin 

Omschrijving natuurdoel 
De omschrijving van het gebied is Natuurtuin. Het terrein zal in de winterperiode mogelijk (deels) 
onder water komen te staan. In de praktijk zal het terrein uit komen te zien als Nat ruigteveld. 

Eigendom 
Voor de percelen, die in eigendom zijn van particulieren, is nog niet bekend welke 
beheerinstantie de werkzaamheden zullen uitvoeren. Het gaat in dit geval om de percelen met 
een invulling “natuurtuin”. 

Bij de verkoop van de percelen zullen eisen worden gesteld aan de functie en de invulling van het 
terrein. Het gebied moet water kunnen bergen bij hoog water. Obstakels zoals bouwwerken, 
grondlichamen en beplantingen zijn niet toegestaan. In de zone 5 m vanaf de insteek van de 
Nieuwe Leij blijft de Keur van waterschap De Dommel toepassing. 
Verder is een eenduidig beeld van het terrein wenselijk. Het is aannemelijk dat het beheer en 
onderhoud van het terrein wordt geregeld in bijvoorbeeld een Vereniging van Eigenaren. 

Aanlegfase 
Het huidige terrein wordt ongemoeid gelaten. Tussen de verlegde Nieuwe Leij en de Natuurtuin 
ligt een verhoogd onderhoudspad. Het pad zal op een aantal plekken verlaagd worden (zgn. 
voorde; zie paragraaf 4.3.1) waardoor het terrein onder water komt te staan. 

Beheerder  
Het is vooralsnog onbekend welke instantie het beheer uit zal voeren namens de eigenaren 
(VvE). Vanwege deze reden zijn geen kosten opgenomen in de raming. 

Ontwikkelingsbeheer  

Object werkzaamheden Frequentie/overig

Natuurtuin Maaien 1 x per jaar / oktober 

Regulier beheer 

Object werkzaamheden Frequentie/overig

Natuurtuin Maaien 1 x per jaar / oktober 
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4.5 Bijzonderheden 

4.5.1 Struwelen 

Ten zuiden van het Vochtig hooiland zijn enkele struwelen ingetekend op het inrichtingsplan. 
Deze struwelen worden niet ingeplant maar mogen zich spontaan ontwikkelen.  

4.5.2 Japanse duizendknoop 

Binnen het werkgebied is één locatie aanwezig waar de Japanse duizendknoop (Fallopia japonica) 
aanwezig is (zie figuur hieronder).Op twee andere plaatsen nabij is de plant eveneens 
waargenomen. De Japanse duizendknoop is een invasieve exoot met weinig groeiplaatseisen en 
een enorme groeikracht. De plant woekert en moet intensief bestreden worden. Bij grondverzet 
moet verspreiding van deze soort voorkomen worden. 

4.5.2.1 Bestrijding 

In december 2017 is door Stichting Probos te Wageningen in opdracht van diverse overheden het 
rapport “Praktijkproef bestrijding duizendknoop” opgesteld. Op basis van deze rapportage 
adviseren wij om de volgende werkzaamheden uit te voeren: 

 Maaien en afvoeren van het loof 

 Afgraven en afvoeren van de wortelstokken 

 Maaien (intensief) van het gewas dat alsnog opkomt  

Het waterschap hanteert het protocol niets doen. Echter adviseren wij gezien de kleine haarden, 
toch de duizendknoop te bestrijden. Gezien de negatieve effecten die er voor inheemse vegetatie 
kan ontstaan. Om deze reden worden bovenstaande methoden aangeraden.  

Figuur 4-6: Locatie Japanse Duizendknoop (Fallopia Japonica) binnen projectgrens. De resterende paarse blokken vallen 
buiten de projectgrens 

Locatie Japanse 
duizendknoop 
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4.6 Wegen 

Voor de wegen is de Gemeente Goirle verantwoordelijk. Dit is in de toekomstige situatie gelijk. 
De wijze van beheer en onderhoud is ter keuze van de Gemeente Goirle. 

4.7 Brug 

De te realiseren brug wordt op het eigendomsgebied van de gemeente Goirle geplaatst. De 
gemeente is tevens verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud. 

4.8 Gemaal 

Het gemaaltje wordt verplaats. Zowel in de bestaande als nieuwe situatie is VP Exploitatie B.V. 
verantwoordelijk voor onderhoud en beheer.  

4.9 Hemelwaterafvoer 

De uitstroomvoorzieningen van hemelwaterafvoeren liggen binnen het “rode” gebied. Het 
beheer en onderhoud van deze voorzieningen behoort tot de verantwoordelijkheid van de 
gemeente Goirle.  

4.10 Hekwerken, rasters en dergelijke 

Voor beheer en onderhoud van hekwerken, rasters en poorten is de grondeigenaar 
verantwoordelijk. Dergelijke elementen dienen heel, veilig, werkend en aaneengesloten te zijn. 

Aan beide zijden van de Nieuwe Leij liggen onderhoudspaden. Aan de noordzijde, grenzend 
tussen Nieuwe Leij en Natuurtuin, worden deze onderhoudspaden voorzien van een poort ter 
afsluiting.  
Aan de zuidzijde worden de onderhoudspaden niet afgesloten. Gebruikers kunnen hierdoor het 
onderhoudspad gebruiken als wandelroute. 
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5 Beheerkosten 

In dit hoofdstuk worden de kosten behandeld van de beheermaatregelen zoals beschreven in het 
voorgaande hoofdstuk. De uitgangspunten van de kostenraming worden tevens in dit hoofdstuk 
vermeld. 

5.1 Kostenraming beheer- en onderhoud 

Het beheer zal na aanleg worden uitgevoerd door drie verschillende instanties.  
De verlegde Nieuwe Leij en de Landbouwsloot met A-status worden door het waterschap De 
Dommel beheerd en de Natuurtuin door de particuliere eigenaren. 
De overige terreinen worden beheerd door Gorp en Roverts B.V., namens eigenaar VP Exploitatie 
B.V. 
Als bijlage 4 is een uitgebreid overzicht van de kostenraming opgenomen, alsmede de 
onderbouwing van hoeveelheden. In de onderstaande tabel is een samenvatting weergegeven. 

De kosten voor de beheerobjecten van waterschap De Dommel en de particuliere eigenaren zijn 
niet ingevuld. Het waterschap zal voor de werkzaamheden de eenheidsprijzen per werkgang 
aangeven. 

5.2 Prijs per beheerobject 

Object Kosten ontwikkelingsbeheer
(periode van 5 jaar; kosten per jaar)

Kosten regulierbeheer
(periode van 10 jaar; kosten per jaar)

Oude Leij € 10 €10 

Nieuwe Leij (waterschap) (waterschap) 

Landbouwsloot (A status) (waterschap) (waterschap) 

Landbouwsloot (B status) € 248 € 258 

Greppels Houtwal € 1023 € 1033 

Droog en Vochtig bos € 1057 € 1295 

Houtwal € 795 € 790 

Ruigteveld (nat) € 545 € 545 

Vochtig hooiland € 3635 € 5283 

Flower power dijk € 220 € 114 

Poelen € 114 € 587 

Natuurtuin (particulieren) (particulieren) 

Zandvang (tijdens realisatiefase en 1 jaar 
na afronding realisatie) 
initiatiefnemer 

(waterschap) 
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Blad 1 van 20

1 Inleiding 

In deze rapportage zijn de uitgangspunten vanuit ecologie voor het DO van de Groenblauwe zone 
voor de locatie Van Puijenbroek beschreven. In dit hoofdstuk wordt de overkoepelende 
ontwikkeling de Zuidrand Goirle toegelicht, wordt de deellocatie nader gespecificeerd en worden 
het voortraject en de uitgangspunten beschreven.   

1.1 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, Woonstichting Leystromen en de Nederlandse Bouw Unie (eigenaars van het  
Van Besouw-terrein) en VP Exploitatie (eigenaar van het Van Puijenbroek-terrein) willen de 
terreinen herontwikkelen tot woningbouwlocaties. 

Naast de genoemde partijen participeert ook Thebe (eigenaar van het tussen beide 
fabrieksterreinen gelegen verpleegtehuis) in de herontwikkelingsplannen. Op het terrein van 
Thebe is een ontwikkeling met zorgwoningen voorzien. Het totale plangebied heeft de titel 
‘Zuidrand Goirle’. Naast de bovengenoemde ‘rode ontwikkelingen’ vormt de herinrichting van de 
‘groenblauwe zone’ ten zuiden van de terreinen van Van Puijenbroek, Thebe en Van Besouw 
tevens een onderdeel van de Zuidrand. In deze zone bevindt zich de Leij. Onderdeel van de 
plannen is een (gedeeltelijke) herinrichting van deze zone. Het doel is om zowel de rode als 
groen/blauwe ontwikkelingen goed op elkaar af te stemmen en zo tot een integrale 
gebiedsontwikkeling te komen. Dit vormt een gedeelde verantwoordelijkheid. 

In figuur 1.1 is de ligging van de ontwikkeling ten opzichte van de dorpskern aangegeven en zijn de 
deellocaties binnen de Zuidrand Goirle met het indicatief woningbouwprogramma opgenomen.  
De deellocatie Van Puijenbroek is met een rode kader aangegeven. De groenblauwe zone is groen 
gearceerd. 

Figuur 1-1: Deellocaties binnen de Zuidrand Goirle (Kuiper Compagnons), globale ligging Van Puijenbroek is met rood 
   omkaderd.

Groen/blauwe zone

Goirle  
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1.2 Visie Zuidrand Goirle  

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 1-2: Impressie Visie Zuidrand Goirle (Kuiper Compagnons), globale ligging Van Puijenbroek is met  
                    rood omkaderd.
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1.3 Naar nieuwe stedenbouwkundige en planologische kaders 

Op basis van de visie werken de grondeigenaren/initiatiefnemers los van elkaar, maar wel met 
oog voor elkaar 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) en voor de 
integrale uitwerking van de groen blauwe zone welke achter de drie te ontwikkelen locaties ligt. 

In het kader van de op te stellen bestemmingsplannen dienen diverse haalbaarheidsonderzoeken 
te worden uitgevoerd. Aangezien de stedenbouwkundige plannen voor de locaties nog niet 
bekend zijn, vormt de vastgestelde visie het uitgangspunt voor de onderzoeken. Later, als de 
plannen definitief zijn, worden de onderzoeken indien nodig geactualiseerd. 

1.4 Plangebied Van Puijenbroek  

De textielfabriek van HaVeP, die in eigendom van Van Puijenbroek is, 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 en op termijn 
wil de eigenaar Van Puijenbroek ook haar huidige werkzaamheden concentreren op een nieuwe 
locatie. Ook de tuin van het  bijbehorende Huize Anna heeft achterstallig onderhoud en is aan 
een groot opknapbeurt toe. Het idee is de locaties stapsgewijs te transformeren naar een gebied 
waarin wonen, werken, recreëren en natuur samen gaan. Voor deze locatie is een theoretisch 
een maximale woningcapaciteit opgenomen van 165 woningen. 

Voor deze ontwikkeling worden een aantal bestaande fabrieksgebouwen afgebroken. Daarnaast 
wordt de Leij verlegd. Vervolgens worden de omgeving inricht als ruim opgezette woonwijk met 
een daarnaast gelegen natuurgebied. 

Op het terrein van Van Puijenbroek is volgens de visie ‘Zuidrand Goirle’ voorgenomen de 
ontwikkeling van de textielindustrie zichtbaar te maken. In het verlengde van het 
Transformatiekader is er in het stedenbouwkundig plan voor gekozen om de monumenten langs 
de Watermolenstraat (ketelhuis, schoorsteen, voormalig kantoorgebouw) te renoveren en ook 
het huidige kantoorgebouw langs de Bergstraat te vernieuwen. 

In figuur 1.1 is de globale ligging van de ontwikkeling Van Puijenbroek weergegeven ten opzichte 
van Goirle en zijn de verschillende deelgebieden (waaronder Van Puijenbroek) aangegeven die 
betrokken zijn bij de ontwikkelingen in de zuidrand van Goirle.  

1.5 Voortraject inrichtingsplan Groenblauwe Zone  

In 2017 is voor het project Zuidrand Goirle - deelproject groenblauw een inrichtingsplan 

opgesteld. De inrichting van de groenblauwe zone betreft de herinrichting van het beekdal, in 

afstemming op de inrichting van de Natte Natuurparel en noordelijk beoogd stedelijk gebied op 

het Moleneiland. Het inrichtingsplan vormt de basis voor de herbegrenzing van het NNB en de 

manier waarop ook andere beschermde natuurwaarden zorgvuldig in de plannen worden 

geïntegreerd.  
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In onderstaande figuur uit het Inrichtingsplan Zuidrand Goirle (Antea Group, 2017) 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. 

Figuur 1-3: Visuele inrichting Zuidrand Goirle. (Bron: Kruit&Kok Landschapsarchitecten en Antea Group,      
   2017.)

1.6 Uitgangspunten 

Het ontwerp zoals gepresenteerd in het inrichtingsplan uit de Voorontwerp-fase (VO) wordt in de 
fase van het Definitief Ontwerp (DO) nader geconcretiseerd.  

In voorliggend document zijn de uitgangspunten vanuit het VO voor het DO nader 
geconcretiseerd. De uitgangspunten voor het DO worden toegelicht aan de hand van de volgende 
onderscheiden beheertypen zoals die in het inrichtingsplan zijn onderscheiden:  

- Waterlopen: Nieuwe Leij & Oude Leij; 
- Nat ruigteveld; 
- Poelen; 
- Vochtig hooiland; 
- Loofbos; 
- Flower Power’ dijk. 
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2 Uitgangspunten ontwerp per beheertype 

2.1 Nieuwe Leij 

Algemeen 
Het beekprofiel wordt heringericht met als doel het creëren van een meer natuurlijk beekprofiel 
dat voldoet aan ecologische wensen en eisen voor natuurlijke beken.  

Deze eisen betreffen voldoende stroomsnelheid in de zomer, natuurlijke beschaduwing van de 
beek met het oog op begroeiing in de beek en beekbegeleidende soorten in de oever van de 
beek. Uitgangspunt is dat 20% tot 40% van de beekoever wordt beschaduwd.  

Beschaduwing 
De beek dient vanuit de KRW op 20% tot 40% van de oeverlengte te worden beschaduwd vanuit 
aangrenzende beekbegeleidende beplanting. Deze beplanting dient aan te sluiten bij de lokale 
groeiplaatsomstandgheden langs de beek.  

Onder natuurlijke omstandigheden vindt beschaduwing van beken in de voorliggende 
omstandigheden plaats vanuit een beekbegeleidende houtsingel, zoals een elzensingel.  

In de situatie van de Nieuwe Leij dient de beekbegeleidende beplanting te zorgen voor zodanige 
beschaduwing dat een geschikt milieu ontstaan voor de bosbeekjuffer, welke in beperkte 
aantallen is aangetroffen ter plaatse van de huidige beek nabij het beoogde Moleneiland.  

Voor de beschaduwing van de beek ten behoeve van de bosbeekjuffer is in het nieuwe 
beekprofiel een zone van 75 meter aangewezen. De locatie is aangegeven in onderstaande 
figuur. 

Figuur 2-1: locatie beekbegeleidende beplanting. 

Langs deze zone zal beplanting worden aangebracht in de vorm van een begeleidende houtsingel in de vorm 
van een elzensingel. De aanplant van de elzensingel vindt zodanig plaats dat sprake is van goed aanslaan 
van de aanplant (weinig uitval, inboet) en een snelle ‘sluiting’ van de beplanting. 

De aanplant dient daartoe als volgt te worden uitgevoerd:  

- Aanplant van 3-jarig plantsoen zwarte els (Alnus glutinosa);  
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- Aanplant van 3 rijen evenwijdig aan de beek;  
- Afstand van 1 m1 tussen de rijen;  
- Aanplant van 2 stuks per m1;  
- Aanvullend aanplant van zwarte els in boomformaat, maat 12-14, met kluit,  

onderlinge afstand van 5 meter;  
- Aanplant van wilgenstaken van kraakwilg (Salix fragilis) en planten boswilg (Slix caprea): 

langs de rand van de elzensingel aan de zijde van de beekloop, 1 staak per m1.  

Ter hoogte van het Moleneiland zal een aanvullende bijdrage worden geleverd aan de 
beschaduwing van de beek, door op de zuidelijke oever schaduwgevend struweel te laten 
ontstaan. Dit struweel wordt ontwikkeld uit een eerste aanzet in de vorm van aanplant van 
braamstruweel en struikvormende soorten, welke door middel van beheer verder worden 
begeleid tot een beekbegeleidende beplanting. In verband met de relatie met de toekomstige 
bewoning op het Moleneiland, blijft de beplanting in dit deeltraject beperkt van hoogte en 
breedte om voldoende doorzicht te houden op de gronden zuidelijk van het beekdal.  

Micro-meandering 
Op plekken waar voldoende ruimte is binnen het beekprofiel voor micro-meandering worden op 
kleine schaal maatregelen genomen die een aanzet geven voor het ontstaan van lokale 
verschillen in stroomsnelheid en daarmee verschillen in erosie- en sedimentatiepatronen.  

De maatregelen voor micro-meandering worden vormgegeven door lokale variaties aan te 
brengen in beektalud en die te combineren met lokaal aanbrengen van beplanting. De aan te 
brengen beplanting dient aan te sluiten bij de groeiplaatsomstandigheden op korte afstand van 
de beek, met de bijbehorende variatie in waterpeilen in de beek. Toepasbare struik- en 
boomvormende soorten zijn onder meer wilgen (diverse soorten), zwarte els, bramen.  

De locaties voor micro-meandering zijn voorzien in het beektraject ter hoogte van het 
Moleneiland. De locaties worden gecombineerd met de lokale aanplant van struweel,  
wat bijdraagt aan de beschaduwing van de beek. 

Maatregelen aanloopbeheer 
Elzensingel
Het beheer van de elzenbeplanting bestaat in de eerste 2 jaar uit inboet van geconstateerd 
uitval. De verdere maatregelen zijn opgenomen in de het Beheer- en onderhoudsplan  
(zie Beheer en onderhoudsplan Groenblauwe zone Zuidrand Goirle, Antea Group, 2019).  
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2.2 Oude Leij 

Het gebied rondom de Oude Leij wordt onderdeel van het Natuur Netwerk Brabant. In dit gebied 
is het gewenst om natte natuur te realiseren. De Oude Leij heeft in de huidige situatie steile 
oevers en draineert de Oude Leij het landbouwgebied (zie figuur 2-2). 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 onder de Vossereijten afgedamd om 
deze te laten verlanden. 

Figuur 2-2: Oude Leij 

De Oude Leij zal bovenstrooms van de duiker onder de Vossereijten worden afgedamd en langs 
natuurlijke weg verlanden. Als gevolg van het afkoppelen van de toevoer van landbouwwater zal 
de waterkwaliteit in de Oude Leij verbeteren en mogelijk ook onder invloed komen te staan van 
kwalitatief goed en gewenst kwelwater.  

De huidige ligging van de Oude Leij vormt een landschappelijk karakteristiek gegeven.        
Daarom blijft de watergang op zijn oude plek liggen. 

Door het afdammen van de watergang zal de beekloop op termijn verlanden. Bij een verbeterde 
waterkwaliteit zal dat naar verwachting leiden tot het ontstaan van een verlandingsvegetatie die 
wordt bepaald door kwelindicerende soorten. Vanuit ecologisch oogpunt vormt de verbetering 
van de waterkwaliteit die om genoemde reden optreedt, reeds een substantiële 
kwaliteitsverbetering van de watergang.  

2.3 Nat ruigteveld en Vochtig hooiland annex houtwallen en poelen 

2.3.1 Uitgangspunten Natte ruigte/Natte natuurtuin en Vochtig hooiland 

De Vloeder – Molendijk 
De percelen aan de noordzijde van de Nieuwe Leij tussen De Vloeder en de Molendijk zijn in de 
huidige situatie reeds zodanig laaggelegen dat ze bij hoge waterstanden in de beek te maken 
hebben met hoge grondwaterstanden tot aan maaiveld. In dit gebied worden er geen 
inrichtingsmaatregelen ten behoeve van de natte natuur(tuinen) genomen. In overleg met de 
betrokken partijen wordt hier met name ingezet op beheer. 

Deelgebied ‘Moleneiland’ 
De percelen zuidelijk van het Moleneiland zijn zodanig hooggelegen dat, omwille van het 
bereiken van de juiste condities voor natte ruigte en vochtig hooiland, de bovengrond met enkele 
decimeters moet worden vergraven. De zone met natte ruigte betreft een smalle zone langs de 
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beek, die verder weg van de beek minder diep wordt ontgraven en overgaat in vochtig hooiland. 
Het doel van deze vergraving is tweeledig:  

- Verschraling van de huidige situatie met door landbouwkundig gebruik verrijkte 
bovengrond;  

- Verlaging van het maaiveld ten opzichte van het grondwater.  

Beide doelen worden bereikt door het integraal afgraven van de bovengrond over de gehele 
oppervlakte van het aangeduide doeltype. Daarmee wordt de verrijkte bovengrond verwijderd 
en wordt de schralere ondergrond het nieuwe substraat voor de nieuwe begroeiing. In de ondiep 
vergraven delen zal de voedselrijkdom slechts in beperkte mate afnemen; dicht langs de beek zal 
de verschraling wezenlijk zijn. Als gevolg van de vergraving zal de vegetatie meer onder invloed 
van het grondwater komen te staan. Dicht langs de beek zal ook invloed van de beek merkbaar 
zijn, in zowel kwantitatief als kwalitatief opzicht.  

De natuurlijke variatie binnen het type, en daarmee de biodiversiteit, is gebaat bij het creëren 
van gradiënten loodrecht op de beek. Daarom wordt een variabele diepte aangehouden, 
variërend van 0,10m1 op het hoogst gelegen deel van de beekflank tot 0,40m1 direct langs de 
beek. De overgang tussen de 0,10 en 0,40m1 ontgraving verloopt gelijkmatig (in principe ‘lineair’ 
verloop).   

De ontgravingsdiepte volgt het huidige maaiveld, dus met handhaving van het huidig aanwezige 
microreliëf. De ontgraving mag natuurtechnisch worden uitgevoerd, wat wil zeggen dat de 
oppervlakte met kleine oneffenheden van maximaal 5 cm hoogteverschil mag worden afgewerkt.  

Figuur 2-3: Locatie van vergraving met variabele diepte in gradiënt van 10 – 40 cm te verwijderen  
  bovengrond. 
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2.3.2 Uitgangspunten Houtwallen 

In de vergraven percelen zuidelijk van de afgedamde Oude Leij (zie figuur) zijn op drie locaties 
houtwallen voorzien in een richting loodrecht op de zuidelijke perceelsgrens. De houwallen 
worden aangelegd als grondwal die wordt beplant met boom- en struikvormende soorten. 

Figuur 2-4: Locatie en vormgeving houtwallen in beheertype Natte ruigte -Vochtig hooiland 

Grondwerk 
De houtwal in de nieuwe situatie krijgt omwille van behoud van landschappelijke karakteristiek, 
een hoogte(verschil) ten opzichte van het nieuwe maaiveld van 0,50 m1. Aangezien het perceel 
integraal een maaiveldverlaging krijgt variërend van 0,10 m1 tot 0,40 m1 zullen de beoogde 
locaties van de houtwallen door middel van een variabele maaiveldophoging op de juiste hoogte 
moeten worden gebracht: 

- In het laagste deel nabij de beek wordt 0,10 m1 grond opgebracht (t.o.v. 
maaiveldverlaging van 0,40 m1 van het omliggende perceel);  

- In het hoogste deel langs de zuidrand wordt 0,40 m1 grond opgebracht (t.o.v. 
maaiveldverlaging van 0,10 m1 van het omliggende perceel).  

Beplanting houtwal 
De drie houtwallen worden aangeplant gebiedseigen boom- en struikvormende soorten.                  
Gezien het verloop van de maaiveldhoogte van relatief droog (zuid) naar relatief nat (noord – 
richting beek) wordt de beplanting gemengd aangelegd, waarbij de gradiënt mede sturend zal 
zijn in de concurrentie en groeisnelheid tussen de soorten. De boom- en struiksoorten worden 
daarom in rijen aangeplant in de volgende samenstelling: 

- Aanplant van in totaal 4 rijen, afstand tussen de rijen: 1,5 meter;  
- Middelste 2 rijen rij: menging van inlandse eik, gewone es, zwarte els, iep, zoete kers;  
- Twee buitenste rijen: menging van éénstijlige meidoorn en gewone vlier 50/50%; 

De aanplant van boom- en struiksoorten vindt bij voorkeur plaats met gebruik van plantmateriaal 
van lokale herkomst (levering via Landschapsbeheer Noord-Brabant).  

Als onderdeel van elke houtwal wordt tussen twee plantrijen een takkenril aangebracht van circa 
1m breed en 0,75m hoog. De locatie binnen de houtwal kan vrij worden gekozen. De rillen 
worden samengesteld uit snoeihout dat vrijkomt bij het rooien van beplanting bij de inrichting 
van andere onderdelen van het plan, zoals het rooien van beplanting t.b.v. de aanleg van de 
beek. Ter plaatse van een takkenril wordt tussen twee plantrijen een afstand aangehouden van 
2m in plaats van 1,50m. De aanplant van houtwallen wordt de eerste 2 jaar na aanplant 
gecontroleerd op uitval. Niet aangeslagen plantsoen wordt ingeboet.  
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2.3.3 Uitgangspunten Poelen en bosschage 

Poelen 
Binnen het beheertype Natte ruigte wordt een drietal poelen aangelegd.  

De locaties van de poelen is aangegeven in onderstaande figuur.  

Figuur 2-5: Locaties poelen in inrichtingsplan (blauw omcirkeld) 

De poelen worden ovaalrond aangelegd, met een flauwe noordoever (op zuiden geëxponeerd) 
en een iets minder flauwe zuidoever.  

Figuur 2-6: Principeprofiel aanleg poelen (Bron: Brabants Landschap) 

De poelen worden aangelegd met de volgende specificaties: 
- Bodemdiepte 0,75 m1 ten opzichte van maaiveld;  
- Diameter insteek maaiveld: 20 meter smalle deel – 30 meter brede deel; 
- Noordtalud: 1:6 à 1:8;  
- Zuidtalud: 1:3 à 1: 6.  

De grond die vrijkomt bij aanleg van de poel wordt lokaal verwerkt op de locatie die wordt 
ingericht als bosschage.  
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Plantwerkzaamheden
Nabij elke poel wordt een kleine bosschage aangelegd. De locatie van de bosschage is gekozen in 
verband met de ecologische samenhang met de poel: de bosschage krijgt de functie van 
overwinteringsgebied voor een aantal amfibieënsoorten, naast de functie van leefgebied voor 
vogels, insecten en kleine zoogdieren. Ten opzichte van de poel wordt de bosschage zo 
aangelegd dat deze de poel niet of slechts beperkt (<25% van de dag) beschaduwt.                         
De bosschage wordt op een afstand van ca 20 meter van de poel aangelegd. 
Het sortiment van de beplanting bestaat uit: 

- Meidoorn (25%);  
- Hazelaar (25%); 
- Vlier (40%);  
- Sleedoorn (10%).  

De soorten worden aangeplant in groepen van 3 – 7 stuks per groep, met het oog op behoud van 
de menging door het aldus bemoeilijken van dominantie door de snelstgroeiende soort. De 
onderlinge plantafstand bedraagt 1,25 m1. Gebruik van inheems plantsoen en bij voorkeur van 
lokale herkomst.  

De bosschages hoeven na aanplant niet te worden ingeboet. Voor de beplanting van bosschages 
nabij de poelen kan aanloopbeheer achterwege blijven.  
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2.4 Vochtig hooiland 

In de VO-fase zijn de delen op de zuidflank van de Nieuwe Leij aangemerkt als toekomstig 
Kruiden- en faunarijk grasland. De daartoe voorgestelde maatregelen van met name het 
afplaggen van de bovengrond, bieden echter veel meer potenties, en kunnen zich bij passend 
beheer ontwikkelen tot Vochtig hooiland.  

In het inrichtingsplan Zuidrand Goirle – Groen blauw (Antea Group, 2019) is ten aanzien van het 
type ‘Kruiden- en faunarijk grasland’ dit te vervangen door het type ‘Vochtig hooiland’. 

De percelen die zijn aangemerkt als beheertype Vochtig hooiland worden met een variabele 
diepte vergraven. Daarbij wordt enerzijds de vanwege het landbouwkundig gebruik verrijkte 
bovengrond verwijderd, en wordt anderzijds de afstand tot het grondwater verkleind. De 
vegetatie kan zodoende meer onder invloed van het grondwater komen te staan en gebruik 
maken van de kwaliteit en kwantiteit van ondiepe kwel.  
Het beheertype wordt na inrichting verder ontwikkeld door middel van beheer va maaien en 
afvoeren, in combinatie met nabeweiding in de nazomer en najaar.  

Het beheer van het Vochtig hooiland is nader uitgewerkt in het Beheer- en Onderhoudsplan.  

Plantwerkzaamheden 
N.v.t. 

Ecologische aspecten en aandachtspunten 
De percelen die zijn aangemerkt als vochtig hooiland krijgen een ruimtelijke inrichting die is 
gericht op maaien en begrazing. Dat betekent dat voldoende voorzieningen worden getroffen 
voor toegang van de percelen en afrastering ten opzichte van aangrenzende percelen en 
toegangswegen. Lokaal worden delen van het perceel op locaties waar dat wenselijk is, 
bijvoorbeeld langs perceelsranden, niet gemaaid om zodoende ruimte te geven voor spontane 
opslag van struweel.   

Maatregelen aanloopbeheer 
Het beheer van vochtig hooiland  wordt ook op lange termijn gevoerd door een combinatie van 
maaien met begrazing (nabeweiding). Overwogen kan worden om gedurende de eerste jaren na 
inrichting , de percelen enkele jaren alleen te maaien, met afvoeren van het maaisel.  
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2.5 Loofbos 

Bos wordt teruggebracht op de locaties met een hogere ligging en aansluitend op bestaand bos 
zodat het nieuwe bos onderdeel vormt van een grotere boseenheid. Door de hogere en 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 zichzelf gaat ontwikkelen (zonder aanplant), kunnen soorten als populier, es, esdoorn, 
beuk, haagbeuk, eik, iep en els (naar gelang wat aanwezig is in de directe omgeving) ontstaan.  

Het bosblok parallel aan de Vossereijten 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. 

De locaties binnen het plan die zijn aangeduid als Loofbos, zullen door middel van aanplant 
worden ingericht. Om naast de aanplant enige ruimte te geven aan spontane processen, kan 
ruimte worden gecreëerd voor spontane opslag door het bos in een ruim plantverband aan te 
planten.  

Boslocatie ‘west’ (Molendijk - Nieuwe Leij) 
De aanplant van het bos langs de Molendijk – Nieuwe Leij wordt op korte afstand van de Nieuwe 
Leij aangeplant en staat via het grondwater onder invloed van de wisselende hydrologische 
invloeden vanuit de waterpeilen in de beek. In deze boslocatie is ruimte voor het afstemmen van 
de bossamenstelling op deze variabele groeiomstandigheden. Deze afstemming wordt ingevuld 
door een doelgerichte aanplant, die wordt gekarakteriseerd door de volgende aspecten: 

- Aanplant van bosplantsoen in rijen (loodrecht op de beek);  
- Menging van boomsoorten hoofdzakelijk tussen de rijen en niet binnen elke rij.  

Dit maakt het mogelijk dat de variatie in groeiomstandigheden tot uiting komt in de 
groeisnelheid en concurrentieverhoudingen tussen de boomsoorten;  

- Soortenkeuze variëren tussen eisen / tolerantie voor droog-nat en arm-rijk;  
- Ruimte tussen de rijen die voldoende is voor spontane bijmenging van andere soorten 

uit zaadbronnen uit de omgeving.  
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Bovenstaande uitgangspunten leiden tot de volgende uitgangspunten voor de bosaanplant:  

- Plantverband van 1,5 m1 tussen de rijen en 1m binnen de rij; 
- Boomsoorten:  

o 2 rijen: zwarte els (20%), gewone es (20%) (beide in de rij gemengd);  
o 2 rijen: inlandse eik (40%);  
o 1 rij: zoete kers (10%), haagbeuk (10%); 

- Struiksoorten: aanplant van 3 buitenste rijen: hazelaar, gewone vlier, lijsterbes, wilde 
liguster (alle 25%), individueel gemengd.   

Boslocatie ‘Oost’ (Vossereijten) 
De bosaanplant langs de Vosserijten wordt deels als opgaand bos aangelegd en deels als half-
hoog struikenrijk bos met een meer open karakter aangelegd en beheerd. Het half open gedeelte 
met lagere struik- en boomvegetatie wordt gecreëerd in het middeldeel van de boslocatie, met 
als doel behoud van enig doorzicht van uit het Moleneiland en de andere toekomstige westelijk 
gelegen woongebieden.  

De boslocatie ‘Oost’ (Vossereijten) bevindt zich in mindere mate (of geheel niet) zoals de 
boslocatie ‘west’ op een gradiënt met hydrologische invloeden vanuit de beek.  

Bovenstaande uitgangspunten leiden tot de volgende uitgangspunten voor de bosaanplant:  
- Plantverband van 1,5 m1 tussen de rijen en 1m binnen de rij; 
- Boomsoorten:  

o Zwarte els (20%) in groepen van ca 20 stuks;  
o Gewone es (20%) in groepen van ca 10 stuks;  
o Inlandse eik (40%) in groepen van ca 30 stuks;  
o Zoete kers (10%) in groepen van ca 10 stuks;  
o Haagbeuk (10%) in groepen van ca 5 stuks).  

- Struiksoorten: aanplant van 3 buitenste rijen: hazelaar, gewone vlier, lijsterbes, wilde 
liguster (alle 25%), individueel gemengd.   

Om de beoogde verschillen tussen het middendeel en het noordelijk / zuidelijk deel te bereiken, 
zal in het middendeel een intensiever beheer worden gevoerd. De beplanting zal daar als een 
soort hakhoutstruweel periodiek worden teruggezet. Deze vorm van beheer leidt enerzijds tot 
het gewenste doorzicht, maar heeft anderzijds ook een geheel eigen natuurwaarde in de vorm 
van structuurvariatie en op termijn micromilieus in de vorm van hakhoutstobben.  

Compensatie te kappen houtopstanden 

De herinrichting van de groenblauwe zone leidt tot de aanleg van veel nieuwe natuur, maar heeft 

daarbij ook de nodige effecten op houtopstanden in het gebied, zoals vanwege het rooien van 

bomen als ook de nieuwe aanplant van bomen en bos. In verband met de beschermende 

wetgeving rond ‘houtopstanden’ is een analyse gemaakt van de effecten op beschermde 

houtopstanden volgens de vigerende wetgeving. De analyse van het effect op ‘houtopstanden’ is 

opgenomen in bijlage 1.  
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2.6 Bloemdijk/ ‘Flower- Power’ dijken 

De aanwezige kade in het zuidwesten van het plangebied wordt ingericht als ‘Flower Power Dijk’. 
Deze bloemrijke verhoging bestaan uit een mengsel van kruiden en grassen. De bloemrijke dijken 
bevorderen de biodiversiteit in het gebied. Vele insectensoorten zoals bijen en vlinders maken 
gebruik van de bloemdijken. Ook zorgen de dijken voor een landschapsbeleving voor de mensen 
die door het gebied wandelen en fietsen. Om de waterveiligheid te borgen wordt enkel de 
onderste 2 m aan de zuidzijde (niet waterkerende zijde) ingezaaid met het mengsel. 

Figuur 2-7: Voorbeeld Flower Power dijk 

Het verwerken van inzaaimengsels kan het best plaatsvinden in het vroege voorjaar, vóór begin 
van het broedseizoen en groeiseizoen. Voorafgaand aan het inzaaien wordt de bestaande 
grasmat licht gefreesd om tussen de bestaande vegetatie enige ruimte voor kieming te creëren.  

Voor bijmenging met kruidenrijk zaad wordt door STOWA experimenteel onderzoek gedaan naar 
geschikte zaadmengsels. Zaadmengsels kunnen worden geleverd door De firma Cruydt-Hoeck uit 
Nijeberkoop en de firma De Bolderik uit Wervershoof (Zie ook Handreiking Grasbekleding; Stowa 
en Rijkswaterstaat).  
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Lototskaya. Alterra, Zoetwaterecologie, Droevendaalsesteeg 3, Wageningen 
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Bijlage 1 Memo houtopstanden  
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Bijlage 1 Memo houtopstanden  



Memo 

blad 1 van 5 

memonummer 1 rev01 
datum 8 januari 2019 
aan Projectteam Zuidrand 

Goirle 
van Luc Koks 
kopie 
project Zuidrand Goirle Van Puijenbroek 
projectnr. 407072 
betreft Houtopstanden 

Inleiding 
In het kader van de ontwikkelingen Zuidrand Goirle vindt transformatie plaats van zowel stedelijk / industrieel als 
landelijk gebied. In het kader van deze transformatie vindt herinrichting van een beekdal plaats, wordt nieuwe natuur 
ontwikkeld, en wordt daarnaast de ontwikkeling van woningbouw mogelijk gemaakt.  

De genoemde transformatie leidt tot de aanleg van veel nieuwe natuur, maar heeft daarbij ook de nodige effecten op 
houtopstanden in het gebied, zowel vanwege het rooien van bomen als ook de nieuwe aanplant van bomen en bos. In 
verband met de beschermende wetgeving rond ‘houtopstanden’ is een analyse gemaakt van de effecten op 
beschermde houtopstanden volgens de vigerende wetgeving.  

De analyse van het effect op ‘houtopstanden’ is gebaseerd op de volgende informatie:  

Beschermingskader van bomen en houtopstanden in 
- Gemeente Goirle;  
- provincie Noord-Brabant;  

Effecten van het plan ‘Zuidrand Goirle’ op bestaande houtopstanden voor:  
- te rooien houtopstanden 
- nieuw aan te leggen houtopstanden.  

Beschermingskader 

Gemeente Goirle 

Binnen de gemeente Goirle is de bescherming van houtopstanden geregeld in de Algemene Plaatselijke Verordening 
Goirle. In die APV zijn de volgende categorieën houtopstanden beschermd:  

Een houtopstand is beschermd wanneer: 
a. deze staat vermeld op de dan geldende Groene kaart die is vastgesteld door het college;  
b. deze een stamomtrek heeft van ≥100 centimeter, gemeten op 130 centimeter vanaf maaiveld. In geval van 
meerstammigheid geldt de dikste stam; of  
c. deze bestaat uit meerdere bomen, die tezamen een grondoppervlak hebben van ≥ 100m². 

Provincie Noord-Brabant  

De Wet natuurbescherming (Wnb) geeft invulling aan de bescherming van houtopstanden die tot aan 1 januari 2017 
vielen onder bescherming van de Boswet. De bescherming is geregeld in hoofdstuk 4 van de Wnb. De Provincie is het 
bevoegd gezag. De bescherming betreft de houtopstanden die zijn gelegen buiten de bebouwde kom (Boswet) en die 
een oppervlakte hebben van meer dan 1.000 m2 (0,1 hectare).  



memonummer: 1
betreft: Houtopstanden

blad 2 van 5 

De Wnb doet geen uitspraken over houtopstanden die zijn gelegen binnen de bebouwde kom of met kleinere 
oppervlakte dan 1.000 m2. Bescherming van dergelijke houtopstanden is een taak van de gemeentelijke overheid.  

Voor houtopstanden groter dan 1.000 m2 (én gelegen buiten de grens bebouwde kom) is veelal sprake van overlap 
met de gemeentelijke Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De mate van overlap kan per gemeente verschillen en 
is dus maatwerk. Voor houtopstanden die zijn beschermd in de Wnb geldt een meldingsplicht bij voorgenomen 
velling, en in principe tevens een herplantplicht. Herplant wordt in principe ter plekke ingevuld. Onder voorwaarden 
kan herplant ook elders worden gerealiseerd.  

Plangebied Zuidrand Goirle 

Figuur 1: Stedenbouwkundigplan (kuiper Compagnons) Van Puijenbroek (rood) en groen-blauwe zone (blauw)

Binnen het plangebied van de Zuidrand Goirle zijn bomen aanwezig die zijn opgenomen op de ‘Groene kaart’ van de 
gemeente. Deze bomen zijn daarmee beschermd ingevolge de APV van de gemeente. Het is onduidelijk of deze 
bomen niet tevens beschermd zijn in de Wet natuurbescherming, omdat uit de beschikbare stukken geen ‘grens 
bebouwde kom Boswet / Wnb’ is te achterhalen. Als wordt uitgegaan van een grens die ligt ter plaatse van de beek 
dan zijn deze houtopstanden tevens beschermd in de Wet natuurbescherming.

Voor de bomen die aanwezig zijn binnen de ‘bebouwde kom’ van Goirle, zoals het om te vormen stedelijk / industrieel 
gebied, is de APV leidend en is de Wnb niet van toepassing.  
Voor de bomen in het buitengebied van Goirle is de Groene kaart van de gemeente van toepassing voor zover daar 
bomen in het buitengebied zijn aangegeven. Voor beplantingen die niet op de Groene kaart zijn aangeduid wordt 
ervan uitgegaan dat de APV en Wnb van toepassing zijn indien de beplanting voldoet aan de criteria die zijn gesteld 
aan maatvoering van de omvang van de houtopstand (Wnb: > 1.000 m2; APV: stamomtrek>100cm of oppervlakte > 
100 m2).  
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Figuur 2: aangenomen grens bebouwde kom (geel) met houtopstanden buiten  de bebouwde kom

Effecten van het plan Zuidrand Goirle 

Te rooien houtopstanden 

De ontwikkelingen die in het plan worden beschreven leiden tot het rooien van een aantal houtopstanden en overige 
bomen. Dit is uitgewerkt in een boomeffectanalyse. 

In onderstaande figuur betreft dat de bomen ten zuiden van de beekloop van de Nieuwe Leij. Deze populieren zijn 
expliciet aangeduid op de Groene kaart van de gemeente. Deze vermelding hangt samen met de leeftijd en 
cultuurhistorische waarde van de herkomst van de bomen.  

Figuur 3 Populierenbeplanting op de luchtfoto (links) en de Groene kaart (rechts).  

Binnen het parkbos van Huize Anna was aanvankelijk sprake van inpassing van nieuwe bebouwing binnen het 
bestaande boombestand, maar is bij nader inzien daarvan afgezien. Daar worden geen bomen gerooid.  
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Aan te planten bomen 
Het project Zuidrand Goirle leidt ook tot de ontwikkeling van nieuwe natuur, waaronder een oppervlakte nieuw aan te 
planten bos, de aanplant van bosjes naast de nieuwe beekloop en een elzensingel op de oever van de nieuwe loop. 

In het kader van de ontwikkeling van de Natte Natuurparel wordt in het dal van de Nieuwe Leij 23.615 m2 nieuw bos 
ontwikkeld. Zie onderstaande figuur en tabel uit het NNB-Herbegrenzingsvoorstel (Antea Group, 2019). 

Figuur 4 Overzicht inrichting bestaand en nieuw NNB 

Tabel 1. Overzicht compensatieopgave en invulling oppervlakte NNB-gebied Groenblauwe zone. 

Aan te tasten  
NNB  

Nieuw te 
begrenzen 

Bestaande NNB 
nog in te richten 

Directe aantasting 
zoekgebied NNB 

10.285 m2 (1,02 ha.) 

(Rivier- en 
beekbegeleidend) Bos 

7.200 m2 (70%) 17.020 m2 (1,7 ha.) 6.595 m2 (0,6 ha)

Natte ruigte 1.543 m2 (15%) 8.570 m2 (0,9 ha.) 0 (n.v.t.) 

Vochtig hooiland 1.543 m2 (15%) 14.350 m2 (1,4 ha.) 19.475 m2 (1,9 ha) 

Beek 20.410 m2 (2,04 ha) 

Indirecte aantasting 6.200 m2 (0,62 ha.)

Totale aantasting NNB 
(zoekgebied en bestaand) 

16.485 m2 (1,6 ha.) 

Totaal nieuw te begrenzen 
NNB 

39.940 m2 (4,0 ha.) 

Totaal Bestaande NNB nog 
in te richten 

46.480 m2 (4,7 ha.)
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Uit bovenstaand kaartoverzicht van de nieuw te ontwikkelen natuur, waaronder nieuw bos, en het bijbehorende 
overzicht van de oppervlakten, blijkt dat het gehele plan leidt tot de aanplant van een substantiële oppervlakte nieuw 
bos.  

De aanplant van nieuw bos in het kader van het NNB, vormt reeds een ruime compensatie voor het aantal bomen dat 
in het kader van het project wordt gerooid. Naast de aanplant van bos als NNB, vindt aanplant van bomen plaats in de 
vorm van beekbegeleidende beplanting langs de Nieuwe Leij, en beplanting die integraal onderdeel zal uitmaken van 
de stedelijke ontwikkeling, o.a. op het Moleneiland.  

In hoeverre de oppervlakte aan te planten nieuw bos tevens compensatie biedt voor de kwalitatieve aspecten van de 
te rooien bomen, is niet rechtstreeks uit de APV af te leiden.  

Conclusies 

1. In beschikbare documenten is geen ‘grens bebouwde kom Wnb-houtopstanden’ te vinden. De Groene kaart 
van de gemeente Goirle geeft wel een overzicht van de beschermde houtopstanden binnen de 
gemeentegrens. Daarom wordt deze kaart aangehouden als basis voor de beoordeling van bescherming van 
houtopstanden.  

2. Vanuit de gemeente Goirle vormen de APV en de ‘Groene kaart’ het relevante beschermingskader van 
houtopstanden binnen het plangebied. 

3. Voor het deel van het plangebied buiten de bebouwde kom is de Wet natuurbescherming een relevant 
beschermingskader van houtopstanden. 

4. De bomen die worden gekapt in het kader van de voorgenomen ontwikkeling worden deels gecompenseerd 
in de vorm van nieuwe beplanting in stedelijk ontwerp. 

5. Het realiseren van nieuwe NNB leidt tot aanplant van 2,3 hectare bos. Dit bos ligt ten zuiden van de beek in 
het landelijk gebied. Dit nieuwe bos is daarmee te beschouwen als liggend buiten de bebouwde kom 
houtopstanden (Boswet), en gezien de oppervlakte te beschouwen als beschermd in de Wet 
natuurbescherming.  

6. De aanplant van bos in het landelijk gebied kan worden beschouwd als compensatie van het netto verlies aan 
houtopstanden  die als gevolg van het project verloren gaan.  

7. Per saldo wordt ruimschots meer oppervlakte aan houtopstanden aangeplant dan verloren gaat bij sloop van 
de bestaande situatie (bebouwing + beplantingen), zodat ruimschoots wordt voldaan aan de 
compensatieplicht. 

Antea Group, 2019.  
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13  

LANGZAAM STROMENDE MIDDENLOOP/ 

BENEDENLOOP OP ZAND (R5)

13.1 glObAle RefeRenTiebeSchRijving

TyPOlOgie

De abiotische karakteristieken van het watertype zijn weergegeven in tabel 13.1a. De samen-

hang met typen uit het Handboek Natuurdoeltypen (Bal et al., 2001) is vermeld in bijlage 1. 

Daarnaast vertoont het type overeenkomst met type 105 (Middenloop laaglandserie) uit het 

STOWA beoordelingssysteem.

TAbel 13.1A  KARAKTeRiSeRing vAn heT TyPe R5, gebASeeRd OP elbeRSen et al. (2003)

eenheid Range 

Verhang m/km < 1

Stroomsnelheid cm/s < 50

Geologie >50% kiezel

Breedte m 3-8

Oppervlak stroomgebied km2 10-100

Permanentie - nvt

Getijden - nvt

geOgRAfie

De langzaam stromende midden- en benedenlopen komen voor op plaatsen met een zwak 

reliëf op de hogere zandgronden: in uitgestoven laagten, glaciale erosiedalen en ingesneden 

beekdalen. Het betreft zowel half-open als bosrijke landschappen. Deze wateren kunnen als 

natuurlijk type voorkomen, maar in een aantal gevallen komen dergelijke wateren nu voor 

als hydromorfologisch gewijzigde variant van bijvoorbeeld typen met een hogere stroom-

snelheid.

hydROlOgie

De beken worden gevoed door snel of langzaam stromende bovenlopen. De herkomst van het 

water bestaat uit regen- en vooral grond- en oppervlaktewater. De afvoer is laag (waardoor het 

water langzaam stroomt) en er is een gedempte dynamiek. 

STRucTuRen

Het lengteprofiel is meanderend en kronkelend. Het dwarsprofiel is asymmetrisch en 

structuurrijk met zandbanken, overhangende oevers, aangeslibde, rustig stromende tot stil-

staande plekken en plaatselijk stroomversnellingen met banken van fijn en grof grind. Er 

is veel organisch materiaal aanwezig in de vorm van slibzones, detritusafzettingen, blad-

pakketten, takken en boomstammen. Dit leidt tot een rijk mozaïek aan relatief grootschalige 
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R5 lAngzAAm STROmende middenlOOP/benedenlOOP 

de lAngzAAm STROmende middenlOOP/benedenlOOP KROnKelend lAngzAAm dOOR heT lAAglAnd, geleidelijK meAndeRS AAnmAKend 

en AfSnijdend. mOeRASSige PleKKen zijn uiTbundige begROeid meT WATeRviOlieR (RechTS OndeR), TeRWijl de beeKjuffeRS AlS 

blAuWe RiddeRS ROnddARTelen (linKS bOven). fOTO’S P.f.m. veRdOnSchOT

sTowa 2007-32 REFERENTIES EN MAATLATTEN VOOR NATUURLIJKE WATERTYPEN VOOR DE KADERRICHTLIJN WATER
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R5 LANGZAAM STROMENDE MIDDENLOOP/BENEDENLOOP  

 DE LANGZAAM STROMENDE MIDDENLOOP/BENEDENLOOP KRONKELEND LANGZAAM DOOR HET LAAGLAND, GELEIDELIJK MEANDERS AANMAKEND 

EN AFSNIJDEND. MOERASSIGE PLEKKEN ZIJN UITBUNDIGE BEGROEID MET WATERVIOLIER (RECHTS ONDER), TERWIJL DE BEEKJUFFERS ALS 

BLAUWE RIDDERS RONDDARTELEN (LINKS BOVEN). FOTO’S P.F.M. VERDONSCHOT. 
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habitats. De beken zijn beschaduwd. De middenlopen bevinden zich in loofbos. De 

benedenlopen bevinden zich in loofbos of in half open landschap. De benedenlopen zijn ten 

dele beschaduwd. De bomen hebben invloed op de ontwikkeling en vorming van de waterloop 

en zorgen voor structuren langs de loop (boomwortels) en in de loop (ingevallen bomen, 

takken en blad). Het substraat (onderwaterbodem en steilrand) bestaat vooral uit zand en 

daarnaast ook veen, plaatselijk waterplanten en organische structuren (omgevallen bomen).

chemie

Het water is matig zuur tot neutraal en meestal meso- tot zwak eutroof. Indien de beek ge-

voed wordt met dieper, ouder grondwater, leidt dit tot een meer fluctuerende afvoer van 

mineralenrijk, zwak zuur tot neutraal water. Het betreft een oligo- tot β-mesosaproob milieu. 

Het water is helder. Heinis et al. (2004) geven indicatieve waarden van enkele waterkwaliteits-

parameters. Op basis van de koppeling met de natuurdoeltypen kan het type verder als volgt 

worden gekarakteriseerd: 

Waterregime: open water Droogvallend zeer nat nat matig nat vochtig matig droog droog

Zuurgraad: zuur matig zuur* zwak zuur neutraal** basisch

Voedselrijkdom: oligotroof mesotroof zwak eutroof matig eutroof* eutroof

biOlOgie

De begroeiing is redelijk ontwikkeld en karakteristiek aangepast aan stroming. De fauna-

samenstelling is zeer divers. De meeste soorten leven op vaste substraten zoals takken, blad 

en waterplanten en op en in het sediment, de waterkolom en het litoraal. Er zijn migratie-

mogelijkheden voor fauna door middel van verbinding met andere beken en riviertjes.

fyTObenThOS

Benthische diatomeeën zullen op de meeste beschikbare substraten abundant zijn. Op  

aangeslibde rustig stromende plekken zijn het vooral de epipelische taxa die domineren.  

Op meer open plekken kunnen harde substraten in de stroomdraad zijn bezet met draadal-

gen. Draadalgen, hogere waterplanten, takken en boomstammen zijn bezet met epiphytische 

fytobenthos soorten.

mAcROfyTen

Door een grote diversiteit aan habitats is de vegetatie gevarieerd. De vegetatie bestaat uit 

grote oppervlakken met stromingsminnende soorten, op zandbanken groeien pioniersoorten 

en in de gedeelten met minder stroming vooral emergente planten. Soorten die karakteris-

tiek zijn voor situaties met regionale kwel geven aan in hoeverre de midden of benedenloop 

gevoed wordt door grondwater. Associaties van Doorgroeid fonteinkruid (5Ba1), Waterviolier 

en Sterrekroos (5Ca1), Teer vederkruid (5Ca3), Vlottende waterranonkel 5Ca4), Blauwe water-

ereprijs en Waterpeper (8Aa2) en Egelskop en Pijlkruid (8Ab2) zijn kenmerkend voor dit type 

midden- en benedenloop.

mAcROfAunA

De macrofaunagemeenschap leeft met name in en op het sediment en op vaste substraten 

zoals waterplanten (de kriebelmuggen Simulium erythrocephalum en Eusimulium angustipes, 

de napjesslak Ancylus fluviatilis en de haft Ephemerella ignita), in de waterkolom (de wants 

Aphelocheirus aestivalis) en in de litorale zone de haft Caenis pseudorivulorum. De gemeenschap 

bestaat uit rheofiele en sterk oxyfiele taxa van diverse stromingsmilieus, met ook limnofie-

le soorten. In de neutrale lopen is de gemeenschap zeer divers. In de zwak zure stromende  
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wateren is de fauna matig divers en het valt op dat veel soorten haften, platwormen, slakken 

en kreeftachtigen in lagere aantallen voorkomen dan in de neutrale. In de zwak zure stromen-

de systemen betreft het detritivore vergaarders en knippers zoals de kokerjuffer Micropterna 

sequax. Een belangrijk groep is vedermuggen (Harnischia spp.). Kenmerkend in het sediment is 

de langpootmug Pedicia rivosa. In de neutrale stromende wateren betreft het naast detritivore 

vergaarders en knippers ook herbivoren, carnivoren en omnivoren. Belangrijke groepen zijn 

wormen (Tubifex ignotus), vedermuggen (Nanocladius rectinervis, Odontomesa fulva, Rheotanytarsus 

photophilus en Thienemanielle flaviforceps), kevers (Deronectus latus, Hydraena pulchella), kokerjuf-

fers (Hydroptila cornuta,Goera pilosa, Limnephilus fuscicornis, Lype phaeopa en Psychomyia pusilla)  

en libellen (Calopteryx virgo, Gomphus vulgatissimus en Platycnemis pennipes). Kenmerkend  

(en inmiddels tot dit type teruggedrongen door concurrentie van uitheemse rivierkreeften) is  

de inheemse Rivierkreeft (Astacus astacus).

viSSen

De visstand wordt gevormd door de wat kleinere stromingsminnende soorten zoals berm-

pje, serpeling, riviergrondel, rivierdonderpad, terwijl ook, door de toch beperkte stroomsnel-

heden, eurytope soorten in ruime mate voorhanden zijn. Omdat er voldoende habitat  

beschikbaar is met zeer geringe stroming zijn ook fytofiele soorten als snoek, vetje, kleine 

modderkruiper en tiendoornige stekelbaarzen aanwezig.

13.2 WATeRflORA

AbundAnTie

Submerse vegetatie & drijfbladplanten & emerse vegetatie - Voor het watertype R5 worden submerse 

planten en drijvende planten samen beoordeeld. Door de grote diversiteit die binnen het 

watertype kan optreden valt nauwelijks onderscheid te maken tussen de gewenste bedekking 

van deze groeivormen ieder apart. Daarnaast hebben een aantal soorten deels een submerse  

en deels een drijvende groeivorm. Samen bedekken deze groeivormen in de referentietoe-

stand 20 - 45 % van het waterlichaam. De emerse vegetatie beslaat in de referentie 5- 30 % van 

het waterlichaam.

Kroos - Op luwe plekken kan kroos voorkomen, echter met een lage bedekking (tot 3 %). 

Draadwier of Flab - Bedekking met flab mag slechts zeer minimaal voorkomen (minder dan  

3 %). Wanneer draadwier met een hogere bedekking voorkomt is dit een indicatie voor  

eutrofiëring of voor normalisering doormiddel van stuwen.

Oevervegetatie - Doorgaans zijn de oevers begroeid met bomen, in dichtheid variërend van een 

schaduwrijk bos tot een half open landschap. Onder oeverbegroeiing wordt hier alleen de 

boomlaag beoordeeld met een kroonsluiting van tenminste 75% (dichtheid bínnen de kroon 

tenminste 50%) om voldoende ontwikkeld te kunnen heten. De referentie ligt tussen 60 en 

100% van de lengte van de oevers van het gehele waterlichaam met een zodanige begroeiing.

De deelmaatlatscore voor de abundantie groeivormen wordt volgens tabel 13.2a afgeleid van 

de referentie. 
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TAbel 13.2A deelmAATlAT vOOR AbundAnTie vAn gROeivORmen (bedeKKingSPeRcenTAge vAn heT WATeRlichAAm Of heT begROeibARe AReAAl) 

 vOOR TyPe R5

groeivorm Slecht Ontoereikend matig goed zeer goed
Referentie

waarde

Submers & Drijvend - 0-1%

80-100%

1-5%

60-80%

5-20%

45-60%

20-45% 30%

Emerse vegetatie >75% 0-1%

50-75%

1-3%

30-50%

3-5%

20-30%

5-20% 10%

Draadwier/Flab 50-100% 30-50% 10-30% 3-10% 0-3% 1%

Kroos 50-100% 30-50% 10-30% 3-10% 0-3% 1%

Oeverbegroeiing (bos) 0-10% 10-20% 20-40% 40-60% 60-100% 80%

SOORTenSAmenSTelling WATeRPlAnTen 

De scores voor de deelmaatlat soortensamenstelling worden gegenereerd op basis van de waar-

den van de afzonderlijke soorten in bijlage 6 en de formule zoals beschreven in hoofdstuk 2.  

 

fyTObenThOS 

De deelmaatlat voor fytobenthos bestaat uit een lijst met taxa, waarin aan elke soort twee 

getallen zijn toegekend: een gevoeligheidsgetal (s) en een getal voor de indicatiewaarde (v).  

Deze lijst is opgenomen in bijlage 7. De score wordt berekend met de IPS-methode (zie hoofd-

stuk 2).

13.3 mAcROfAunA

AbundAnTie en SOORTenSAmenSTelling

Met de scores voor de negatief dominante indicatoren (DN %), de kenmerkende en positief  

dominante indicatoren (KM % + DP %) en het percentage kenmerkende taxa (KM %) wordt in 

een formule de EKR uitgerekend zoals in hoofdstuk 2 is uiteengezet. De lijst van indicator-

soorten is opgenomen in bijlage 10.  Bij dit watertype geldt KMmax = 33.

vAlidATie

Voor het valideren zijn in totaal 346 monsters van 8 verschillende waterbeheerders gebruikt, 

23 monsters van klasse ‘slecht’, 181 monsters van klasse ‘ontoereikend’, 72 monsters van 

klasse ‘matig’, 57 monsters van klasse ‘goed’ en 13 monsters van klasse ‘zeer goed’. In to-

taal is 51% van de monsters beoordeeld in overeenstemming met de classificatie op basis 

van expertkennis. Ook zijn de soortenlijsten van 30 macrofaunamonsters geanonimiseerd, 

dat wil zeggen dat alleen de bemonsteringsdatum en het watertype bekend gemaakt werden 

maar niet de naam of ligging van de meetpunten, en vervolgens zijn 8 deskundigen een oor-

deel te geven van de waterkwaliteit. Dit oordeel is vergeleken met de score van het monster  

op de maatlat (figuur 13.3a). De bandbreedte in expert oordelen van R5 blijkt klein genoeg 

om de klassen 1 (slecht) tot 5 (zeer goed) te onderscheiden. In figuur 13.3b is het gemiddelde 

expertoordeel uitgezet tegen de maatlatscore. Hieruit blijkt de score die experts aan monsters 

toekennen goed overkomen met de maatlatscores (Evers et al., 2005)
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figuuR 13.3A veRgelijKing exPeRTOORdelen in bOx-WhiSKeR diAgRAmmen

figuuR 13.3b veRgelijKing exPeRTOORdelen meT de mAATlATScORe

13.4 viS

SOORTenSAmenSTelling

De deelmaat soortensamenstelling in R5 is gebasseerd op het aandeel rheofiele soorten.  

Een overzicht van de betreffende kenmerkende soorten staat weergegeven in bijlage 11.  

Bij een aandeel van 10% of minder is de EKR 0 en bij een aandeel van 60% of meer is de EKR 

1,0. Tussen deze onder en bovengrens is het verloop lineair.

AbundAnTie

Tabel 13.4 geeft per groep een overzicht van de verdeling van de scores over de aantals-

percentages. De score verloopt binnen de klassen lineair en de aantalsaandelen voorbij de 

buitengrens van de klasse ‘zeer goed’ krijgen score 1. Een overzicht van de betreffende soorten 

staat weergegeven in bijlage 11.
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TAbel 13.4 deelmAATlAT AbundAnTie viS vOOR WATeRTyPe R5

zeer goed goed matig Ontoereikend Slecht

Migratie regionaal/zee 50-90 40-50 30-40 20-30 5-20

Habitat gevoelig 95-100 90-95 60-90 20-60 0-20

13.5 Algemene fySiSch-chemiSche KWAliTeiTSelemenTen

De maatlat van de algemene fysisch-chemische kwaliteitselementen is weergegeven  in tabel 

13.5a. Voor dit type is fosfor in principe het groeilimiterende nutriënt.

TAbel 13.5A  mAATlAT vOOR de Algemene fySiSch-chemiSche KWAliTeiTSelemenTen vAn TyPe R5
 

Kwaliteitselement indicator eenheid zeer goed goed matig Ontoereikend Slecht

Thermische omstandigheden dagwaarde 0C ≤ 23 ≤ 25 25 – 27,5 27,5 – 30 > 30

Zuurstofhuishouding verzadiging % 70 – 110 70 – 120 60 – 70
120 – 130

50 – 60
130 – 140

< 50

> 140

Zoutgehalte Chloriniteit mg Cl/l ≤ 20 ≤ 150 150 – 200 200 – 250 > 250

Verzuringsgraad pH - 5,5 – 7,5 5,5  – 8,5 8,5 – 9,0
< 5,5

9,0 – 9,5 > 9,5

Nutriënten totaal-P mgP/l ≤ 0,06 ≤ 0,11 0,11 – 0,22 0,22 – 0,33 > 0,33

totaal-N mgN/l ≤ 2,0* ≤ 2,3 2,3 – 4,6 4,6 – 9,2 > 9,2

*Aangepaste waarde ten opzichte van Heinis et al. (2004)

13.6 hydROmORfOlOgie

De ranges van de parameters behorend bij de referentietoestand van het kwaliteitselement 

hydrologisch regime zijn weer gegeven in tabel 13.6a. De referentiewaarden van de overige  

hydromorfologische parameters en de vaststelling daarvan zijn voor alle typen op een uni-

forme manier beschreven in paragraaf 2.6.

TAbel 13.6A RefeRenTieWAARden vOOR de PARAmeTeRS vAn heT KWAliTeiTSelemenT hydROlOgiSch Regime

Parameter eenheid laag hoog verantwoording 

Stroomsnelheid m s-1 0,10 0,50 1

Afvoer m3 s-1 0,024 3,08 berekend

1.  Volgens de typologie, zoals beschreven door Elbersen et al. (2003); EKOO (Verdonschot, 1990); 

 natuurlijke beken  in Polen (Alterra gegevens)
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Project: DO Groen Blauw Van Puijenbroek    -    Projectnr: 420418.02    -    Opdr.gever: VP Grondexploitatie Prijspeil raming: 01-01-19

Versie raming: 0    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: D. Hersbach Datum raming: 18-01-09

Deelraming Meerjarig onderhoud Versie 3.05a (18 juni 2014)

WAAR Deelraming aan Totaal

Investeringskosten: Type post Vanaf jaar T/m jaar Looptijd Check Hoeveelheid Eenheid Prijs

1 WATERGANGEN h * p 1

11 Oude Leij (B status) h * p 1

111 Ontwikkelingsbeheer h * p 1

111.010 Verwijderen éénjarig houtopslag, incl afvoer 1,00 h * p 1 5 5                   50,00  are  €                             -  €                           - 

112 Reguliere beheer h * p 1

112.010 Verwijderen éénjarig houtopslag, incl afvoer 1,00 h * p 6 15 10                 100,00  are  €                             -  €                           - 

12 Nieuwe Leij (A status) h * p 1

121 Ontwikkelingsbeheer h * p 1

121.010 Uitmaaien watergang, incl afvoer (nat) 1,00 h * p 1 5 5              3.300,00  m1  €                             -  €                           - 

121.020 Maaien onderhoudsstrook, incl. afvoer (5,0m breed) 2,00 h * p 1 5 5                 660,00  are  €                             -  €                           - 

121.030 Verwijderen éénjarig houtopslag, incl afvoer 1,00 h * p 1 5 5                 124,08  are  €                             -  €                           - 

121.040 Inboeten struweel 1,00 h * p 1 1 1                   91,00  st  €                             -  €                           - 

121.050 Zandvang; grond ontgraven uit beek 1,00 h * p 1 3 3                 247,50  m3  €                             -  €                           - 

121.051 Zandvang; grond vervoeren van zandvang naar verwerkinglocatie 1,00 h * p 1 3 3                     3,00  keer  €                             -  €                           - 

121.052 Herstel beekprofiel; grond verwerken uit zandvang 1,00 h * p 1 3 3                 247,50  m3  €                             -  €                           - 

122 Reguliere beheer h * p 1

122.010 Uitmaaien watergang, incl afvoer (nat) 1,00 h * p 6 15 10              6.600,00  m1  €                             -  €                           - 

122.020 Maaien onderhoudsstrook, incl. afvoer (5,0m breed) 2,00 h * p 6 15 10              1.320,00  are  €                             -  €                           - 

122.030 Verwijderen éénjarig houtopslag, incl afvoer 1,00 h * p 6 15 10                 248,16  are  €                             -  €                           - 

122.040 Snoeien struweel 0,50 h * p 10 10 1                 227,50  st  €                             -  €                           - 

122.050 Baggeren beekloop 1,00 h * p 15 15 1                 132,00  m3  €                             -  €                           - 

122.060 Herplaatsen/herprofileren voorde 1,00 h * p 15 15 1                     7,00  stuks  €                             -  €                           - 

13 Landbouwsloot zuidzijde (A status) h * p 1

131 Ontwikkelingsbeheer h * p 1

131.010 Uitmaaien watergang, incl afvoer (nat) 1,00 h * p 1 5 5              1.375,00  m1  €                             -  €                           - 

132 Reguliere beheerwerkzaamheden h * p 1

132.010 Uitmaaien watergang, incl afvoer (nat) 1,00 h * p 6 15 10              2.750,00  m1  €                             -  €                           - 

132.020 Baggeren landbouwsloot 1,00 h * p 10 10 1                   21,73  m3  €                             -  €                           - 

14 Landbouwsloot (B status) h * p 1

141 Ontwikkelingsbeheer h * p 1

141.010 Uitmaaien watergang, incl afvoer (nat) 1,00 h * p 1 5 5                 800,00  m1  €                       1,55  €                   1.240 

142 Reguliere beheerwerkzaamheden h * p 1

142.010 Uitmaaien watergang, incl afvoer (nat) 1,00 h * p 6 15 10              1.600,00  m1  €                       1,55  €                   2.480 

142.020 Baggeren landbouwsloot 1,00 h * p 15 15 1                   12,00  m3  €                       9,00  €                      108 

15 Greppels Houtwal h * p 1

151 Ontwikkelingsbeheer h * p 1

151.010 Maaien greppel, incl afvoer 1,00 h * p 1 5 5              3.300,00  m1  €                       1,55  €                   5.115 

152 Reguliere beheerwerkzaamheden h * p 1

152.010 Maaien greppel, incl afvoer 1,00 h * p 6 15 10              6.600,00  m1  €                       1,55  €                 10.230 

152.020 Opschonen greppel 1,00 h * p 10 10 1                   66,00  m3  €                       1,55  €                      102 

h * p 1

h * p 1

2 NATUURTYPEN h * p 1

21 N16.03 en N16.04 Droog en Vochtig loofbos h * p 1

211 Ontwikkelingsbeheer h * p 1

211.010 Controle uitval / ziekte 1,00 h * p 1 3 3                     3,00  keer  €                   200,00  €                      600 

2.111 Hakhoutbeheer h * p 1

211.110 Afzetten hakhout 0,33 h * p 5 5 1                   30,83  are  €                   152,00  €                   4.687 

212 Reguliere beheer h * p 1

212.010 Controle uitval / ziekte 0,20 h * p 6 15 10                     2,00  keer  €                   200,00  €                      400 

2.121 Standaard beheer h * p 1

212.110 Verwijderen bomen;ziek / dode bomen 1,00 h * p 6 15 10              1.085,00  are  €                       0,22  €                      239 

212.120 Uitdunnen bosperceel 1,00 h * p 15 15 1                 108,50  are  €                     13,63  €                   1.479 

2.122 Hakhoutbeheer h * p 1

212.210 Verwijderen bomen;ziek / dode bomen 1,00 h * p 6 15 10                 925,00  are  €                       0,22  €                      204 

212.220 Uitdunnen bosperceel 1,00 h * p 10 10 1                   92,50  are  €                     13,63  €                   1.261 

212.230 Afzetten hakhout 0,33 h * p 10 10 1                   30,83  are  €                   152,00  €                   4.687 

212.240 Afzetten hakhout 0,33 h * p 15 15 1                   30,83  are  €                   152,00  €                   4.687 

22 Houtwal h * p 1

221 Ontwikkelingsbeheer h * p 1

221.010 Controle uitval / ziekte 1,00 h * p 1 3 3                     3,00  keer  €                   200,00  €                      600 

221.020 Afzetten hakhout 0,33 h * p 5 5 1                   12,67  are  €                   152,00  €                   1.925 

222 Takkenril herstellen 0,33 h * p 5 5 1                 108,90  m1  €                     13,35  €                   1.454 

222 Regulier beheer h * p 1

2.221 Hakhoutbeheer h * p 1

222.110 Controle uitval / ziekte 1,00 h * p 1 3 3                     3,00  keer  €                   200,00  €                      600 

222.120 Verwijderen bomen;ziek / dode bomen 0,01 h * p 1 5 5                 126,67  are  €                       0,22  €                        28 

222.130 Uitdunnen bosperceel 1,00 h * p 10 10 1                   38,00  are  €                     13,63  €                      518 

222.140 Afzetten hakhout 0,33 h * p 10 10 1                   12,67  are  €                   152,00  €                   1.925 

222.150 Afzetten hakhout 0,33 h * p 15 15 1                   12,67  are  €                   152,00  €                   1.925 

Code Omschrijving post Frequentie Type post Vanaf jaar T/m jaar Looptijd Check Hoeveelheid Eenheid Prijs
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Code Omschrijving post Frequentie Type post Vanaf jaar T/m jaar Looptijd Check Hoeveelheid Eenheid Prijs

222.160 Takkenril herstellen 0,33 h * p 10 10 1                 108,90  m1  €                     13,35  €                   1.454 

222.160 Takkenril herstellen 0,33 h * p 15 15 1                 108,90  m1  €                     13,35  €                   1.454 

23 N12.06 (Nat) Ruigteveld h * p 1

231 Ontwikkelingbeheer h * p 1

231.010 Maaiwerkzaamheden Ruigteveld, incl afvoer 1,00 h * p 1 5 5                 302,50  are  €                       9,00  €                   2.723 

232 Reguliere beheerwerkzaamheden h * p 1

232.010 Maaiwerkzaamheden Ruigteveld, incl afvoer 1,00 h * p 6 15 10                 605,00  are  €                       9,00  €                   5.445 

24 N10.02 Vochtig Hooiland h * p 1

241 Ontwikkelingbeheer h * p 1

241.010 Maaien jaar 1 en 2; pioniersvegetatie, incl afvoer 1,00 h * p 1 2 2                 587,00  are  €                       4,00  €                   2.348 

241.020 Maaien Vochtig hooiland, incl afvoer 2,00 h * p 3 5 3              1.761,00  are  €                       9,00  €                 15.849 

242 Reguliere beheerwerkzaamheden h * p 1

242.010 Maaien Vochtig hooiland, incl afvoer 2,00 h * p 6 15 10              5.870,00  are  €                       9,00  €                 52.830 

25 Flower-powerdijk (bloemrijk grasland) h * p 1

251 Ontwikkelingbeheer h * p 1

251.010 Doorzaaien bloemrijk grasmengsel 1,00 h * p 1 2 2                   16,00  are  €                     15,00  €                      240 

251.020 Maaien flowerpowerdijk, incl. afvoer (Bloemrijk) 1,00 h * p 1 5 5                   40,00  are  €                       4,50  €                      180 

251.030 Maaiwerkzaamheden Ruw gras, incl afvoer 1,00 h * p 1 5 5                 170,00  are  €                       4,00  €                      680 

252 Reguliere beheerwerkzaamheden h * p 1

252.010 Maaien flowerpowerdijk, incl. afvoer (Bloemrijk) 1,00 h * p 6 15 10                   80,00  are €                       4,50 €                      360 
252.020 Maaiwerkzaamheden Ruw gras, incl afvoer 1,00 h * p 6 15 10                 340,00  are €                       4,00 €                   1.360 

26 L01.01(a) Poelen h * p 1
261 Ontwikkelingbeheer h * p 1

261.010 Maaien taluds, incl. afvoer (droog) 2,00 h * p 1 5 5                 300,00  are  €                       1,00  €                      300 

261.020 Uitmaaien poelen, incl afvoer (nat) 0,50 h * p 5 5 1                     9,50  are  €                       2,50  €                        24 

261.030 Verwijderen éénjarig houtopslag, incl afvoer 1,00 h * p 1 5 5                 245,00  are  €                       1,00  €                      245 

262 Reguliere beheerwerkzaamheden h * p 1

262.010 Maaien taluds, incl. afvoer (droog) 2,00 h * p 6 15 10                 600,00  are  €                       1,00  €                      600 

262.020 Uitmaaien poelen, incl afvoer (nat) 0,50 h * p 10 10 1                     9,50  are  €                       2,50  €                        24 

262.030 Uitmaaien poelen, incl afvoer (nat) 0,50 h * p 15 15 1                     9,50  are  €                       2,50  €                        24 

262.040 Opschonen / Baggeren poel 1,00 h * p 15 15 1                   49,00  are  €                     24,50  €                   1.201 

262.050 Verwijderen éénjarig houtopslag, incl afvoer 1,00 h * p 6 15 10                 490,00  are  €                       1,00  €                      490 

262.060 Snoeien struweel 0,50 h * p 10 10 1                 162,50  st  €                     10,88  €                   1.768 

262.070 Snoeien struweel 0,50 h * p 15 15 1                 162,50  st  €                     10,88  €                   1.768 

27 Natuurtuin h * p 1

271 Ontwikkelingbeheer h * p 1

Door derden te bepalen h * p 1                 235,50  are  €                           - 

272 Reguliere beheerwerkzaamheden h * p 1

Door derden te bepalen h * p 1                 235,50  are  €                           - 

h * p 1
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Hoeveelhedenstaat Hvh één jaar Eenheid

Oude Leij (B status)
Strekkende lengte nieuwe loop                 300,00  m1 
Talud lengte droog (beiden zijden 1,5m)              1.000,00  m2 
Talud lengte droog (beiden zijden 1,5m)                   10,00  are 

Nieuwe Leij (A status)
Beekloop

Strekkende lengte nieuwe loop                 660,00  m1 
Onderhoudspad Nieuwe Leij (Strekkende lengte * 5,0m* 2 zijden)              6.600,00  m2 
Onderhoudspad Nieuwe Leij (Strekkende lengte * 5,0m* 2 zijden)                   66,00  are 
Uitmaaien watergang                 660,00  m1 
Baggeren watergang (Aanwas: 0,005m/jaar. Baggercyclus: 15 jaar. Ca. 0,20m3/m1)                 132,00  m3 
Zandvang/Erosie                   82,50  m3 
Taludlengte totaal (660m1  lang * 2m breed *2 zijden)              2.640,00  m2 
Taludlengte totaal (2 zijden)                   26,40  are 
Struweel

Oppervlakte 910 m2 (500+100+150+80+80)                 910,00  m2 
Oppervlakte are                     9,10  are 
plantverband 1 x 1 
totaal stuks                 910,00  st 
Dunnen struweel (25%)                 227,50  st 
Inboeten struweel (10%)                   91,00  st 
Snoeien struweel  (50%; uitgaande dat overige 25% natuurlijk uitvalt en 25% wordt uitgedund)                 455,00  st 
Voorde

Voorde                     7,00  st 

Landbouwsloot zuidzijde (A status)
Strekkende lengte nieuwe loop                 275,00  m1 
Uitmaaien sloot incl afvoer                 275,00  m1 
Maaien onderhoudspad              1.375,00  m2 
Verwijderen sliblaag (Aanwas: 1cm/jaar. Baggercyclus: 15 jaar. Ca. 0,079m3/m1)                   21,73  m3 

Landbouwsloot (B status)
lengte                 160,00  m1 
Uitmaaien sloot, incl afvoer                 160,00  m1 
Maaien onderhoudspad ( lengte * 5m)                 800,00  m2 
Verwijderen sliblaag (Aanwas: 1cm/jaar. Baggercyclus: 15 jaar. Ca. 0,075m3/m1)                   12,00  m3 

Greppels Houtwal
Oppervlakte (lengte x breedte x zijden = 35+80+110+105 * 2* 2 = 330*2*2 =1320)              1.320,00  m2 
maaien profiel              1.320,00  m2 
baggeren/herprofileren                   66,00  m3 
lengte greppels                 660,00  m1 
lengte houtrillen                 330,00  m1 

N16.03 en N16.04 Droog en Vochtig loofbos
Oppervlakte regulier bos  (totaal, 2 percelen)            10.850,00  m2 
Oppervlakte regulier bos  (totaal, 2 percelen)                 108,50  are 
Verwijderen overwoekerende bomen (ontwikkelingsfase)                   11,00  st 
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Verwijderen bomen (reguliere onderhoudswerkzaamheden                     6,00  st 
Aantal bomen (1 st / 1,5 m2)              7.233,33  st 
Uitdunnen 25%              1.808,33  st 

Oppervlakte hakhout              9.250,00  m2 
Oppervlakte hakhout                   92,50  are 
Aantal bomen (1 st / 1,5 m2)              6.166,67  st 
Uitdunnen (25 %)              1.541,67  st 
Afzetten hakhout (50%; uitgaande dat overige 25% natuurlijk uitvalt en 25% wordt uitgedund)              3.084,00  st 

N12.06 (Nat) Ruigteveld
Oppervlakte  (totaal, 1 perceel)              6.050,00  m2 
Oppervlakte  (totaal, 1 perceel)                   60,50  are 

Natuurtuin
Oppervlakte  (totaal, 1 perceel)            23.550,00  m2 

                235,50  are 
N10.02 Vochtig Hooiland
Oppervlakte  (totaal, 2 percelen)            29.350,00  m2 
Oppervlakte  (totaal, 2 percelen)                 293,50  are 

Flower-powerdijk (bloemrijk grasland)
Strekkende lengte                 200,00  m1 
Door te zaaien opp talud (lengte * 4,0 m)                 800,00  m2 
Door te zaaien opp talud                     8,00  are 
Maaien dijk (lengte * 17 m)              3.400,00  m2 
Maaien dijk                   34,00  are 

Poelen 
Oppervlakte totaal (totaal, 4 percelen)              4.900,00  m2 
Oppervlakte totaal (totaal, 4 percelen)                   49,00  are 
Oppervlakte water binnen poel (totaal, 4 percelen)              1.900,00  m2 
Oppervlakte water binnen poel (totaal, 4 percelen)                   19,00  are 
Oppervlakte droog talud binnen poel (totaal, 4 percelen)              3.000,00  m2 
Oppervlakte droog talud binnen poel (totaal, 4 percelen)                   30,00  are 
Baggeren watergang (Aanwas: 1,5cm/jaar. Baggercyclus: 10 jaar.                   28,50  m3 
Struweel
Oppervlak                 650,00  m2 
Oppervlak                     6,50  are 
Planten                 650,00  st 
Snoeien struweel  (50%; uitgaande dat overige 25% natuurlijk uitvalt en 25% wordt uitgedund)                 325,00  st 

Houtwal 
Oppervlakte totaal (totaal, 4 percelen)              3.800,00  m2 
Oppervlakte totaal (totaal, 4 percelen)                   38,00  st 
Aantal bomen totaal (1st/1,5m2)              2.533,33  st 
Uitdunnen (25%)                 633,33  st 
Afzetten hakhout (50%; uitgaande dat overige 25% natuurlijk uitvalt en 25% wordt uitgedund)              1.266,67  st 
Takkenril lengte                 330,00  m1 
Struweel
geen; natuurlijke ontwikkeling. Pas na 15 jaar evt enkele werkzaamheden
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Natuurtuin Particulieren  Oude Leij VP Exploitatie B.V. 

Nieuwe Leij Waterschap De Dommel  Landbouwsloot A status Waterschap De Dommel 

Poelen   VP Exploitatie B.V. Landbouwsloot B status VP Exploitatie B.V. 

Ruigteveld (Nat) VP Exploitatie B.V. Greppel (houtwal) VP Exploitatie B.V. 

Loofbos  VP Exploitatie B.V. Bloemrijk grasland VP Exploitatie B.V. 

Loofbos (hakhout) VP Exploitatie B.V. 

Houtwal  VP Exploitatie B.V. 

Vochtig Hooiland VP Exploitatie B.V. 





Contactgegevens 
Beneluxweg 125 
4904 SJ  OOSTERHOUT 
Postbus 40 
4900 AA  OOSTERHOUT 
T. 0162 487 000 
E. mattijs.scholten@anteagroup.com 

www.anteagroup.nl 

Copyright © 2018
Niets uit deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd en/of openbaar worden 
gemaakt door middel van druk, fotokopie, 
elektronisch of op welke wijze dan ook, 
zonder schriftelijke toestemming van de 
auteurs. 

Over Antea Group 

Van stad tot land, van water tot lucht; de 

adviseurs en ingenieurs van Antea Group 

dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan 

onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen 

en wegen, realiseren woonwijken en 

waterwerken. Maar we zijn ook betrokken 

bij thema’s zoals milieu, veiligheid, 

assetmanagement en energie. Onder de 

naam Oranjewoud groeiden we uit tot een 

allround en onafhankelijk partner voor 

bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group 

zetten we deze expertise ook mondiaal in. 

Door hoogwaardige kennis te combineren 

met een pragmatische aanpak maken we 

oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. 

Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. 

Op deze manier anticiperen we op de vragen 

van vandaag en de oplossingen van de 

toekomst. Al meer dan 60 jaar. 
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Samenvatting 
 

 

 

 

In opdracht van Woonstichting Leystromen heeft het onderzoeks- en 

adviesbureau BAAC bv een cultuurhistorisch onderzoek uitgevoerd voor het 

plangebied Zuidrand Goirle. Cultuurhistorie valt uiteen in drie deelgebieden: 

archeologie, historische geografie en bouwhistorie.  

 

Archeologie 

Archeologie houdt zich voornamelijk bezig met het bodemarchief, waartoe zowel 

vondstmateriaal als grondsporen behoren. Derhalve kan zonder veldonderzoek 

alleen een verwachting en geen waardering voor het plangebied worden 

opgesteld. De archeologische verwachting geeft inzicht in de kans dat er 

archeologische waarden in een gebied aanwezig zijn. Of er ook daadwerkelijk 

archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, moet nader archeologisch 

(veld)onderzoek uitwijzen. De archeologische verwachting kan gebruikt worden 

om de inrichtingsplannen aan te passen om de archeologische waarden te 

ontzien (behoud in situ) en tegelijkertijd om de kosten voor archeologisch 

onderzoek laag te houden. 

 

In het zuidelijke deel van het plangebied, het beekdal van de Leij, kunnen aan 

beekdal gerelateerde archeologische waarden voorkomen. De kans om dergelijke 

archeologische waarden ook daadwerkelijke aan te treffen is echter zeer klein. 

Derhalve wordt aan vennen en beekdalen een middelhoge verwachting 

toegekend voor aan natte zones gerelateerde archeologische waarden uit de 

steentijd tot de nieuwe tijd. Deze waarden kunnen zowel aan de top van de 

natuurlijk bodem als dieper, indien sprake is geweest van sedimentatie, worden 

aangetroffen. Voor de locaties van de oude voordes en bruggen (bufferzone van 

50 m) geldt een hoge verwachting. Voor de hoogte in het zuidoostelijke deel van 

het plangebied geldt een hoge verwachting voor archeologische waarden 

(vuursteenvindplaatsen) uit de steentijd. In het plangebied zijn twee gebieden in 

het verleden onderzocht door middel van een archeologisch veldonderzoek. Op 

basis van één van deze onderzoeken is de archeologische verwachting bijgesteld 

naar een lage verwachting. In het andere gebied is de (middel)hoge 

archeologische verwachting ook na het veldonderzoek blijven bestaan. 

 

In hoeverre het archeologisch niveau verstoord zal raken door de geplande 

herinrichting van het gebied, is afhankelijk van de dikte van het ophoogdek. 

Derhalve wordt geadviseerd om in de nog niet onderzochte gebieden met een 

middelhoge tot hoge verwachting voor archeologische waarden uit de steentijd 

tot en met de volle middeleeuwen bij bodemverstoringen dieper dan 30 cm –mv 

(normale ploegdiepte) een verkennend booronderzoek uit te voeren om de aard 

en intactheid van de bodem nader in kaart te brengen. Voor de gebieden met 

een hoge verwachting voor archeologische waarden uit de late middeleeuwen en 

nieuwe tijd is een booronderzoek vanwege de verwachte archeologische 

verstoring van het bodemprofiel over het algemeen weinig zinvol. Derhalve 

wordt voor deze gebieden geadviseerd om bij verstoringen dieper dan 30 cm –mv 

een proefsleuvenonderzoek uit te voeren om de archeologische verwachting te 
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toetsen en aan te vullen. Voor het gebied met een lage verwachting wordt geen 

vervolgonderzoek aanbevolen. 

 

Historische geografie en bouwhistorie 

De analyse van de historisch geografie van het plangebied geeft aan wat de 

belangrijkste cultuurhistorische elementen in het gebied zijn. Deze elementen 

zijn in hoge mate bepalend voor de structuur binnen het gebied en het 

eeuwenlange gebruik van gronden daaraan. De aanwezigheid van het beekdal 

en de daarmee samenhangende waterhuishouding van het gebied, is van grote 

betekenis voor de wijze waarop Goirle door de eeuwen heen is uitgegroeid; 

vooral in noordelijke richting. Op basis van deze elementen en de 

ontwikkelingsgeschiedenis kan een aantal gebieden onderscheiden worden met 

hun eigen cultuurhistorische karakteristiek.  

 

Analyse van de bebouwde omgeving heeft vooral het doel gehad om de aard van 

de bestaande bebouwing vanuit de geschiedenis te verklaren. Daarbij is zowel 

voor de huizen als voor de fabriekscomplexen een onderscheid gemaakt tussen 

gebouwen met relatief geringe betekenis en gebouwen die vanwege hun 

historische gebruik of voorkomen een sterkere stempel drukken op de identiteit 

van de gebouwde omgeving. In de fase van visievorming zal met name duidelijk 

moeten worden op welke manier wordt omgegaan met de bebouwing in deze 

laatste categorie. Als eerste zal, met oog voor de identiteit van het 

onderzoeksgebied, moeten worden gedefinieerd welk doel de beleidsmakers en 

planvormers met de bestaande bebouwing (vooral de niet-monumenten) hebben. 

Daarbij dient niet alleen de vraag te worden gesteld wat de betekenis van de 

bebouwing binnen de huidige context is, maar moeten worden gekeken naar de 

rol die deze in het toekomstbeeld van beleids- en planvormers kunnen hebben. 

Het wegnemen van een historische context kan gevolgen hebben voor de 

waardering van een te behouden object. Anderzijds kunnen door het vrijmaken 

van een object ook waarden worden versterkt. Het belangrijkste is dat de keuzen 

die worden gemaakt, in de visie worden verantwoord. Daarbij moet ook worden 

vastgelegd hoe wordt omgegaan met waarden die niet behouden (kunnen) 

blijven.  

 

Het cultuurhistorische rapport wordt aangewend door de ontwikkelaars om te 

komen tot een gezamenlijke visie. Deze visie vormt de basis voor een plan. De 

effecten van dit plan moeten inzichtelijk worden gemaakt in een zogenaamde 

CHER, een CultuurHistorische Effect Rapportage. In dat kader kan het wenselijk 

zijn om voor een aantal locaties een verdiepingsslag in het onderzoek uit te 

voeren. Denk daarbij aan (archief)onderzoek van de tuin om Huize Anna of een 

deel van de fabrieksgebouwen in de vorm van objectgerichte bouwhistorische 

verkenningen. Deze onderzoeken brengen de cultuurhistorische waarden op een 

gedetailleerder niveau in beeld. Dit kan in het kader van een voorziene sloop of 

om richting te kunnen geven aan hergebruik. Uit de ontwerpvisie op de 

gebiedsontwikkelingen kunnen de idealiter de toetsingskaders  worden 

gedestilleerd. Eén en ander kan resulteren in een aanpassing of nadere invulling 

van het plan, dat idealiter definitief gemaakt kan worden. Dit definitieve plan 

(inclusief het cultuurhistorisch onderzoek en de CHER) wordt voorgelegd aan de 

toetsende instanties en aan belangenpartijen. Na goedkeuring van de plannen 

kunnen in een voorbereidingsfase nadere onderzoeken aan de orde komen. Die 

onderzoeken gaan vooraf aan de uitvoer van het plan, of delen daarvan.       



 

9     

1 Inleiding 

 

 

 

1.1 Onderzoekskader 

In opdracht van Woonstichting Leystromen heeft het onderzoeks- en 

adviesbureau BAAC bv een cultuurhistorisch onderzoek uitgevoerd voor het 

plangebied Zuidrand Goirle. Aanleiding voor het onderzoek is het plan om het 

gebied her in te ontwikkelen, waarbij men rekening wil houden met de 

aanwezige cultuurhistorische waarden.  

 

Eeuwenlang veranderde het landschap geleidelijk en op relatief kleine schaal. In 

de tweede helft van de twintigste eeuw veranderde dit door veelal grootschalige, 

planmatige ingrepen in het landschap. Grote delen van het historisch 

ontwikkelde landschap zijn daarbij ten prooi gevallen aan grootschalige 

ruimtelijke ontwikkelingen. Dit ging vaak ten koste van de identiteit. Geleidelijk 

is men zich steeds meer het belang van cultuurhistorie en erfgoed gaan 

realiseren. Mensen voelen zich meer en meer verbonden met een plek en 

ontlenen er een groot deel van hun identiteit aan. Desondanks bleef 

cultuurhistorie lange tijd van ondergeschikt belang bij ruimtelijke 

ontwikkelingen. Zonder een actief beleid en samenwerking van alle betrokkenen, 

is het duurzaam behoud van cultuurhistorische waarden niet gegarandeerd.  

 

Wat is cultuurhistorie? 

Wanneer men over cultuurhistorie spreekt, blijkt vaak dat veel onduidelijkheden 

bestaan over wat hieronder valt. Cultuurhistorie omvat drie vakgebieden; 

archeologie, bouwhistorie en historische geografie. Archeologie houdt zich 

voornamelijk bezig met het bodemarchief, waartoe zowel losse vondsten als 

grondsporen behoren. Tevens bestudeert de archeologie enkele bovengrondse 

verschijnselen uit de prehistorie en de middeleeuwen, zoals grafheuvels, 

hunebedden, schansen, dijken, landweren en dergelijke. Bouwhistorie betreft de 

studie van de bebouwde omgeving, zoals kerken, kastelen, bruggen, sluizen, 

maar ook tuinen en landgoederen. Historische geografie “bestudeert de 

ruimtelijke aspecten van menselijke activiteiten in het verleden… [en] de sporen 

die vroegere menselijke activiteiten in het landschap hebben achtergelaten”.
 1
  

Hieronder vallen niet alleen elementen en patronen zoals (water)wegen, dijken, 

verkavelingspatronen, nederzettingsstructuren, heggen, houtwallen en poelen, 

maar ook het (historisch) bodemgebruik (akkers, heidevelden en dergelijke). 

 

Om rekening te kunnen houden met cultuurhistorie bij ruimtelijke 

ontwikkelingen is het noodzakelijk inzicht te hebben in de aanwezige 

cultuurhistorische waarden. Dit inzicht is niet alleen van belang voor de 

ambtenaren en professionals die betrokken zijn bij de ontwikkeling van ruimtelijk 

                                                      
1
 Renes 1999. 
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beleid, maar ook bij de burgers die vaak een grote affiniteit hebben met hun 

eigen straat of dorp. 

 

Het doel van deze studie is het verwerven van informatie over onderschreven 

cultuurhistorische waarden of verwachte archeologische waarden binnen een 

omschreven gebied aan de hand van bestaande bronnen. Met behulp van de 

verworven informatie en een veldinspectie worden de aanwezige 

cultuurhistorische waarden inzichtelijke gemaakt en wordt een specifiek 

archeologisch verwachtingsmodel opgesteld. 

 

Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 

versie 3.3
2
 en het vigerende gemeentelijke beleid. 

 

 
Afbeelding 1.1 Ligging van het plangebied. 

1.2 Ligging van het gebied 

Het plangebied ligt aan de zuidelijke rand van Goirle op de overgang van de 

bebouwde kom naar de agrarische gronden in het beekdal van de Leij (gemeente 

Goirle, provincie Noord-Brabant). Het plangebied wordt aan de noordzijde 

begrensd door de Bergstraat-Kerkstraat, in het oosten door de Beeksedijk en in 

het westen door de Vloeidijk. De zuidelijke begrenzing wordt gevormd door 

                                                      
2
 SIKB 2013. 
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Nieuwe Leij-Oude Leij. De oppervlakte van het plangebied bedraagt circa 46,4 ha. 

In afbeelding 1.1 en bijlage 1 is de ligging van het plangebied weergegeven. 

1.3 Administratieve gegevens 

Provincie: Noord-Brabant 

Gemeente: Goirle 

Plaats: Goirle 

Toponiem: Zuidrand Goirle 

Datum opdracht: 27 juni 2014 

Datum rapportage: 31 maart 2015 (definitief), 27 augustus 2014 

(concept) 

BAAC-projectnummer: V-14.0156 

Coördinaten: 132.281/391.598 

 133.324/392.455 

 133.474/392.087 

 132.351/391.408 

Kaartblad: 50F 

Oppervlakte: 46,4 ha 

Datering: Steentijd – nieuwe tijd  

Onderzoeksmeldingsnummer: 62498  

Onderzoeksnummer: 50651  

AMK-terrein: 16851  

Waarnemingnummer(s): 36762 en 36783  

Vondstmeldingsnummer(s): N.v.t  

Type onderzoek: Cultuurhistorische inventarisatie 

Opdrachtgever: Woonstichting Leystromen 

Dhr. P. Bonet 

Postbus 70 

5120 AB Rijen 

Tel. 088-0313300 

Bevoegde overheid: Gemeente Goirle 

Postbus 17 

5050 AA Goirle 

Tel. 013-5310610 

Beheer documentatie: Bibliotheek Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed en archief BAAC bv. 

Uitvoerder: BAAC bv, vestiging 's-Hertogenbosch 

Graaf van Solmsweg 103 

5222 BS 's-Hertogenbosch 

Tel. 073-6136219 

Projectleider: Dhr. A.G. Oldenmenger 
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2 Bureauonderzoek  

2.1 Werkwijze 
De eerste stap om tot een cultuurhistorische waardenkaart te komen, die 

bruikbaar is bij ruimtelijke ontwikkelingen, is een bureauonderzoek, waarin de 

ontwikkeling van het plangebied wordt beschreven. Hiervoor is gebruik gemaakt 

van literatuur en kaarten over de geologie, de geomorfologie, het hoogteverloop 

(AHN) en de bodemopbouw om inzicht te krijgen in het natuurlijke landschap. 

Vervolgens is een inventarisatie gemaakt van de archeologische waarden, waarbij 

gebruik is gemaakt van het Archeologisch Informatie Systeem (ARCHIS). Vanwege 

het ontbreken van een gemeentelijke verwachtingskaart is de Indicatieve Kaart 

van Archeologische Waarden (IKAW) geraadpleegd, evenals de provinciale 

cultuurhistorische waardenkaart. Daarnaast is gebruik gemaakt van oude 

kadastrale en topografische kaarten om de inrichting van het cultuurlandschap en 

de veranderingen hierin in de loop van de achttiende, negentiende en twintigste 

eeuw te bestuderen. 

 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het bureauonderzoek beschreven. Een 

opsomming van de geraadpleegde literatuur en gebruikte kaarten is terug te 

vinden in de literatuurlijst. Voor een tabel met een overzicht van geologische en 

archeologische tijdvakken wordt verwezen naar bijlage 2.  

 

Het bureauonderzoek dient als basis om met behulp van locatiekeuze-theorieën 

een uitspraak te doen over de kans op aanwezigheid van archeologische resten 

oftewel om de specifieke archeologische verwachting op te stellen. Daarnaast 

dient het bureauonderzoek als basis om de historisch-geografische karakteristiek 

en waarden van het gebied te bepalen en als basis voor de bouwhistorische 

waardering. Zowel de archeologische verwachting, als de historisch-geografische 

en bouwhistorische waardering worden in hoofdstuk 3 beschreven. 

2.2 Landschappelijke ontwikkeling 

2.2.1 Algemeen 

Het plangebied ligt in het centrale dekzandlandschap in de Roerdalslenk.
3
 De 

Roerdalslenk, ook wel Centrale Slenk genoemd, is een tektonisch dalingsgebied 

dat door breuken, de Feldbiss / Breuk van Vessem en de Peelrandbreuk, wordt 

begrensd. Ten zuidwesten en noordwesten ligging de tektonische 

opheffingsgebieden (horsten) van respectievelijk het Kempisch Hoog en de 

Peelhorst. 

 

In het vroegpleistoceen en het begin van het middenpleistoceen raakte de 

Roerdalslenk gevuld met overwegend grove zanden en grind (Formatie van 

Sterksel) aangevoerd door de Rijn en Maas. Door de tektonische opheffing en 

kanteling van de Peelhorst werden de grote rivieren in het Cromerien
4
 

gedwongen hun loop naar het oosten te verplaatsen en kwam een einde aan de 

fluviatiele sedimentatie in de slenk. 

                                                      
3
 Buitenhuis et al. 1991. 

4
 Zie bijlage 2 voor een overzicht van de geologische perioden. 
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Gedurende de ijstijden (glacialen) van het midden- en laatpleistoceen (Elsterien, 

Saalien en Weichselien) werd de Roerdalslenk geleidelijk opgevuld met 

afzettingen van meer lokale oorsprong (Formatie van Boxtel). Deze afzettingen 

kunnen globaal worden onderverdeeld in Brabants leem, fluvioperiglaciale 

afzettingen (smeltwaterafzettingen) en eolische afzettingen (löss en dekzand). Al 

deze afzettingen hebben in de Roerdalslenk een dikte van 15 tot (soms) 45 m.  

 

Brabants leem is in perioden met permafrost
5
 ontstaan uit door de wind 

aangevoerd materiaal waaruit door dooiwaterstroompjes de fijne deeltjes 

werden uitgewassen, die vervolgens werden afgezet in ondiepe vochtige 

depressies (dooimeren).  

 

Fluvioperiglaciale afzettingen, oftewel verspoelde dekzand- en rivierafzettingen, 

ontstonden wanneer aan het begin en eind van de glacialen, en dan voornamelijk 

in de zomermaanden, veel smeltwater vrijkwam. Dit water werd afgevoerd door 

een systeem van verwilderde geulen en beken, waarbij materiaal van het 

hogergelegen Kempisch Hoog en Peelhorst naar de lager gelegen Centrale Slenk 

werd verplaatst. De afzettingen die hierbij tot stand kwamen, bestaan uit min of 

meer gelaagde zanden, met eventueel leemlagen en/of planten- en houtresten.  

 

Door het ontbreken van vegetatie werd in de droge en zeer koude glacialen door 

de wind sediment verplaatst en elders weer afgezet. In het Pleniglaciaal 

(middenweichselien) werd zo het Oudere dekzand als een deken over het vrijwel 

vegetatieloze landschap afgezet. Het Oudere dekzand is vaak horizontaal 

gelaagd met lemige banden. Door de aanwezigheid van een grindrijk niveau, de 

zogenaamde Laag van Beuningen, dat is ontstaan door uitblazing van fijnere 

delen
6
, kan onderscheid worden gemaakt in het Ouder dekzand I en II.  

 

In het laatglaciaal (laatweichselien) was de begroeiing weer wat dichter waardoor 

de verstuiving een meer lokaal karakter had en het zogenaamde Jonger dekzand 

werd afgezet in de vorm van langgerekte, voornamelijk ZW-NO georiënteerde 

ruggen. Het Jonger dekzand is meestal niet gelaagd. Gedurende de 

interstadialen
7
 zijn plaatselijk leemlagen, veenlaagjes of bodems gevormd. Zo 

vond gedurende het Allerød-interstadiaal op de hogere terreindelen 

bodemvorming plaats, die nu nog te herkennen is als een grijswitte laag met 

houtskoolresten. Deze zogenaamde Laag van Usselo bevindt zich tussen het 

Jonger dekzand I
8
 en het Jonger dekzand II

9
. 

 

Aan het einde van het Weichselien en in het Holoceen werd het klimaat een stuk 

milder. Het systeem van ondiepe, verwilderde geulen en beken veranderde 

hierdoor in meanderende beken, die zich aanvankelijk in het landschap insneden. 

In de beekdalen werden zand en klei afgezet en vond lokaal veenvorming plaats 

(Boxtel Formatie; Singraven Laagpakket). Door de toenemende vegetatie kwam 

een eind aan de natuurlijke zandverstuivingen en raakten de dekzandruggen 

gefixeerd. Door het toedoen van de mens, door kappen, branden en ontginnen, 

konden plaatselijk opnieuw verstuivingen optreden (Boxtel Formatie; Kootwijk 

Laagpakket).  

 

                                                      
5
 Bodem die tot op grote diepte permanent bevroren is. 

6
 Een zogenaamde desert pavement. 

7
 Relatief warme periode binnen een glaciaal. 

8
 Afgezet in het Oude Dryas-stadiaal. 

9
 Afgezet in het Jonge Dryas-stadiaal. 
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Ook de bodemvorming, die door het mildere klimaat op grote schaal plaatsvond, 

is grotendeels antropogeen beïnvloed.
10

 In de zeer arme gronden (met een 

leemgehalte van 10% of lager) van het Pleistocene zandgebied ontstond direct 

vanaf het begin van het Holoceen een humuspodzol (primaire podzolisatie). Op 

de iets rijkere gronden vormden zich in eerste instantie moderpodzolen. Door 

ontbossing voor de landbouw zijn plaatselijk echter ook de rijkere 

moderpodzolgronden tot de voedselarmere humuspodzolgronden gedegradeerd 

(secundaire podzolisatie). Deze ontwikkeling vond over het algemeen in 

toenemende mate vanaf het laatneolithicum plaats. Vanaf de late ijzertijd waren 

veel gebieden dermate uitgeloogd dat ze werden verlaten en men zich in 

mineralogisch rijkere of lemigere gebieden (met moderpodzolgronden) 

terugtrok. Deze laatste zones komen vaak overeen met de gebieden waar vanaf 

de late middeleeuwen rondom de oude dorpen een esdek is ontstaan.
11 

2.2.2 Specifiek 

Volgens de geologische overzichtskaart van Nederland maakt het plangebied 

hoofdzakelijk deel uit van een noordoost-zuidwest georiënteerde zone met  

beekzand en –leem van het Laagpakket van Singraven (Formatie van Boxtel; 

kaarteenheid Bx2). De noordwestgrens van het plangebied ligt op de overgang 

naar een groot gebied waar fluvioperiglaciale afzettingen (leem en zand) met 

een zanddek van het Laagpakket van Wierden (Formatie van Boxtel) voorkomen 

(kaarteenheid Bx6).12 

 

Om de geologische opbouw van het plangebied beter in beeld te brengen kan 

gebruik worden gemaakt van de database van het TNO (DINOloket). Langs de 

noordgrens van het plangebied bevindt zich een maximaal 4,75 m dik pakket, 

zwak siltig, matig fijn dekzand met daaronder zeer fijne tot matig grove 

fluvioperiglaciale zanden. De dikte van de dekzanden nemen in zuidelijke 

richting af. Vanaf een diepte die in oostelijke richting afneemt van 10,5 m tot 2,5 

m +NAP wordt een pakket zeer tot uiterst grof, grindig zand met kleilagen 

aangetroffen, dat behoort tot de Formatie van Sterksel.13  Plaatselijk, zoals ter 

hoogte van het terrein van Van Besouw, heeft zich een dunne laag veen over het 

dekzand ontwikkeld.14 

 

Ten zuiden van de Nieuwe Leij komt op de fluvioperiglaciale afzettingen een 2 

tot meer dan 4 m dik pakket beekafzettingen voor, dat bestaat uit een 

afwisseling van sterk humeuze, sterk zandige leem of klei, matig humeus, zeer 

fijn tot zeer grof zand en/of veen.15 In het oostelijke deel van het plangebied 

bevindt zich nabij de Beeksedijk een gebied waar een dekzandopduiking 

voorkomt.16  

 

                                                      
10

 Buitenhuis et al. 1991; Teunissen van Manen 1985; Bisschops, Broertjes & Dobma 1985; 

Berendsen 2004. 
11

 Spek 2004. 
12

 Geologische overzichtskaart van Nederland 2010. 
13

 DINOLoket boring B50F0921, B50F0544, B50F0028, B50F0027 en B50F0687. 
14

 DINOLoket boring B50F0027. 
15

 DINOLoket boring B50F1406, B50F0158, B50F0026 en B50F0927. 
16

 DINOLoket boring B50F0148. 
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Afbeelding 2.1 Ligging van het plangebied op een uitsnede van de geomorfologische kaart 

1:50.000. 

 

Hoewel het noordelijke deel van het plangebied niet gekarteerd is, blijkt uit de 

geomorfologische kaart van Nederland (zie afbeelding 2.1) dat het plangebied 

hoofdzakelijk deel uitmaakt van het beekdal van de Leij, dat in het westelijke 

deel van het plangebied bestaat uit een relatief laaggelegen beekdalbodem 

zonder veen (kaarteenheid 2R5) en in het oostelijke deel uit een beekdalbodem 

met veen (kaarteenheid 2R4). Langs de Bergstraat-Kerkstraat bevindt zich de 

glooiing van de beekdalzijde (kaarteenheid 3H11), die in noordwestelijke richting 

overgaat in een gebied met dekzandruggen al dan niet met oud-bouwlanddek 

(kaarteenheid 3L5). In het uiterste noordwestelijke deel bevindt zich rondom de 

Bergstraat-Poppelseweg een beekoverstromingsvlakte (kaarteenheid 2M24).  Ter 

hoogte van de Beeksedijk bevindt zich een kleine dekzandrug al dan niet met 

oud-bouwlanddek (kaarteenheid 3K14). Het plangebied wordt doorsneden door 

een aantal dijken of soortgelijke kunstwerken met hoogteverschil 0,5-1,5 m, 

waaronder de Bergstraat, de Molendijk, de kaden langs de (Nieuwe) Leij en de 

Beeksedijk.17 

 

Op de kaart van het Actueel Hoogtebestand Nederland (zie afbeelding 2.2) is te 

zien dat het hoogteverloop in en rond het plangebied sterk is beïnvloed door de 

aanwezige bebouwing en de ophoging van de terreinen die hieraan vooraf is 

gegaan. Het noordwestelijke deel van het plangebied maakt hierdoor deel uit 

van een relatief hooggelegen vlakte, waarvan de hoogte varieert van 13,8 m tot 

16,4 m NAP. Dit opgehoogde gebied gaat via een steilrand over in het relatief 

laaggelegen zuidoostelijk deel, waarvan de hoogte varieert van 12,3 m tot 13,4 m 

NAP. Met name in het oostelijke deel bevindt zich een aantal watervoerende 

laagten. Het gebied wordt doorsneden door een groot aantal kaden en dijken, 

waaronder de Bergstraat, de Molendijk, de kaden langs de (Nieuwe) Leij, de 

Vosserijten en de Beeksedijk. Op de oostgrens van het plangebied bevindt zich 

een kleine, geïsoleerde hoogte (circa 13,6 m +NAP). Opvallend is dat het 
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hoogteverloop in het laaggelegen gebied vrij gelijkmatig is, waarbij er geen oude 

beeklopen zichtbaar zijn. Dit zou op basis van het verloop van de Leij in de 

negentiende eeuw wel worden verwacht (zie paragraaf 2.3.3). Dit doet 

vermoeden dat het beekdal is opgevuld en/of geëgaliseerd. Op de locaties van de 

waterlichamen na, zijn er geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van 

ontgrondingen.18 

 

Afbeelding 2.2 Ligging van het plangebied op een uitsnede van de kaart van het Actueel 

Hoogtebestand Nederland (AHN 2014). 

 

Op de bodemkaart is het noordwestelijke deel van het plangebied evenmin 

gekarteerd. Desondanks is af te leiden dat in het zuidwestelijke deel van het 

plangebied beekeerdgronden voorkomen, die zijn ontstaan in lemig fijn zand 

met grondwatertrap III (kaarteenheid pZg23). Als gevolg van de opvulling van het 

beekdal komen in het grootste deel van het plangebied echter lage 

enkeerdgronden  (kaarteenheid EZg23) en hoge zwarte enkeerdgronden voor, 

die zijn ontstaan in lemig fijn zand met grondwatertrap III of V*. 

 

Hoge zwarte enkeerdgronden bevinden zich over het algemeen rondom oude 

dorpen en worden gekenmerkt door een humeuze bovengrond, het esdek, van 

50 cm of dikker. Het esdek is ontstaan door eeuwenlange bemesting met 

potstalmest (zie afbeelding 2.4). Door variaties in de aard (soort plaggen, 

percentage minerale bestanddelen) en de hoeveelheid van de gebruikte mest, de 

duur van de ophoging en de oorspronkelijke ligging (nat of droog) vertoont het 

esdek grote verschillen in dikte, kleur, humusgehalte en textuur. Het esdek is vaak 

opgebouwd uit meerdere lagen. De bouwvoor (Aap-horizont), de recent 

geploegde laag, is meestal 20 à 30 cm dik en bestaat uit donkergrijsbruin tot 

zwart matig humeus zand. Daaronder bevinden zich vaak een of meerdere lagen 

(Aa-horizont), die over het algemeen lichter zijn en minder organische stof 

bevatten. Op de overgang van het plaggendek naar de onderliggende natuurlijke 

ondergrond kan een lichtgrijsbruin gekleurde fossiele cultuurlaag (Apb-horizont) 
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voorkomen van vóór de introductie van de plaggenbemesting. Deze laag wordt 

gekenmerkt door een vuilgrijze, onnatuurlijke kleur en de aanwezigheid van 

scherven en is vaak sterk aangetast door latere grondbewerking of grotendeels 

opgenomen in het plaggendek.  

 

 
Afbeelding 2.3 Ligging van het plangebied op een uitsnede van de Bodemkaart van 

Nederland 1:50.000 (kaartblad 50O, 1984). 

 

Vaak is onder het esdek nog een restant van het oorspronkelijke bodemprofiel 

aanwezig. Indien sprake is geweest van een snelle ophoging, bijvoorbeeld als 

gevolg van egalisatiewerkzaamheden van lager gelegen gebieden ten tijde van 

de ontginning, zal onder het esdek nog een intacte Ah-horizont aanwezig zijn 

van het oorspronkelijke bodemprofiel (het oude loopvlak). Deze laag 

onderscheidt zich door een hoger humusgehalte en een wat donkerder kleur. 

Door verploeging is de oorspronkelijke A-horizont echter meestal opgenomen in 

het esdek. Indien de oorspronkelijke bodem bestond uit een podzolbodem, 

kunnen dieper nog een onverstoorde B- en/of BC- horizont voorkomen. Op 

grotere diepte gaat de B- of BC-horizont over in het moedermateriaal (de C-

horizont).
19

 

 

Beekeerdgronden komen voor in de relatief laaggelegen zandgronden, zoals 

beekdalen. De gronden worden gekenmerkt door een donkere bovengrond (de 

A-horizont) van doorgaans 20 tot 30 cm dik direct op de C-horizont met binnen 

35 cm –mv roest. De donkere bovengrond is ontstaan door een hoge productie 

van organisch materiaal en een geremde afbraak als gevolg van de lage, relatief 

natte ligging, waarna door vermenging door kleine bodemdieren met de 

bovenste grondlagen een donker gekleurde bovengrond is ontstaan. In de 

omgeving van nederzettingen komt plaatselijk een humushoudende bovengrond 

voor die door bemesting met materiaal uit de potstal dikker is dan 30 cm 

(maximaal 50 cm dik). Indien de humeuze bovengrond dikker is dan 50 cm, 

spreekt men van lage enkeerdgronden. 
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Het oorspronkelijke bodemprofiel bestond in Noord-Brabant op de hogere delen van het 

dekzandlandschap uit holt- of haarpodzolgronden en in de lagere, nattere delen uit 

veldpodzolgronden (zie A). Tot de twaalfde-dertiende eeuw werden de hogere dekzandruggen 

gebruikt voor bewoning en de aanleg van akkers en grafvelden. Hierdoor werd de bovengrond van het 

oorspronkelijke bodemprofiel verstoord en ontstond een cultuurlaag. Palen, waterputten en 

voorraadkuilen lieten diepere sporen in het bodemprofiel achter (zie B). Omstreeks de dertiende eeuw 

werden de nederzettingen verplaatst naar de overgang van de hogere naar de lagere delen, langs of in 

de beekdalen.  

 

De reliëfrijke, hogere delen werden vanaf deze periode op grote schaal geëgaliseerd, zodat een groot 

aaneengesloten, vlakgelegen akkercomplex ontstond (zie C). Hierbij zijn de hogere delen van de 

zandgronden gedeeltelijk onthoofd, waardoor alleen de BC-horizont nog resteert. Het vrijgekomen 

zand werd gebruikt om de dekzandlaagten op te vullen, waardoor vaak het gehele (veld)podzolprofiel 

bewaard is gebleven. Fossiele akkerlagen uit deze periode zijn vrijwel uitsluitend op de flanken van de 

vroegere dekzandruggen bewaard gebleven. 

 

Vanaf ongeveer de vijftiende eeuw is men, in combinatie met de voornoemde egalisatie, begonnen met 

het bemesten van de akkers met materiaal uit de potstal. Het rundvee stond in de potstal op een laag 

strooisel, dat bestond uit o.a. roggestro, plaggen en een mengsel van vergane bladeren, onkruid, 

bosstrooisel, e.d. Om de zoveel dagen werd een nieuwe laag strooisel in de stal gegooid dat vermengd 

raakte met de mest van de dieren. Als de potstal vol was werd de plaggenmest op het erf opgeslagen 

om verder te fermenteren, waarna het werd uitgereden over de akker. Hierdoor ontstond in de loop 

der eeuwen een dik, humeus dek, het zogenaamde esdek (zie D). De plaggendekken werden 

herhaaldelijk meerdere spaden diep gespit, waardoor de oude cultuurlagen vaak geheel in het 

onderste deel van het esdek zijn opgenomen (zie E). Door variatie in de gebruikte plaggen- en strooisel 

voor de potstal en spitactiviteiten kunnen in het esdek meerdere sublagen aanwezig zijn.
20 

Afbeelding 2.4 Vorming van een esdek in archeologisch perspectief. 

 

Lage enkeerdgronden worden evenals hoge zwarte enkeerdgronden gekenmerkt 

door een esdek van 50 cm of meer, maar hebben een hoge grondwaterstand 

(grondwatertrap III of lager). De gronden komen voor in de beekdalen. Door 

egalisatiewerkzaamheden bij de ontginning is het oorspronkelijke bodemprofiel 
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snel buiten het bereik van de ploeg gekomen, waardoor dit nog grotendeels 

intact aanwezig is onder het esdek. De oorspronkelijke A-horizont bestaat door 

de natte context meestal uit een sterk humeuze tot moerige, zeer 

donkergrijsbruine tot zwarte laag met direct daaronder de C-horizont.
21

 

2.3 Bewoningsgeschiedenis 

2.3.1 Inleiding 

Het plangebied maakt deel uit van het Zuid-Nederlandse dekzandgebied. Dit 

landschap bestond van nature uit een afwisseling van dekzandruggen, 

dekzandvlaktes, beekdalen en vennetjes. Het dekzandgebied kent een lange 

bewoningsgeschiedenis, waarvan de eerste sporen teruggaan tot de laatste ijstijd 

(laat-paleolithicum B). Het laatpaleolithicum werd evenals het daaropvolgende 

mesolithicum gekenmerkt door rondtrekkende jagers-verzamelaars, die gebruik 

maakten van stenen en benen werktuigen. De mensen woonden in tijdelijke 

kampen, die zich over het algemeen op landschappelijke gradiënten bevonden. 

Door de bestaansbasis (jagen en verzamelen) en de grote mobiliteit was de 

invloed van deze mensen op het landschap gering.  

 

Dit veranderde toen men vanaf 4900 v.C. (neolithicum) geleidelijk het jagen en 

verzamelen verruilde voor een voedselvoorziening gebaseerd op akkerbouw en 

veeteelt. Door het verbouwen van voedsel werd men gebonden aan een 

bepaalde plek, werden stevigere onderkomens gebouwd en ging men aardewerk 

produceren en gebruiken. Zodra de bodem op een bepaalde plek uitgeput was, 

kapte men een nieuw stukje bos en verplaatste men de akkers en eventueel de 

boerderij. Als gevolg van de ontbossing en de akkerbouw ging de natuurlijke 

vruchtbaarheid van de armere bodems snel achteruit. Het bos regenereerde 

daardoor plaatselijk vanaf het laatneolithicum na verlating van de akkers niet 

meer en er ontstonden heidevelden. Plaatselijk konden als gevolg van het kappen 

en afbranden van het bos zandverstuivingen ontstaan.  

 

Als gevolg van de ontbossing en akkerbouw was vanaf de late ijzertijd de 

bodemvruchtbaarheid in grote gebieden dermate afgenomen, dat deze niet meer 

als woon- en landbouwgebied werden gebruikt en men zich terugtrok in de 

gebieden met een van nature hoge bodemvruchtbaarheid. Op de uitgeputte 

akkers zal na verloop van tijd secundair bos zijn gaan groeien, waarna deze 

gebieden werden gebruikt voor het verkrijgen van brandhout en dergelijke. De 

beekdalen waren lange tijd nog dichtbegroeide moerasbossen en speelden geen 

rol in het landbouwsysteem. Beekdalen en andere moerassige delen van het 

landschap werden wel gebruikt voor de winning van grondstoffen (zoals hout, 

leem en veen), als dump voor afval, voor rituele deposities en dergelijke. 

 

In de loop van de middeleeuwen nam de bevolking sterk toe, waardoor ook de 

behoefte aan landbouwgrond sterk groeide en grote aaneengesloten 

bouwlandcomplexen ontstonden. De nederzettingen werden daarbij van de hoge 

dekzandruggen verplaatst naar flanken, waardoor zogenaamde 

beekdalnederzettingen ontstonden. Om in de groeiende behoefte aan mest te 

kunnen voorzien, werden vanaf de elfde of twaalfde eeuw ook de beekdalen 

ontgonnen en omgevormd tot wei- en hooilanden. In de veertiende en vijftiende 

eeuw werd de ontwatering van de beekdalen vervolgens verbeterd door de 

gronden te verdelen in vaak relatief smalle, langgerekte kavels die loodrecht op 
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de beek lagen. Bovendien werd grond van de hogere dekzandruggen gebruikt 

om de randen van de beekdalen op te hogen.  

 

Om de beschikbare mest efficiënter te kunnen gebruiken, werd de mest vanaf de 

vijftiende eeuw vermengd met bosstrooisel en plaggen. De winning van het 

bosstrooisel en de plaggen leidde tot een verregaande aftakeling van de bossen, 

zodat uitgestrekte heidevelden ontstonden. Dit landschap, met een afwisseling 

van aaneengesloten bouwlandcomplexen, wei- en hooilanden in de beekdalen en 

grote heidegebieden, bleef tot in de negentiende eeuw bestaan. Pas met de 

uitvinding van de kunstmest in de negentiende eeuw waren de heidevelden niet 

meer nodig voor de bemesting van de akkers en konden ze worden ontgonnen 

voor de landbouw.22 

2.3.2 Archeologische waarden 

Over het algemeen zijn in Nederland op verschillende niveaus (landelijk, 

provinciaal, regionaal en gemeentelijk) archeologische (verwachtings-)kaarten 

opgesteld. De gemeente Goirle beschikt echter (nog) niet over een eigen 

archeologisch beleid en maakt gebruik van de provinciale archeologische 

verwachtingskaart, die is gebaseerd op de landelijke Indicatieve Kaart 

Archeologische Waarden (IKAW). De archeologische verwachting op deze kaart is 

grotendeels gebaseerd op de statistische relatie tussen bodemtype en 

archeologische vindplaatsen. Op deze kaart is aan het zuidelijke deel van het 

plangebied een middelhoge verwachting toegekend. Het noordelijke deel is 

vanwege de ligging in de bebouwde kom niet gekarteerd. Gezien de omringende 

gebieden geldt hiervoor een middelhoge tot hoge archeologische verwachting 

(zie afbeelding 2.5).23  

 

Op provinciaal niveau is in 2006 de CultuurHistorische Waardenkaart opgesteld, 

die in 2010 is herzien. Op deze kaart zijn, behalve de IKAW, de erfgoedwaarden 

van Noord-Brabant inzichtelijk gemaakt, waarbij het provinciaal cultuurhistorisch 

belang een belangrijke rol speelt. Met de aanduiding van cultuurhistorische 

landschappen wordt aangegeven wat de meest waardevolle gebieden van 

Brabant zijn en welke ontwikkeling de provincie hier voorziet. De meest 

kenmerkende gebieden van de cultuurhistorische landschappen zijn gekarteerd 

als zogenaamde cultuurhistorische vlakken. Deze laatste gebieden zijn 

opgenomen in de Verordening Ruimte van de provincie. De waarden en 

kenmerken van de cultuurhistorische vlakken moeten door middel van 

bestemmingsplannen worden beschermd. Het niet-bebouwde deel van het 

plangebied maakt deel uit van het archeologisch landschap ‘dekzandrug Tilburg-

Den Bosch’. Dit gebied komt overeen met het historisch-geografisch waardevolle 

vlak ‘Beekdal Oude Leij’. Het noordelijke deel van het plangebied is gekarteerd 

als onderdeel van de historische stedenbouw ‘oude dorpskern en villabouw 

Goirle’. Zowel de Bergstraat als de Molendijk en de Vosserijten zijn gekarteerd als 

waardevolle historisch-geografische lijnelementen met respectievelijk een redelijk 

hoge, een hoge tot zeer hoge en een zeer hoge waarde. Langs de Molendijk 

bevindt zich historisch groen ‘houtwal, laanbeplanting de Vloeder, Goirle’. Langs 

de Vosserijten bevindt zich het historisch groen ‘houtwal, laanbeplanting Oude 

Trambaan, de Donk, Abcovense Dijk, Goirle’. Ook de tuin van Huize Anna is 

aangewezen als historisch groen. Op de kaart zijn eveneens monumenten 

opgenomen. Deze worden behandeld in paragraaf 3.4.24 
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Afbeelding 2.5 Ligging van het plangebied op de IKAW met AMK-terreinen, ARCHIS-

waarnemingen en onderzoeksmeldingen (ARCHIS II 2014). 

 

Naast deze verwachte archeologische waarden zijn rond het plangebied in het 

verleden ook daadwerkelijk archeologische waarden aangetroffen. In de 

database van het RCE, ARCHIS II, zijn rond het plangebied binnen een straal van 

circa 500 m diverse archeologische vondsten bekend. Bepaalde gebieden zijn 

vanwege hun archeologische waarden vermeld op de Archeologische 

Monumentenkaart (zie afbeelding 2.5). Het noordelijke deel van het plangebied 

maakt deel uit van de oude dorpskern van Goirle, die is aangewezen als terrein 

van hoge archeologische waarde  met bewoningsresten uit de late middeleeuwen 

en nieuwe tijd (monumentnr. 16851). De begrenzing van het monument is 

gebaseerd op vroeg twintigste-eeuwse kaarten. 

 

In het plangebied zijn tot op heden slechts twee waarnemingen geregistreerd, 

die bovendien beide administratief geplaatst zijn. De eerste waarneming is 

gedaan ten noordoosten van Goirle, dus niet in het plangebied, bij een 
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zandafgraving in de jaren dertig van de twintigste eeuw. De vondst bestond uit 

drie urnen uit de vroege ijzertijd (ARCHIS-waarnemingsnr. 36762). De tweede 

waarneming betreft eveneens de vondst van urnen uit de bronstijd-ijzertijd op de 

heide (ARCHIS-waarnemingsnr. 36783). Ook deze vondsten zijn niet in het 

plangebied gedaan. 

 

Op 320 m ten noordwesten van het plangebied is in 2006 door BILAN een 

archeologisch booronderzoek uitgevoerd. Bij dit onderzoek werden 

aardewerkfragmenten uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd aangetroffen 

(ARCHIS-waarnemingsnr. 425534). Later in dat jaar is in het gebied een 

proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Bij dit onderzoek werden uitsluitend sporen 

aangetroffen die verband houden met agrarische activiteit in de late 

middeleeuwen alsmede aardewerkfragmenten uit de middeleeuwen en nieuwe 

tijd (ARCHIS-waarnemingsnr. 42577). 

  

Op 500 m ten noordwesten van het plangebied zijn langs de Nieuwkerksedijk ter 

hoogte van het toponiem Tichelberg in het midden van de twintigste eeuw 

‘Romeinse potten’ en vuursteenartefacten gevonden (ARCHIS-waarnemingsnr. 

35468). Nadere informatie ontbreekt. Op een nabijgelegen locatie bevindt zich 

een waarneming die betrekking heeft op de vondst van een bronzen lanspunt uit 

de bronstijd (ARCHIS-waarnemingsnr. 36785). 

 

Op 500 m ten noorden van het plangebied heeft een particulier in het begin van 

de twintigste eeuw aardewerkfragmenten uit de vroege ijzertijd gevonden. Het 

betreffen fragmenten van urnen en bijpotjes (ARCHIS-waarnemingsnr. 36756).  

 

Tot op heden is op drie locaties in het plangebied archeologisch onderzoek 

uitgevoerd, waarvan op slechts twee locaties een veldonderzoek is gevoerd. In 

2007 heeft Synthegra in het kader van een bestemmingsplanwijziging voor een 

terrein tussen het Kerklaantje en de Saelde een archeologisch bureauonderzoek 

uitgevoerd (onderzoeksmeldingsnr. 26031). Op basis van dit onderzoek is aan het 

gebied een hoge verwachting toegekend voor archeologische waarden uit de 

steentijd tot en met de nieuwe tijd en is geadviseerd een archeologisch 

booronderzoek uit te voeren.25 In 2008 is dit booronderzoek door Synthegra 

uitgevoerd (onderzoeksmeldingsnr. 26457). Bij dit onderzoek bleek dat het 

gebied recent was opgehoogd, waardoor de geplande verstoring de 

oorspronkelijke bodem niet zou bereiken. Derhalve is geadviseerd om bij 

bodemverstoring dieper dan 70 cm (zuidelijke deel) en 110 cm (noordelijke deel) 

een archeologische begeleiding van de werkzaamheden uit te voeren. 

 

In 2009 is door Oranjewoud voor een terrein aan de Hoogen Dries een 

bureauonderzoek en karterend booronderzoek uitgevoerd 

(onderzoeksmeldingsnr. 36879). Op basis van het bureauonderzoek was aan het 

gebied een (middel)hoge verwachting toegekend voor archeologische waarden 

uit de steentijd tot en met de nieuwe tijd. Uit het veldonderzoek bleek dat de 

bodem bestond uit een 70 tot 90 cm dik met puin verstoord plaggendek met 

daaronder de C-horizont. In het noordelijke deel van het terrein was de humeuze 

bovengrond veel dikker (125 tot 150 cm). Hier werd in één boring onder de 

humeuze bovengrond een 20 cm dikke laag restveen met daaronder een 

compleet podzolprofiel aangetroffen. Dit wijst er op dat de humeuze 

bovengrond ontstaan is door het ophogen van de randzone van het beekdal. Er 

                                                      
25

 Hesseling (red.) 2007. 



 

 Archeologisch bureauonderzoek 24 

zijn geen relevante archeologische indicatoren aangetroffen. Derhalve is 

geadviseerd geen vervolgonderzoek uit te voeren.26  

 

In 2006 is door Sagro Milieu Advies Zeeland BV. voor een gebied op de hoek van 

de Kerkstraat en de Beeksedijk een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd 

(onderzoeksmeldingsnr. 19605). De resultaten van dit onderzoek zijn niet 

geregistreerd in ARCHIS. 

 

Aan de overzijde van de Beeksedijk, direct ten noordoosten van het plangebied, is 

in 2004 door BILAN een archeologisch bureau- en booronderzoek uitgevoerd 

(onderzoeksmeldingsnr. 6605). Bij het veldonderzoek werd in het zuidelijke deel 

een pakket (kleiig) veen aangetroffen met daaronder matig grof zand. In het 

noordelijke deel bevond zich een meer dan 50 cm dikke humeuze bovengrond 

met direct daaronder de C-horizont. Het lagere deel van het gebied was gedempt 

met onder andere puin. Er werden geen archeologische indicatoren aangetroffen, 

waardoor geen vervolgonderzoek is aanbevolen.27 

 

Direct ten zuidwesten van het plangebied heeft MUG Ingenieursbureau BV in 

2010 een archeologisch bureau- en booronderzoek uitgevoerd 

(onderzoeksmeldingsnr. 41049 en 41050). In het gebied werd een 35 tot 85 cm 

dikke humeuze bovengrond aangetroffen, waarin zich soms aan de basis een 

grijsbruine AB-horizont bevond. In één boring werd nog een grotendeels intact 

podzolprofiel aangetroffen. De C-horizont bestond uit dekzand met veel 

roestvlekken. Op basis ven het relatief verstoorde bodemprofiel is geen 

vervolgonderzoek geadviseerd.28 

2.3.3 Algemene historische ontwikkeling 

Het plangebied maakte in de achttiende en negentiende eeuw grotendeels deel 

uit van het beekdal van de Leij. In België ontsprongen de Poppelsche of Kleine 

Leij (ook wel Nieuwkerksche Leij genoemd) en de Rovertsche Leij (ook wel 

‘Breeheese Leij’ genoemd), die ten zuiden van het plangebied samenkwamen en 

verder stroomden als de Leij (zie bijlage 3).29 In het plangebied splitste de beek 

zich vervolgens in de noordelijk gelegen Nieuwe Leij en de zuidelijk gelegen 

Oude Leij (zie afbeelding 2.5). Vanaf de Regte Heide voegde zich nog een kleine 

waterloop bij de Nieuwe Leij. Deze waterloop werd evenals de Nieuwe Leij 

gebruikt als blauwsloot, een waterloop die het ongezuiverde afvalwater vanuit 

de textielfabriek afvoerde. Blauw verwijst naar de kleur van het water door het 

gebruik van kleurstoffen. De Nieuwe Leij stond hierdoor in de volksmond ook wel 

bekend als de Vuile Leij.30 De benaming van deze waterlopen veranderde nogal 

eens, waarbij ook wel eens de benaming Aa, Run of Rijt werd gebruikt. Over het 

algemeen wordt de term ‘leij’ gebruikt voor een gekanaliseerde of gegraven 

waterloop, terwijl ‘aa’ en ‘run’ gebruikt werden voor natuurlijke waterlopen en 

‘rijt’ voor een kleine beek of waterloop.31 

 

De Oude Leij vormde van oudsher de grens tussen Goirle en Hilvarenbeek. Al in 

de tweede helft van de achttiende eeuw was deze beek rechtgetrokken, 

waardoor de oorspronkelijke sterk meanderende beek een vrij recht verloop had 
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gekregen met hoekige bochten. Het tracé stroomopwaarts van de splitsing had 

lange tijd nog wel een sterk meanderend karakter. Mogelijk is de Nieuwe Leij 

ontstaan door het afgraven van veen, waardoor een nieuwe waterloop kon 

ontstaan. Een andere mogelijkheid is dat de Nieuwe Leij is gegraven om het 

beekdal beter te ontwateren. De waterloop kreeg in de loop der eeuwen een 

meanderend verloop en dreigde de dekzandrug te ondermijnen. Om dit te 

voorkomen heeft men het turfsteken in de rand van het beekdal verboden.32 

 

 
Afbeelding 2.5 Ligging van het plangebied op een uitsnede van een kaart uit het midden 

van de achttiende eeuw (Zijnen 1760). 

 

Het beekdal van de Leij was grotendeels in gebruik als weiland en deels als 

hooiland met plaatselijk hakhout. Het gebied, dat onder andere bekend stond als 

De Waarden of Weerden, was overwegend verkaveld in langgerekte percelen, 

dwars op de beken. De hooilanden, De Vloeden of Goolschen Vloeden, lagen 

voornamelijk stroomopwaarts van een watermolen en overstroomden derhalve 

regelmatig. Hooilanden waren over het algemeen gemeenschappelijke gronden 

en kenden een grootschalige verkaveling. Na de Vrede van Munster (1648) verviel 

de gemeint, de gemeenschappelijke gronden, van Goirle en konden particulieren 

grond kopen om te ontginnen. Dergelijke percelen werden vaak afgebakend of 

omsloten door sloten en/of houtwallen. Doordat de percelen ten zuiden van de 

Nieuwe Leij in de lengterichting werden opgedeeld en de perceelsgrenzen 

begroeid waren met heggen, bomenrijen of singels, kreeg het landschap hier een 

kleinschalig karakter. De perceelsbeplanting diende niet alleen als afscheiding, 

maar werd door beheer als hakhout ook gebruikt voor brand- en geriefhout. 

Opvallend is dat in het uiterste oosten een deel van het gebied evenwijdig aan de 

beken was verkaveld. Vermoedelijk bevindt zich hier een dekzandopduiking, die 

bekend stond als de Hoevenberg (zie paragraaf 2.2; AHN en DINOboringen). 

 

Het beekdal werd in noordoostelijke richting steeds moerassiger, waardoor het 

ten noordoosten van het plangebied alleen nog gebruikt kon worden voor de 
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winning van turf. Ook in het oostelijke deel van het plangebied zal, gezien het 

toponiem De Branden en De Braand in het verleden turf zijn gestoken.33 

 

Op de overgang van het beekdal naar de noordelijk gelegen akkers bevond zich 

de Kerkstraat, waarlangs zich de kern van Goirle bevond (zie ook paragraaf 2.3.3). 

De eerste vermelding van Goirle dateert uit 1298, maar opgravingen bij de 

afbraak van de parochiekerk hebben aangetoond dat er al in de twaalfde eeuw 

op deze plek een kerkje stond. De naam Goirle is afgeleid van ‘goer’, wat moeras 

of drassige grond betekent, en ‘loo’ wat op een open plek in het bos duidt.34 De 

meeste bebouwing lag aan de noordzijde oftewel aan de droge zijde van de 

Kerkstraat. Dit doet vermoeden dat de Leij regelmatig buiten haar oevers trad, 

waarbij de niet opgehoogde gronden aan de zuidzijde van de Kerkstraat 

overstroomden. Een andere verklaring is dat de Nieuwe Leij de dekzandrug 

dreigde te ondermijnen.35 Ter hoogte van de kerk lag aan het einde van de 

achttiende eeuw de school in het beekdal.36 

 

 
Afbeelding 2.6 Ligging van het plangebied op een uitsnede van de kadastrale kaart uit het 

begin van de negentiende eeuw met daarop de watermolen langs de Molendijk 

(Kadasterkaart 1811-1832). 

 

Het noordwestelijke deel van het plangebied lag op de rand van een gebied met 

een afwisseling van stuifzandduinen, de Bergen, en vennetjes, waaronder de Berg 

Venne. Vermoedelijk is de Berg Venne in het midden van de zeventiende eeuw 

gedraineerd, waarna het is ontgonnen als bouw- en weiland. De omringende 

stuifduinen bleven tot in het begin van de negentiende eeuw 

gemeenschappelijke heidegronden. De contour van het ven, een langgerekt 

ovaal, bleef hierdoor lange tijd herkenbaar in het landschap. 

 

Het gebied werd doorsneden door twee doorgaande wegen, De Molen Dijk 

in het centrale deel van het plangebied en De Wind Voorsten Dijk of 
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Winninxvoortschen Dyk (de huidige Beeksedijk) langs de oostgrens. Deze 

wegen waren in het natte beekdal opgehoogd en werden derhalve als ‘dijk’ 

aangeduid. De Molendijk (of een daarnaast gelegen wallichaam) werd ook 

wel aangeduid als de Dweerdijk en diende om bij hoge waterstand het 

water te keren.37 Bij de kruising van De Molen Dijk met de Leij bevond zich, 

zoals de naam al suggereert, een watermolen (zie afbeelding 2.6). De eerste 

vermelding van deze molen dateert uit 1331.38 Zoals gebruikelijk lag de 

molen niet aan de Nieuwe Leij zelf, maar aan een gegraven aftakking van 

de beek. Door middel van een sluis in de hoofdstroom werd het water 

opgestuwd en door de nevengeul geleid om het waterrad aan te drijven. 

Door een sluis in de zijtak kon de waterstand vóór de molen verder worden 

opgestuwd tegen een bocht van de Molendijk, waardoor hier een 

moerassige  zone ontstond (een soort molenvijver). De opstuwing van het 

water veroorzaakte stroomopwaarts overstromingen. Als gevolg van de 

uitschuring van het vallende water ontstond zowel stroomafwaarts van de 

sluis als bij de molen een kolk (respectievelijk het stuwwiel en spuiwiel (ook 

wel molenwiel of sluizewiel genoemd)). De molen had in de zeventiende 

eeuw twee maalinrichtingen; een ‘corenmolen’ en een ‘olieslachmolen’.39 

 

 
Afbeelding 2.7 Het fabriekscomplex Van Besouw NV in 1929 met op de achtergrond 

het beekdal van de Leij (Regionaal Archief 2014). 

 

In 1854-‘55 is langs de westgrens van het plangebied een keiweg (oftewel 

een doorgaande verharde weg) aangelegd. Deze doorgaande weg liep 

vanaf Poppel door Goirle om vanaf de kerk verder te lopen richting Tilburg 

(huidige Poppelseweg-Bergstraat-Tilburgseweg).40 Door de toegenomen 

economische welvaart en de aanleg van deze weg verdichte de bebouwing 

van Goirle zich sterk en breidde deze zich zowel langs de zuidzijde van de 
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Kerkstraat als langs de Poppelseweg uit (zie ook paragraaf 2.3.4). Tevens 

breidde de bebouwing van Goirle zich in het beekdal uit.41 Een groot deel 

van deze bebouwing was gerelateerd aan de opkomende textielindustrie in 

Goirle. Zo werd in het plangebied in 1865 door H. van Puijenbroek een 

textielonderneming opgericht (zie paragraaf 2.3.7), gevolgd door W. van 

Enschot in 1875 aan de Kerkstraat. In 1885 werd in het oostelijke deel van 

het plangebied door G. van Besouw een textielfabriek gestart (zie 

afbeelding 2.7 en paragraaf 2.3.6). Tot slot is in het uiterste westelijke deel 

van het plangebied in 1918 de Eerste Goirlesche Matrasdekkenfabriek 

opgericht door de gebroeders P. en A. Snels. 

 

 
Afbeelding 2.8 De tuin van Huize Anna met de gedempte molenvijver (beplant met 

kastanjebomen) en de oude watermolen omstreeks 1920, met op de voorgrond het 

fabriekscomplex Van Puijenbroek Textiel (Regionaal Archief 2014). 

 

In 1903 is de watermolen verkocht aan fabrikant E. van Puijenbroek en  

onttakeld, waarna deze in 1917 zou zijn gesloopt. Het wiel in de actieve 

arm van de Leij is vervolgens dichtgeslibd. Het terrein ging vervolgens deel 

uit maken van de tuin van Huize Anna, dat door Van Puijenbroek aan de 

Bergstraat werd gebouwd (zie paragraaf 2.3.8). De oude bocht in de 

Molendijk rond de molenvijver is hierbij weggehaald, waarbij de vijver is 

gedempt en beplant met bomen. Het molenwiel werd vervolgens 

onderdeel van de tuin van Huize Anna. De schuur, of gezien de locatie 

mogelijk de watermolen zelf, is nog lange tijd blijven staan (zie afbeelding 

2.8).42  

 

In 1907 is de Tilburgseweg door het plangebied in zuidoostelijke richting 

doorgetrokken als stoomtrambaan (de huidige de Vosserijten). De tramlijn 

is in 1935 opgeheven, waarna het vervoer werd overgenomen door bussen. 

De trambaan is nadien voorzien van laanbeplanting.43  

 

Vanaf de fabriek van Van Puijenbroek aan de Poppelseweg werd in de 

jaren twintig een spoor in noordwestelijke richting aangelegd, dat aansloot 

op het spoor Tilburg-Turnhout.44 Met de verbeterde ontsluiting van Goirle 

breidde de textielindustrie van Goirle zich steeds verder uit. In dezelfde 

periode werd de oude loop van de Leij door het zuidwestelijke deel van het 

plangebied gedempt, waarbij het bovenstroomse deel van de beek op een 

gegraven zijarm werd aangesloten.45 In de jaren dertig is de Nieuwe Leij 
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deels rechtgetrokken. In deze periode is evenwijdig aan het tracé van de 

stoomtram een nieuwe toegangsweg aangelegd.46 

 

Met het grootschalige gebruik van prikkeldraad na de Eerste Wereldoorlog 

werd de oude perceelsbeplanting overbodig en werd die niet meer 

onderhouden.47 Als gevolg hiervan is deze in de loop van de twintigste 

eeuw geleidelijk verdwenen. 

 

Na de Tweede Wereldoorlog is men begonnen de waterhuishouding in het 

beekdal van de Leij sterk te verbeteren. Hiervoor is langs de zuidoostgrens van 

het plangebied een door kades geflankeerde waterloop gegraven, die langs de 

Molendijk afboog en aansloot op de Nieuwe Leij.48 De oudere gegraven 

waterloop, die voorheen de bovenloop van de Leij vormde, is vervolgens 

gedempt. Langzamerhand is het gebied ten noordwesten van de Nieuwe Leij 

geheel volgebouwd (zie afbeelding 2.9). Met de uitbreiding van de fabriek Van 

Puijenbroek werd een oude weg vanaf de Molendijk naar de Poppelseweg 

opgebroken. In dezelfde periode is langs de Nieuwe Leij een (onverharde) weg 

aangelegd. Deze liep met een boog om de locatie van het oude stuwwiel heen.  

 

 
Afbeelding 2.9 Uitzicht op het plangebied omstreeks 1950 (Regionaal Archief 2014). 

 

Het zuidelijk gelegen terrein bleef een agrarisch gebied alhoewel het karakter 

van dit gebied door de ruilverkaveling, de uitbreiding van het wegennetwerk en 

de verlegging van de waterlopen wel sterk veranderde.49 In de jaren zestig is de 

Nieuwe Leij voor een tweede maal rechtgetrokken, waarbij de beek haar huidige 

loop kreeg. In deze periode is tevens langs de westgrens van het plangebied de 

Vloeidijk aangelegd.50 

 

Aan het einde van de twintigste eeuw zijn er op diverse plekken in het 

plangebied waterreservoirs gegraven.51 In 2009 heeft het Waterschap De Dommel 

samen met Brabants Landschap het gebied tussen de Nieuwe en de Oude Leij, de 
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Vosserijten en de Beeksedijk opnieuw ingericht voor waterberging en 

natuurontwikkeling. In dit gebied stroomde bij hoogwater het water van de 

Nieuwe Leij naar de Oude Leij, waardoor er benedenstrooms wateroverlast 

optrad.  Door de aanleg van een kade en door het maaiveld te verlagen tot 

moerasgebieden en waterplassen, kan het water bij hoogwater worden 

geborgen. Zodra de hoogwatergolf voorbij is, wordt het gebied weer geleidelijk 

ontwatert. Bij de inrichting van het gebied is rekening gehouden met de 

oorspronkelijke verkavelingspatronen en zijn bomenrijen en struwelen 

aangebracht om de landschappelijke beslotenheid terug te brengen (zie 

afbeelding 2.10).52  

 

 
Afbeelding 2.10 Huidige grondgebruik in en rond het plangebied (Bing Maps 2014). 

2.3.4 Historische ontwikkeling bebouwing Kerkstraat 

De Kerkstraat is zonder twijfel één van de oudste wegen van Goirle en dankt haar 

naam aan de Sint-Johanneskerk (Sint-Jan) die aan het begin van de straat staat. 

Vroeger werd een deel van de weg ‘Ketsheuvel’ genoemd. In het derde kwart van 

de negentiende eeuw werd de toenmalige zandweg bestraat.
53

 Het gebied ten 

zuiden van de weg heeft tot in de twintigste eeuw van tijd tot tijd blank gestaan 

als gevolg van overstroming van de Nieuwe Leij. Hierdoor was dit gebied 

aanvankelijk niet erg geschikt om gebouwen op te richten. Aanvankelijk zal er 

alleen zijn gebouwd op natuurlijke (of opgeworpen) verhogingen in het 

landschap. De Sint-Johannes Onthoofdingkerk bevindt zich van oudsher aan de 

zuidzijde straat. De kerk vormt al meer dan negen eeuwen het religieus hart van 

wat nu het dorp Goirle is en zal hier gebouwd zijn op een punt tussen bestaande 

herdgangen. Het huidige kerkgebouw heeft een romaanse voorganger uit 

omstreeks 1100 en een voorganger uit het midden van de vijftiende eeuw gehad. 

De toren van de vijftiende-eeuwse kerk bestaat nog. Het schip van de huidige 

kerk werd tussen 1895 en 1899 gebouwd op de plek waar op de kaart van 1832 
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een schoolgebouw en pastorie stonden (het oorspronkelijke schip was oost-west 

georiënteerd). Het schoolgebouw verloor haar functie in 1838.
54

 In 1931 werd aan 

de oostzijde tegen de kerk een nieuwe pastorie gebouwd, het huidige Kerkstraat 

3.  

 

 
Afbeelding 2.11 Aan het einde van de achttiende eeuw maakte Hendrik Verhees een 

tekening van de kerk in Goirle, zoals hij deze vanuit de huidige Kerkstraat heeft gezien. Van 

dit gebouw resteert thans nog de toren (Regionaal Archief Tilburg 2014).  

 

Op de kadastrale kaart van 1832 is te zien dat er ten oosten van de kerk dan nog 

nauwelijks bebouwing aan de Kerkstraat bestaat. In nabijheid van de kerk 

bevonden zich welgeteld drie huizen, met tuinen daarachter. Twee van deze 

huizen bestaan thans niet meer, ze hebben plaatsgemaakt voor nieuwe. Het 

dichtst bij de kerk was het huis van een priester, vervolgens de huizen van een 

landbouwer en schoenmaker (nu Kerkstraat 27). Verderop in de straat bevindt 

zich op de kaart de kleine woning van een spinster, op de plek waar nu de 

voormalige portiesloge van Van Besouw staat. Tussen de huizen en de woning 

van de spinster zijn op de kaart van 1832 vijf kavels bouwland getekend. Alle 

andere gronden tot aan de Leij zijn in gebruik als weiland, zoals tot ruim in de 

twintigste eeuw het geval zal blijven. 
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Afbeelding 2.12 Tekening gebaseerd op de kadastrale kaart van 1832.  

 

De bouwlanden (akkers) aan de zuidzijde van de Kerkstraat krijgen in de loop van 

de negentiende eeuw de bestemming van bouwkavel. In het verleden zijn de 

agrarische gronden ten zuiden van de Kerkstraat ‘Hooge Dries’ genoemd. De 

huizen die werden gebouwd zullen éénlaags zijn geweest. Kerkstraat 27, 33, 35 

en 49 zijn zeer waarschijnlijk oorspronkelijk in hun massa.
55

 De overige 

bebouwing in de straat zal zijn ontstaan op de plaats waar vroegere bebouwing 

heeft gestaan. Ook aan de noordzijde van de straat zal in de negentiende eeuw 

vrijwel uitsluitend éénlaags bebouwing te vinden zijn geweest. Op basis van de 

kadastrale kaart van 1832 en oude foto’s kan worden vastgesteld dat deze 

bebouwing hoofdzakelijk met de lange gevel en de hok van het zadel- of 

schilddak parallel aan de straat was gesitueerd. De omslag naar tweelaags huizen 

vindt in de eerste helft van de twintigste eeuw plaats, rond 1930. Voorbeelden 

daarvan zijn de nieuwe pastorie (#3 uit 1931), de in opdracht van J.M. Bruers 

gebouwde blokken (#13-17 uit 1932 en #19-25 uit 1933, gebouwd op de plaats 

van een boerderij van de familie Vermeer) en de villa voor A. van Vught (#37 uit 

1915, ontwerp: Jos Donders). Aan de bouw van al deze huizen ging de sloop van 

een voorganger vooraf. Het moment werd aangegrepen om rooilijnen in elkaars 

verlengde te brengen. Eén enkel bestaand pand werd met een bouwlaag 

verhoogd (#11 uit 1919 werd in 1936 opgehoogd). De hier geschetste 

ontwikkeling tekent zich ook af aan de noordzijde van de straat. Negentiende-

eeuwse (of in de kern zelfs oudere) bebouwing is daar éénlaags, twintigste-

eeuwse bouw is overwegend met een tweede bouwlaag uitgevoerd.  
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Afbeelding 2.13 Het begin van de Kerkstraat omstreeks 1900, gezien in oostelijke richting. 

De bebouwing rechts is geheel verdwenen, het huis links heeft plaatsgemaakt voor het 

gemeentehuis. In de achtergrond de fabrieksschoorsteen van de firma Van Enschot.  

 

In het derde kwart van de negentiende eeuw vond in Goirle een dubbele 

innovatie plaats op het gebied van het weven en spinnen. Als eerste werd het 

spinnen en weven in fabrieken gecentraliseerd. Tot circa 1850 toe werd er in 

Goirle thuis gewerkt. De fabricaten werden afgenomen door bazen of kooplieden 

en bij de spinners en wevers afgehaald. Een tweede innovatie volgde al spoedig. 

De aandrijving van de weefgetouwen werd overgenomen door stoommachines, 

waarmee ook de eerste fabrieksschoorstenen in Goirle verrezen.  

 

 In 1875 werd er door W. van Enschot een textielfabriek aan de Kerkstraat 

opgericht. De gebouwen van deze fabriek (na het faillissement van Van Enschot 

in 1967 zijn de gebouwen gebruikt door Meubelfabriek ‘Meufaco’) zijn in de 

jaren negentig van de vorige eeuw gesloopt om ruimte te maken voor een 

nieuwbouwwijk waarin de straten ‘Hooge Dries’ en ‘Saelde’ werden aangelegd. In 

het ontwerp van het complex op de nieuwe hoek van de Kerkstraat en de Hooge 

Dries werd, al dan niet bedoeld, gerefereerd aan het oorspronkelijke silhouet van 

de frontgevel van het fabriekscomplex. Dat front was uitgevoerd met een 

timpaan boven de centrale entree, zoals op oude foto’s van de Kerkstraat is te 

zien. De fabriek bestond in hoofdlijn uit een ververij, machinekamer en 

schoorsteen die in één lijn waren gezet en een productieruimte onder sheddaken 

daarnaast. In omvang is de fabriekslocatie relatief klein gebleven, zeker in 

vergelijking met enkele andere textielfabrieken in Goirle.  

 

Op steenworp afstand van de fabriek van W. van Enschot startte Van Besouw in 

1884-1885 een textielfabriek aan de Kerkstraat. Deze fabriek brandde in 1895 ten 

dele af. De schade werd spoedig hersteld. Aan de Kerkstraat is rond 1950 een 

verhoudingsgewijs groot kantoorgebouw voor deze fabriek verrezen. Op foto’s 

van voor die tijd zijn beduidend kleinere gebouwen met een minder 

representatief karakter te zien.  
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Afbeelding 2.14 Opname van de Kerkstraat vanaf de Kerktoren in oostelijke richting, 

omstreeks 1900. Bebouwing in de straat is hoofdzakelijk éénlaags en met de lange gevels 

aan de straat gericht. Op de voorgrond de textielfabriek van Van Enschot, daarachter de 

fabriek van Van Besouw. De fabrieken stonden tussen de woonhuizen.  

2.3.5 Historische ontwikkeling bebouwing Bergstraat 

De Bergstraat is een relatief jonge straat, waarvan het tracé op de kadastrale 

kaart van 1832 nog niet is weergegeven. Op die kaart is te zien hoe de historische 

weg van Poppel naar Goirle ter plaatse van de Watermolenstraat aansluit op de 

toenmalige Kerkstraat. De eerste tientallen meters van de huidige Bergstraat 

volgen het tracé van die weg. De Bergstraat is in de derde kwart van de 

negentiende eeuw aangelegd. Die ingreep zal relatief eenvoudig tot uitvoering 

zijn gebracht, omdat het gebied ten westen van de Watermolenstraat nog vrijwel 

onbebouwd was. De kadastrale kaart van 1832 laat in dit gebied slechts vijf 

huizen zien, waarvan twee in eigendom van een wever en één het bezit is van 

een spinster. De hoger gelegen delen van het gebied ten zuiden van de huidige 

Bergstraat zijn in 1832 in gebruik als akker of als weiland, begrensd door smalle 

percelen hakhout of restanten heidegrond. Aan de Nieuwe Leij zijn vooral 

hooilanden te vinden.  

 

De aanleg van de Bergstraat vindt plaats in een tijd dat het dorp Goirle sterk in 

omvang toeneemt. Dat komt vooral doordat het dorp in die tijd uitgroeit tot een 

belangrijk centrum voor textielindustrie. Uitbreiding van het dorp vindt 

aanvankelijk plaats langs bestaande wegen. Er ontstaat langs de Bergstraat een 

lint van min of meer soortgelijke bebouwing: éénlaags met zadeldaken waarvan 

de nokken evenwijdig aan de straat zijn gelegen. Van deze bebouwing resteert 

als gevolg van grootschalige sloop rond 1970 thans niets meer. Naast woonhuizen 

wordt er ook een textielfabriek gebouwd, en wel door Van Puijenbroek (zie 

hoofdstuk 5). Een foto die omstreeks 1895 is gemaakt vanuit de kerktoren van 

Goirle toont de hiervoor beschreven situatie met bebouwing die zich uitstrekt tot 

waar thans de Besterdstraat aansluit. Op dat punt verrijst in 1918 een 

matrassenfabriek van P. en A. Snels.  
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In de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw worden er huizen gebouwd tot 

aan de begrenzing van het plangebied. Het zijn met name deze woningen die 

bepalend zijn voor het karakter van het gebied. Een deel van die bebouwing 

heeft inmiddels plaatsgemaakt voor nieuwbouw rond 1970 en rond 2000.   

        

 
Afbeelding 2.15 Kadastrale situatie uit 1832 met in streeplijn de begrenzing van het 

onderzoeksgebied. In 1832 is er alleen in de nabijheid van de Watermolenstraat sprake van 

enige bebouwing. De overige gronden zijn in gebruik als weide (groen), akker 

(donkerbruin), hooiland (geel), heide (lichtgrijs) of hakhout (gearceerd).  

 

 
Afbeelding 2.16 Opname uit het begin van de twintigste eeuw met aan de Bergstraat 

overwegend éénlaags bebouwing waarvan de nokken van de zadeldaken evenwijdig aan 

de straat zijn gericht. Aan de Watermolenstraat staan huizen met daarachter de Van 

Puijenbroekfabriek, aanvankelijk aan de rand van de kern van Goirle (Regionaal Archief 

Tilburg 2014). 
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2.3.6 Historische ontwikkeling Fabrieksterrein Van Besouw 

Gerard van Besouw was rond het midden van de negentiende eeuw een 

handelaar die garen inkocht voor thuiswevers.
56

 Deze wevers leverden vervolgens 

tegen een vaste prijs weefsels aan Van Besouw, die de weefsels vervolgens in de 

markt zette. In 1876 werden er door Van Besouw wevers in dienst genomen en 

aan het werk gezet in een machinale weverij aan de Molenstraat. Dat de zaken 

goed gingen, mag blijken uit het grote huis dat Van Besouw in 1880 aan de 

Kerkstraat voor zichzelf en zijn gezin liet bouwen (Kerkstraat 10, een 

Rijksmonument). In 1884 kocht Van Besouw (landbouw)gronden aan de 

Kerkstraat om daar, vermoedelijk na ophoging van het terrein, een nieuwe 

machinale weverij te laten bouwen. Er werden in deze fabriek 40 weefgetouwen 

opgesteld, aangedreven door een stoommachine van 40pk. Bij de opening van de 

fabriek was deze met 69 wevers de grootste in Goirle (er waren daarnaast nog 

thuiswevers bij Van Besouw in dienst). Hoe de fabriek er aanvankelijk uit heeft 

gezien, is min of meer bekend van een foto van omstreeks 1890. De fabriek heeft 

een machinehuis met schoorsteen aan de Kerkstraat. Daarachter zijn evenwijdig 

aan de straat twee bouwdelen met zadeldaken en getuite topgevels te zien, 

vermoedelijk ververijen. Daar weer achter bevindt zich de werkplaats/weverij die 

onder zeven sheddaken is gebracht. Deze fabrieksopzet is gangbaar in die tijd.   

 

 
Afbeelding 2.17 Uitsnede van de kadastrale kaart van 1832 met daarop de begrenzingen 

van het terrein dat wordt aangeduid als het Van Besouw terrein. De kiem van Van Besouw 

ligt op het perceel linksboven (Kadasterkaart 1811-1832).  

 

Op 30 januari 1895 breekt er brand uit in de fabriek. De Tilburgse Courant van 2 

februari meldt daarover het volgende: “In den nacht van Woensdag op 

Donderdag brandde de linnenfabriek van de firma van Besouw te Goirle af. De 

weverij en het ketelhuis bleven gespaard. De felle vuurgloed was tot in de 
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morgen alhier zichtbaar”. De schade kon vrij makkelijk worden hersteld, 

waarschijnlijk mede doordat productie door thuiswevers voort kon worden gezet 

en er getouwen konden worden gebruikt in de fabrieken van Van de Lisdonk en 

Van Puijenbroek. Kort na de brand was de fabriek weer in bedrijf. In 1901 is er 

sprake van fabrieksgebouwen, een bleekveld, magazijn, stoommachine en 63 

ijzeren weefstoelen. Na de Eerste Wereldoorlog groeide de fabriek in omvang 

exponentieel. Eén van de oorzaken was het einde van de thuisweverij (de 

thuiswevers konden niet opboksen tegen het tempo van de machinaal 

aangedreven getouwen), een andere de groeiende vraag, mede als gevolg van 

prijsdaling. Het fabriekscomplex werd uitgebreid in de richting van de Nieuwe 

Leij, maar ook in oostelijk richting. Dit ging ten koste van weidegronden. In 

oostelijke richting is het fabrieksterrein vergroot, áchter woonhuizen aan de 

Kerkstraat. Op de luchtfoto’s is ook goed de dan nog vrij scherpe overgang te 

zien van de achtertuinen van de panden aan de Kerkstraat en de weiden 

daarachter. Tenslotte zijn langs de Nieuwe Leij bomen te zien, vermoedelijk rond 

1900 aangeplant als weer- en windscherm. 

 

 
Afbeelding 2.18 De oudste opname van de fabriek van Van Besouw, zeer waarschijnlijk 

gemaakt vóór de brand in 1895. Rechts de schoorsteen aan de Kerkstraat. De opname is 

gemaakt in noordwestelijke richting (Regionaal Archief Tilburg 2014).   

 

In de jaren twintig werd er bijna continue gebouwd op het terrein, vooral 

gebouwen voor de productie van garen. In 1929 werden de oorspronkelijke 

machinekamer en fabrieksschoorsteen aan de Kerkstraat gesloopt. Een nieuwe 

machinekamer wordt midden op het fabrieksterrein opgericht. Een jaar daarvoor 

heeft het complex een installatie voor centrale verwarming gekregen, waarvan 

het ketelhuis blijk geeft. Op luchtfoto’s uit omstreeks 1930 is te zien dat delen 

van het fabriekscomplex al tot aan de Nieuwe Leij reiken. Aan de straat liggen de 

oudste gebouwen met direct daarachter de productiehallen met hun typische 

sheddaken. Magazijnen zijn éénlaags onder plat dak met lichtstraten en vooral 

aan de westzijde van het fabrieksterrein te vinden. Eén van de luchtfoto’s laat 

zien dat op het terrein achter de productiehallen stoffen werden gebleekt.
57

 

In de jaren dertig werd er op het complex vooral verbouwd. Tijdens de oorlog 

vonden relatief kleine bouwactiviteiten plaats. Het gaat dan om de bouw van een 

schansmuur, een transformatorhuisje en een brandweerlokaal.    

                                                      
57

 Regionaal Archief Tilburg 2014, beeld 047580. 



 

 Archeologisch bureauonderzoek 38 

Na de Tweede Wereldoorlog werd het fabriekscomplex nauwelijks nog 

uitgebreid. Ontwikkelingen die zich na de oorlog voordoen, staan vooral in het 

teken van vernieuwing en aanpassing. Zo werd er in 1952 aan de Kerkstraat een 

nieuw, tweelaags kantoorgebouw opgericht naar ontwerp van de Eindhovense 

architect C.G. Geenen. Dit gaat ten koste van oudere, deels laat negentiende-

eeuwse fabrieksgebouwen.  

 

 
Afbeelding 2.19 Opname vanuit de lucht omstreeks 1925, vanuit het zuidoosten. De meeste 

bebouwing is aan de westzijde van de fabrieksstraat te vinden. Uitbreiding vond 

aanvankelijk vooral in de richting van de Nieuwe Leij plaats. Magazijnen en kantoren 

hebben platte daken, productiehallen hebben sheddaken. Bij de Nieuwe Leij een bleekveld 

(Regionaal Archief Tilburg 2014).  

 

 
Afbeelding 2.20 Opname vanuit de lucht omstreeks 1960, gemaakt in zuidelijke richting. Op 

de foto uitbreidingen aan de oostzijde van de fabrieksstraat en aan de Kerkstraat het 

kantoorgebouw uit 1951-1952. Op het terrein is de huidige fabrieksschoorsteen verrezen. 

Rondom de fabriek nog vooral weide (Regionaal Archief Tilburg 2014). 
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2.3.7 Historische ontwikkeling fabrieksterrein Van Puijenbroek 

In 1865 werd door Hendrik van Puijenbroek aan de Bergstraat een 

textielonderneming gestart. Hendrik was de zoon van Adriaan van Puijenbroek, 

die als entrepeneur tot aan zijn dood in 1853 thuiswevers voor hem aan het werk 

had. Hendrik leefde in een nieuwe tijd en organiseerde de textielarbeid op een 

andere wijze dan zijn vader, in navolging van moderne textielfabrikanten die 

door het oprichten van fabrieken de kosten sterk hadden weten te drukken en 

daarmee hun concurrentiepositie hadden verbeterd. De afhankelijkheid, die de 

entrepeneur aanvankelijk had ten aanzien van zijn thuiswevers, maakte plaats 

voor een strakke regie in een centrale weverij. Dat kwam de productiviteit en met 

name de continuïteit sterk ten goede. Bij Van Puijenbroek werd in de 

negentiende eeuw vooral behangsellinnen geproduceerd.  

 

 
Afbeelding 2.21 Uitsnede van de kadastrale situatie in 1832 met daarop geprojecteerd de 

begrenzing van het fabrieksterrein anno 2014. Midden over het terrein ligt een inmiddels 

verdwenen weg. De begrenzing aan de noordzijde volgt het tracé van de rond 1855 

aangelegde Bergstraat (Kadasterkaart 1811-1832).  

 

Vermoedelijk omstreeks 1891 werd in de fabriek van Van Puijenbroek gedeeltelijk 

de overstap gemaakt van met de hand aangedreven naar door stoom 

aangedreven weefgetouwen. Hij was daarmee een volgeling in Goirle, andere 

fabrikanten hadden al eerder in stoommachines geïnvesteerd. Er zullen in die tijd 

een machinehuis, een fabrieksschoorsteen en een kolenloods zijn opgericht. In de 

fabrieksgebouwen werd een inrichting gemaakt waarmee de weefgetouwen 

konden worden aangedreven. De mechanisatie ging aanvankelijk niet ten koste 

van het aantal fabrieksarbeiders, hoofdzakelijk door de enorme groei van de 

afzetmarkt en dus een grotere productie. Aan het einde van de negentiende 

eeuw werkten er al ongeveer 100 arbeiders, exclusief de thuiswevers die ook nog 

aan de onderneming leverden. Aan het begin van de twintigste eeuw was dit 

aantal al verdubbeld. Het ging de ondernemer zeer voor de wind. In 1904 liet hij 

Huize Anna bouwen, direct ten oosten van de fabriek. In 1908 werd besloten niet 
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langer gebruik te maken van de diensten van de thuiswevers, op dat moment nog 

zo’n 150 in getal. Ook werd aangekondigd dat weefgetouwen niet langer door 

menskracht werden aangedreven. Kort voor de Eerste Wereldoorlog werd de 

fabriek nog aanmerkelijk vergroot. Tijdens de oorlogsjaren was vooral het gebrek 

aan grondstoffen en kolen debet aan stagnatie van de productie. Na de oorlog 

werd die schade ruimschoots ingehaald. In 1920 waren er maar liefst 500 

arbeiders in dienst. Na de crisis van 1929 en daaropvolgende jaren, begon Van 

Puijenbroek met de productie van confectie. Tot dat moment stond de productie 

in de fabriek vooral in het teken van levering van basismaterialen aan de 

confectie industrie. Doordat Van Puijenbroek het hele productieproces van 

grondstof tot eindproduct in eigen hand had, konden er zeer goedkoop 

confectieproducten worden geleverd.  

 

Na de Tweede Wereldoorlog werd een groot deel van de productie verplaatst 

naar lage lonen landen. In Goirle werd naar verloop van tijd nog gebleekt, 

geverfd en gesneden.   

2.3.8 Historische ontwikkeling Huize Anna 

Het terrein waarop in 1903 Huize Anna werd gebouwd, is in historisch opzicht 

vooral interessant omdat op dit terrein eeuwen lang een watermolen heeft 

gestaan, op een zijtak van de Nieuwe Leij. Een watermolen wordt daar voor het 

eerst genoemd in een stuk uit 1331.
58

 De molen is lange tijd een adellijk bezit 

geweest, waarbij inkomsten werden gegenereerd door verpachting. Naar verluidt 

heeft de molen gelijktijdig dienst gedaan als korenmolen en oliemolen. In de 

loop van de negentiende eeuw kwam de molen in handen van de Goirlese 

molenaarsfamilie De Visscher. Door hen werd er tot 1903 gemalen, vooral 

wanneer er onvoldoende of juist te veel wind stond om hun windmolen in 

beweging te zetten. Daarna heeft de watermolen nog enkele jaren dienst gedaan 

als magazijn. Vermoedelijk heeft de firma Van Puijenbroek het gebouw nog als 

zodanig gebruikt. Het was in ieder geval Eduard van Puijenbroek die de 

voormalige watermolen omstreeks 1920 liet slopen. Na de sloop werd het 

molenwiel (het spuiwiel) bij de tuin van zijn Huize Anna getrokken waar het de 

functie van vijver kreeg.    

 

Op de kaart van 1832 zijn aan de huidige Bergstraat twee huizen weergegeven. 

Het linker van de twee is eigendom van een spinster die ook de tuin en het 

bouwland achter het huis bezit. Het rechter huis met daar schuin achter een 

schuur is van de vrijheer van Tilburg en Goirle; D.J.F. van Hogendorp van 

Hofwegen. Hij is zeker niet de bewoner. Van Hogendorp van Hofwegen was 

woonachtig in Tilburg. Hij is ook als bezitter van de watermolen genoteerd. Het 

huis aan de Bergstraat zou in het verleden hebben gediend als: molenaarshuis, 

bouwhuis, brouwerij en herberg. In 1873 werden het huis en de percelen 

hierachter aangeprezen als uitmuntend geschikt om een linnen fabriek met 

blekerij te stichten. Koper was landbouwer A. Boomaars. In 1903 kwam het 

geheel in handen van Eduard van Puijenbroek. De opstallen werden in zijn 

opdracht gesloopt om de bouw van Huize Anna mogelijk te maken.  
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Huize Anna werd aldus in 1903 gebouwd in opdracht van textielfabrikant Van 

Puijenbroek. Het huis werd genoemd naar zijn vrouw (haar naam was Anna 

Jansen) en verrees juist ten westen van zijn dan florerende textielfabriek. In de 

loop der tijd kon de tuin rond het huis worden vergroot. Eerst na de sloop van de 

watermolen, daarna door sloop van het huis dat in 1832 een spinster toehoorde. 

Eén en ander is nog af te lezen aan de hand van verschillen in de delen van de 

tuinmuur rondom het huidige huis.   

 

Afbeelding 2.22 Uitsnede van de kadastrale kaart van 1832 met gemarkeerd het huidige 

terrein van Huize Anna. Onderin het gemarkeerde gebied de toenmalige watermolen. Het 

molenwiel is thans vijver (Kadastrale kaart 1811-1832).  

 

 
Afbeelding 2.23 Vermoedelijk laat negentiende-eeuwse opname van de watermolen 

(Molendatabase 2014).  
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2.3.9 Historische ontwikkeling Thebe terrein 

Het woonzorgcentrum Thebe I Elisabeth is een relatief groot complex dat zich 

direct ten westen van de kerk bevindt. Het centrum in de huidige hoedanigheid is 

omstreeks 1968 tot stand gekomen. Startpunt voor het analyseren van het 

historische gebruik van de grond waarop het complex verrees, vormt de 

kadastrale kaart van 1832. Op die kaart is te zien dat er dan sprake is van een 

meer kleinschalige verkaveling. Aan de straat bevinden zich zes huizen, waarvan 

drie vrij staan en de overige drie gekoppeld zijn. Achter de huizen zijn de 

bijbehorende tuinen te vinden. De grotere huizen zijn in bezit van de 

burgemeester en een timmerman, de kleinere zijn het eigendom van een spinster, 

een koopman (die het vermoedelijk verhuurde) en een kleermaker. Grotere 

huizen hebben grotere tuinen. De kavels tussen de achtertuinen en de Nieuwe 

Leij zijn in 1832 in gebruik als bouwland, één van de kavels reikt tot aan de 

Bergstraat.
59

 Kijken we naar de oudste foto’s en ansichtkaarten waarop het begin 

van de huidige Bergstraat in het begin van de twintigste eeuw is weergegeven, 

dan valt op dat de bebouwing hoofdzakelijk uit de periode 1880-1905 dateert. 

Alleen het éénlaags pand direct naast de kerk (in de late negentiende eeuw met 

behoud van toren vernieuwd) oogt ouder. Het zou hier gaan om een 

timmermanswoning. Op de oude ansichtkaarten zijn twee voorname panden te 

zien. Het linker is ‘Hotel de Kroon’ of ‘Hotel Mutsaers’. Dit hotel werd in 1908 

gebouwd in opdracht van Mutsaers-van Hooff naar een ontwerp van Jan Baptist 

Rens. Het hotel werd gebouwd in de plaats van een herberg en diende een tijd 

lang tevens als tramhalte. Vrij snel na de voltooiing van het hotel kwam het in 

handen van J.W. van Puijenbroek, die het vervolgens verhuurde. 
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 De straat werd in 1832 nog niet als de Bergstraat aangeduid. Dit deel van de straat werd 

tot de Kerkstraat gerekend.  
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Afbeelding 2.24 Detail van de kadastrale kaart van 1832 met daarop in omvang gemarkeerd 

het huidige terrein van zorginstelling Thebe (Kadasterkaart 1811-1832). 

 

Het laat negentiende-eeuwse pand rechts naast het hotel was als woonhuis voor 

Van Puijenbroek gebouwd. In de jaren twintig werd het enige tijd als pastorie 

gebruikt. In 1931 werd het hotel (dan ook eigendom van de pastoor en korte tijd 

als verenigingsgebouw/patronaat gediend hebbende) verkocht aan de 

congregatie van de liefdezusters van het Kostbare Bloed.
60

 Het hotel werd 

ingericht als tehuis voor ouden van dagen en het ‘St. Elisabethgesticht’ gedoopt. 

Achter het gesticht werd een nieuw klooster en een schoolgebouw voor de 

zusters gebouwd en een kloostertuin ingericht. De congregatie was in 1880 al in 

Goirle neergestreken. Eind jaren zestig werden de bestaande gebouwen geheel 

gesloopt om plaats te maken voor een dan modern verzorgingshuis. Bij deze 

verbouwing bleef een deel van de kloostertuin gespaard. In deze tuin is een 

Mariagrot te vinden. 

 

   
Afbeelding 2.25 Opname uit het begin van de twintigste eeuw met het woonhuis van Van 

Puijenbroek (tweelaags) en daarachter een café dat korte tijd later zou worden vernieuwd 

en ‘Hotel de Kroon’ zou worden genoemd. In de achtergrond de fabrieksschoorsteen van 

textielfabriek Van Enschot (Regionaal Archief Tilburg 2014). 

 

Het Kerklaantje leidt aan de oostzijde langs het terrein van het 

woonzorgcentrum. In de achttiende eeuw leidde dit laantje langs de kerk tot aan 

de daarachter gelegen school. Omstreeks 1907 werd er een trambaan aangelegd 

van Tilburg naar Hilvarenbeek.
61

 Het Kerklaantje maakte deel uit van het tracé en 

werd tot aan de Nieuwe Leij doorgetrokken. Daar werd een brug gebouwd en de 

trambaan vervolgd. De oorspronkelijke brughoofden bestaan thans nog. Ze 

verkeren in zeer slechte staat. De tramverbinding werd in 1935 opgeheven omdat 

busvervoer in die tijd veel efficiënter was gebleken.   
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Afbeelding 3.03: Opname kort nadat het voormalige ‘Hotel de Kroon’ is omgebouwd tot 

verzorgingshuis. Achter het hotel is inmiddels een klooster verrezen. Rechts het voormalige 

woonhuis van Van Puijenbroek (Regionaal Archief Tilburg 2014).  
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3 Verwachting en waardering 

 

 

 

 

3.1 Inleiding 

Op basis van de beschrijving van zowel de natuurlijke als antropogene 

ontwikkeling van het plangebied in het voorgaande hoofdstuk, kunnen de 

cultuurhistorische waarden van het plangebied in kaart worden gebracht. In dit 

hoofdstuk zullen achtereenvolgens de specifieke archeologische verwachting 

(paragraaf 3.2), de historisch-geografische waarden (paragraaf 3.3) en 

karakteristiek en de bouwhistorische waarden (paragraaf 3.4) van het plangebied 

worden besproken. 

3.2 Archeologische verwachting 

3.3.1 Inleiding 

Op basis van het natuurlijke landschap, de bekende archeologische waarden en 

locatiekeuze-theorieën  kan de specifieke archeologische verwachting worden 

opgesteld. De archeologische verwachting geeft inzicht in de kans dat er 

archeologische waarden in een gebied aanwezig zijn; gebieden waar de kans op 

het aantreffen van archeologische waarden hoog is, worden aangeduid als 

gebieden met een hoge archeologische verwachting. Verder wordt onderscheid 

gemaakt in gebieden met een middelhoge en lage archeologische verwachting. 

Of er ook daadwerkelijk archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, moet nader 

archeologisch (veld)onderzoek uitwijzen.  

 

De archeologische verwachting kan gebruikt worden om de inrichtingsplannen 

aan te passen om de archeologische waarden te ontzien (behoud in situ) en 

tegelijkertijd om de kosten voor archeologisch onderzoek laag te houden. 

3.3.1 Specifieke archeologische verwachting 

Het plangebied ligt op de overgang van een gebied met hoge dekzandruggen 

naar het beekdal van de Leij. Gebieden op een landschappelijke overgang 

vormden van oudsher aantrekkelijke vestigingsplekken. Het beekdal was te nat 

voor bewoning, maar deze gebieden werden gebruikt voor andere activiteiten, 

waardoor resten van infrastructuur, voorwerpen gerelateerd aan jacht- en 

visvangst, nederzettingsafval, rituele depositie, vaartuigen, gegraven 

waterwerken, winplaatsen van grondstoffen, e.d. kunnen voorkomen. Tevens 

kunnen in het beekdal hoogtes voorkomen, waar bijvoorbeeld in de steentijd 

(tijdelijke) kampen aanwezig kunnen zijn geweest.  In de omgeving van het 

plangebied zijn aanwijzingen voor bewoning van de steentijd tot en met de 

nieuwe tijd. Het noordelijke deel van het plangebied maakt deel uit van de oude 

kern van Goirle, waar vermoedelijk al vanaf de late middeleeuwen sprake was 

van bewoning.  
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Vanaf de late middeleeuwen is men begonnen de akkers op de hogere delen van 

het landschap te bemesten met een mengsel van plaggen en stalmest. Hierdoor, 

en door nederzettingsafval, is langzamerhand een plaggendek ontstaan met over 

het algemeen een dikte van 50 cm of meer en raakte het oorspronkelijke 

bodemprofiel, en dus mogelijk aanwezige archeologische sporen, tegen 

bodemverstoringen beschermd. Het archeologisch sporenniveau bevindt zich in 

de top van het natuurlijke bodemprofiel, direct onder het plaggendek. Als gevolg 

van het eeuwenlange antropogene gebruik van het gebied, zal de natuurlijke 

bodem ter hoogte van het oude bebouwingslint niet meer intact zijn. Hoewel 

oudere archeologische resten (van vóór de late middeleeuwen) hierdoor 

verstoord kunnen zijn geraakt, zal de verstoring (deels) zelf bestaan uit 

archeologische sporen. Ook in het beekdal zal ophoging hebben plaatsgevonden, 

in dit geval om het gebied buiten het bereik van het grondwater te krijgen. Dit 

geldt met name voor het gebied ten noorden van de Nieuwe Leij, waar de 

bebouwing van Goirle zich in de loop van de twintigste eeuw heeft uitgebreid 

over de noordelijke beekdalflank van de Leij. In het gebied ten zuiden van de 

Nieuwe Leij heeft naast ophoging ook egalisatie plaatsgevonden, waardoor het 

natuurlijke reliëf is verdwenen. 

 

Als gevolg van met name de inrichting van het gebied (bebouwing, 

infrastructuur, ontginningen, natuurontwikkeling e.d.) in de twintigste eeuw zal 

de bodem plaatselijk verstoord zijn geraakt. Door de aanwezigheid van een dik 

ophoogpakket hoeft dit echter niet te betekenen dat het archeologisch 

sporenniveau ook verstoord is geraakt.  

 

Op basis van deze gegevens62 wordt aan het noordelijk deel van het plangebied, 

dat op de flank van het beekdal van de Leij ligt, en de hoogte in het 

zuidoostelijke deel van het plangebied een hoge verwachting toegekend voor de 

aanwezigheid van onverstoorde archeologische waarden (nederzettingsresten, 

grafvelden, vuursteenvindplaatsen e.d.) uit de steentijd tot en met de volle 

middeleeuwen (zie bijlage 5). Voor de oude dorpskern van Goirle geldt daarnaast 

een hoge verwachting voor archeologische waarden uit de late middeleeuwen en 

nieuwe tijd. Deze hoge verwachting voor de late middeleeuwen en nieuwe tijd 

geldt ook voor de locatie van de oude watermolen. 

 

In het zuidelijke deel van het plangebied, het beekdal van de Leij, kunnen aan 

beekdal gerelateerde archeologische waarden voorkomen. De kans om dergelijke 

archeologische waarden ook daadwerkelijke aan te treffen is echter zeer klein.63 

Derhalve wordt aan vennen en beekdalen een middelhoge verwachting 

toegekend voor aan natte zones gerelateerde archeologische waarden uit de 

steentijd tot de nieuwe tijd. Deze waarden kunnen zowel aan de top van de 

natuurlijk bodem als dieper, indien sprake is geweest van sedimentatie, worden 

aangetroffen. Voor de locaties van de oude voordes en bruggen (bufferzone van 

50 m) geldt een hoge verwachting. Voor de hoogte in het zuidoostelijke deel van 

het plangebied geldt een hoge verwachting voor archeologische waarden 

(vuursteenvindplaatsen) uit de steentijd. In het plangebied zijn twee gebieden in 

                                                      
62

 Gezien de onbekende dikte van het ophoogpakket en de grote hoeveelheid bebouwing 

in het plangebied, is in de verwachting geen rekening gehouden met lokale verstoringen 

van diepe funderingen. 
63

 Archeologische waarden in deze context zijn vaak zeer lokaal van aard, zoals 

nederzettingsafval, rituele depositie, resten van jacht- en visvangst en door afdekking door 

jongere afzettingen over het algemeen niet te koppelen aan nu nog zichtbare elementen in 

het landschap. 
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het verleden onderzocht door middel van een archeologisch veldonderzoek. Op 

basis van één van deze onderzoeken is de archeologische verwachting bijgesteld 

naar een lage verwachting. In het andere gebied is de archeologische 

verwachting ook na het veldonderzoek blijven bestaan.  

 

De archeologische waarden worden verwacht in de top van het natuurlijke 

bodemprofiel, dat zich gezien de aanwezigheid van een ophogingsdek met een 

onbekende en sterk variabele dikte op verschillende dieptes bevindt. De 

verwachte vindplaatsen worden met name gekenmerkt door 

aardewerkfragmenten en (afhankelijk van de periode) vuursteenartefacten, 

metaalfragmenten, glas en bouwkeramiek. Gezien de ligging in relatief droge 

zandgronden zullen organische materialen in het noordelijke deel niet of 

nauwelijks bewaard zijn gebleven. Alleen onder de grondwaterspiegel (in diepe 

grondsporen, zoals waterputten, beerputten, e.d.) kunnen dergelijke materialen 

nog aanwezig zijn. In het zuidelijke deel (beekdal) is juist sprake van goede 

conserveringsomstandigheden voor organische resten. 

3.3 Historisch geografische waarden 

3.3.1 Inleiding 

Het plangebied ligt op de overgang van twee gebieden met een duidelijk eigen 

ontwikkeling en karakteristiek; de historische dorpskern van Goirle en het 

beekdal van de Leij. Als gevolg van de grootschalige veranderingen die met name 

na de Tweede Wereldoorlog hebben plaatsgevonden, is de historische structuur 

en karakteristiek plaatselijk gewijzigd. Verspreid over het gebied zijn echter nog 

steeds elementen aan te wijzen die inzicht geven in de historische ontwikkeling 

en daarmee cultuurhistorisch waardevolle elementen of structuren vormen. 

 

Dit inzicht in de historische structuur kan gebruikt worden als inspiratiebron bij 

ruimtelijke ingrepen om de identiteit en kwaliteit van het gebied te behouden en 

waar mogelijk te versterken. Dit betekent niet per se dat alle cultuurhistorisch 

waardevolle elementen behouden dienen te blijven, maar wel dat er op een 

bewuste manier wordt omgegaan met de cultuurhistorische waarden van een 

gebied.  

 

In de onderstaande paragraaf zullen de waardevolle elementen en structuren in 

het plangebied worden besproken. In de daaropvolgende paragraaf zal de 

cultuurhistorische karakteristiek per gebied worden toegelicht. In bijlage 6 zijn de 

cultuurhistorische waarden en karakteristieken op kaart weergegeven. 

 

De historisch geografische waarden vormen het geraamte van het gebied. Voor 

de bebouwde gebieden, die de noordzijde van het plangebied vormen, wordt in 

de paragraaf ‘Bouwhistorie’ een meer gedetailleerd overzicht gegeven van de 

aanwezige cultuurhistorische waarden. 

3.3.2 Cultuurhistorisch waardevolle elementen 

 

Water 

Gezien de ligging in het beekdal van de Leij vormt water een belangrijk element 

in het plangebied. Het gaat hierbij zowel om min of meer natuurlijke structuren 

als om gegraven objecten en structuren. In het plangebied zijn de volgende 

cultuurhistorisch waardevolle waterelementen aanwezig. 
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 Leij 

Het plangebied wordt van oudsher doorsneden door een beek. In het 

zuidwestelijke deel van het plangebied was dit een natuurlijke beekloop, de 

Leij, die tot in de jaren twintig van de twintigste eeuw een sterk meanderend 

verloop had. Vervolgens is de beek verlegd, waardoor deze loop 

tegenwoordig een vrije brede, rechte, door kades geflankeerde waterloop is. 

De oude loop van de beek is op twintigste-eeuwse kaarten nog herkenbaar in 

het verloop van de gemeentegrens tussen Goirle en Hilvarenbeek.  

 

   
Afbeelding 3.1 De gekanaliseerde Leij vanaf de Vloeidijk (links) en vanaf de 

Molendijk (rechts; foto: E. de Boer). 

 

   
Afbeelding 3.2 De Oude Leij aan weerszijden van de Vosserijten (foto: E. de 

Boer). 

 

 Oude Leij  

Ter hoogte van ongeveer de Molendijk splitste de Leij zich in twee 

nevenlopen, waarvan de Oude Leij de meest zuidelijke vormde. Deze 

waterloop was al in het midden van de achttiende eeuw genormaliseerd, 
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waarbij de meeste meanderlopen waren rechtgetrokken. De huidige beek 

heeft nog steeds min of meer hetzelfde verloop en is herkenbaar als een 

smalle, grotendeels met riet begroeide sloot. 

 

 Nieuwe Leij 

De noordelijke nevenloop van de Leij werd gevormd door de Nieuwe Leij. 

Deze beek was vermoedelijk (deels) gegraven, maar is in de loop der tijd licht 

gaan meanderen. In de twintigste eeuw is de beek meerdere keren 

rechtgetrokken, waardoor deze haar huidige loop kreeg. Hoewel het aanzien 

van de beek sterk is gewijzigd, is de ligging wel hetzelfde gebleven. De beek 

vormt tegenwoordig de zuidelijke begrenzing van de bebouwde kom van 

Goirle. 

 

   
Afbeelding 3.3 De Nieuwe Leij langs de zuidzijde van de bebouwde kom van 

Goirle vanaf de Vosserijten (links) en vanaf de Beeksedijk (rechts: foto: E. de 

Boer). 

 

 Waterloop 

Door het noordwestelijke deel van het plangebied stroomde in het verleden 

vanaf de Regte Heide een gegraven of vergraven waterloop, die bij de 

splitsing van de Leij in deze beek uitmondde. De waterloop had een recht 

verloop en is in het midden van de twintigste eeuw tijdelijk (onderdeel) van 

de bovenloop van de Oude en Nieuwe Leij geweest. Het tracé van deze 

waterloop is nog deels te herkennen in de begrenzing van de achtertuinen 

langs de Bergstraat. 
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Afbeelding 3.4 Op de achtergrond het oude tracé van de oude waterloop (foto: 

E. de Boer). 

 

 Molenvijver 

Door een sluis in de Nieuwe Leij, stroomopwaarts van de molen, werd het 

water in het verleden opgestuwd tegen een bocht van de Molendijk. Het 

waterreservoir wat zo ontstond, werd gebruikt als molenvijver. Als de sluizen 

openstonden was het gebied slechts een moerassige zone. Door het 

rechttrekken van de Molendijk is de bocht verdwenen. Het oude tracé is 

echter nog wel herkenbaar in het verloop van de perceelsgrens van de 

aangrenzende tuin van Huize Anna. Tevens heeft het gebied een iets lagere 

ligging. Het gebied is tegenwoordig in gebruik als plantsoen en beplant met 

kastanjebomen. 

 

   
Afbeelding 3.5 Links de rechtgetrokken Molendijk met rechts de locatie van de oude 

molenvijver (foto: E. de Boer). 

 

 Molenwiel 

Aan de benedenstroomse zijde van de watermolen is door de uitschurende 

werking van het water in de loop der tijd een molenwiel ontstaan. De 

watermolen is verdwenen en ook de zijloop van de Nieuw Leij verplaatst, 

maar het molenwiel bestaat nog steeds als onderdeel van de tuin van Huize 

Anna. De tuin wordt door hoge muren omringd, waardoor het molenwiel 

vanaf de openbare weg niet waarneembaar is. 

 

Aan de benedenstroomse zijde van de sluis in de Nieuwe Leij, die het water 

moest omleiden langs de watermolen, is eveneens door eeuwenlange 
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uitschuring van het water een wiel ontstaan. Het wiel is nadat de watermolen 

is gesloopt, gedempt, maar de locatie van het oude wiel is nog wel 

herkenbaar aan de aanwezige ruimte tussen de Nieuwe Leij en de 

(onverharde) weg. 

 

Wegen 

Lange tijd werd het tracé van de infrastructuur bepaald door het landschap. De 

doorgaande wegen, die over het algemeen tot in het begin van de twintigste 

eeuw onverhard waren, volgden over het algemeen de rand van de hoge, droge 

zandruggen en hadden daardoor vaak een (licht) slingerend verloop. De 

onverharde wegen waren vaak een deel van het jaar niet goed begaanbaar. Dit 

gold zeker voor de wegen in kleiige, natte gebieden, maar ook voor zandwegen. 

Deze waren over het algemeen wel het hele jaar door bruikbaar, maar zowel bij 

nat weer (drassige omstandigheden) als bij droog weer (mul zand en 

verstuivingen) verslechterde de begaanbaarheid. 

 

Het brede en moerassige dal van de Leij vormde van oudsher een hindernis voor 

het doorgaand verkeer. Om het dal toch met droge voeten over te kunnen steken 

zijn in de loop der eeuwen dwars over het dal enkele opgehoogde wegen of 

dijken aangelegd voor het doorgaand verkeer. Plaatselijk werd het beekdal 

ontsloten door enkele lokale, niet-verhoogde wegen, die soms ook de beken 

doorkruisten.  

 

In de negentiende werd geïnvesteerd in de aanleg van straatwegen, die door een 

verhard wegdek van behakte keien (kinderhoofdjes) of klinkers eigenlijk de enige 

soort weg was die het gehele jaar goed berijdbaar was voor alle vormen van 

verkeer. Een deel van de straatwegen is ontstaan door betrating van reeds 

bestaande wegen, terwijl een ander deel bestaat uit nieuwe, ontworpen wegen 

met een kaarsrecht tracé. 

 

In het plangebied bevinden zich nog diverse wegen, die een relict vormen van het 

historisch ontwikkelde landschap en derhalve cultuurhistorisch waardevol zijn. 

 

 Molendijk 

De Molendijk had in tegenstelling tot andere dijken door het beekdal van de 

Leij ter hoogte van de oude watermolen een sterk bochtig verloop. Dit had te 

maken met de functie van de dijk die behalve een droge doorgang voor het 

verkeer ook een waterkerende functie had voor de molenvijver. In het begin 

van de twintigste eeuw is deze bocht met het verdwijnen van de Molendijk 

rechtgetrokken. Het oude verloop van de dijk is nog wel herkenbaar is de 

perceelsgrens van de tuin van Huize Anna. De dijk heeft grotendeels nog zijn 

oude loop behouden en bestaat tegenwoordig uit een hooggelegen pad 

(vermoedelijk de oorspronkelijk hakhoutstrook) met aan de oostzijde een 

houtwal en halfverharde weg. De houtwal en de weg worden van elkaar 

gescheiden door een greppel. 
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Afbeelding 3.6 Links het pad aan de westzijde van de Molendijk (met aan de linkerkant 

de houtwal) en rechts de halverharde weg (met aan de linkerzijde de houtwal, foto: E. 

de Boer). 

 

 Beeksedijk 

Al in de achttiende eeuw bevond zich langs de oostgrens van het plangebied 

de Beeksedijk, die bekend stond als De Wind Voorsten Dijk of de 

Winninxvoortschen Dyk. Deze verhoogde weg vormde één van de 

doorgaande wegen door het beekdal van de Leij. In de loop der tijd is de dijk 

aangepast aan de moderne eisen en is de weg verbreed. Het tracé is echter 

als structuur een waardevol element in het plangebied. 

 

   
Afbeelding 3.7 Links het noordelijke deel van de Beeksedijk en rechts de hogere ligging 

van de weg in het landschap (foto: E. de Boer). 

 

 Tramdijk 

Omstreeks 1905 is de Tilburgseweg door het plangebied in zuidoostelijke 

richting doorgetrokken als stoomtrambaan (de huidige De Vosserijten). De 

dijk is momenteel in het landschap herkenbaar als een hooggelegen 

dijklichaam met laanbeplanting van Robinia en geflankeerd door greppels. 
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Afbeelding 3.8 Oude tramdijk met laanbeplanting (foto: E. de Boer). 

3.3.3  Cultuurhistorische karakteristiek 

Het plangebied kan op basis van de cultuurhistorische karakteristiek in vijf typen 

deelgebieden worden opgedeeld, textielindustrie (deelgebieden Van Puijenbroek 

en Van Besouw), bebouwing (Bergstraat, Kerkstraat en Thebe), Huize Anna, (incl. 

watermolen), hooilanden, weilanden. Hieronder zullen de deelgebieden nader 

worden beschreven. 

 

Deelgebieden textielindustrie 

De textielindustrie heeft vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw in 

toenemende mate invloed gehad op zowel de bebouwing van Goirle als het 

omringende landschap, door de schaalvergroting van de bebouwing en de 

uitbreiding van het oorspronkelijke lintbebouwing richting beekdal. De 

complexen Van Puijenbroek en Van Besouw vormen enerzijds op zichzelf staande 

complexen in het landschap, anderzijds vormen de schoorstenen van de 

complexen markante herkenningspunten vanuit het omringende landschap. De 

bouwhistorische waarden van de complexen worden behandeld in paragraaf 

3.4.5 t/m 3.4.7). 

 

De belangrijkste historisch geografische waarden van deze gebieden zijn: 

- Afgesloten complexen, die een belangrijk onderdeel vormen van de 

geschiedenis van Goirle; 

- Schoorstenen als markante herkenningspunten; 

- Oude doorgaande route en negentiende-eeuwse aanpassing (Bergstraat); 

- Bouwhistorische waarden (zie paragraaf 3.4.5 t/m 3.4.7).  
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Afbeelding 3.9 Cultuurhistorische karakteristiek van de deelgebieden textielindustrie met 

links de schoorstenen als herkenningspunt en rechts de Bergstraat met fabrieksbebouwing 

(foto: E. de Boer). 

 

Deelgebieden bebouwing aan de Kerkstraat, Bergstraat en Thebe 

Het noordelijke deel van het plangebied bestond lange tijd uit het oude 

bebouwingslint van Goirle, waarbij de bebouwing werd omringd door erven, 

tuinen en boomgaarden. De kerk, die zich centraal in het bebouwingslint bevond, 

vormde van oudsher een herkenningspunt in het landschap. In de negentiende 

eeuw heeft dit bebouwingslint zich langs de nieuwe doorgaande weg, de huidige 

Bergstraat-Poppelseweg, uitgebreid. Vanaf het bebouwingslint bestond een 

zichtrelatie met het achterliggende beekdal (tot aan de Nieuwe Leij) door de 

opstrekkende verkaveling.  

 

In de loop van de twintigste eeuw heeft de bebouwing zich met name in het 

oostelijke deel van het plangebied sterk uitgebreid, waarbij achter het oude 

bebouwingslint nieuwbouwwijken (o.a. Hoogen Dries en Saelde) zijn ontstaan. 

De oude relatie tussen het bebouwingslint en de Oude Leij is hierdoor verloren 

gegaan. In het westelijke deelgebied is de oude relatie met het beekdal wel 

bewaard gebleven. 

 

   
Afbeelding 3.10 Cultuurhistorische karakteristiek van de deelgebieden bebouwingslint met 

links  kleinschalige bebouwing langs de Bergstraat en rechts de relatie tussen het 

bebouwingslint en het beekdal van de Leij (foto: E. de Boer). 
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De belangrijkste historisch geografische waarden van dit gebied zijn: 

- Oude doorgaande route en negentiende-eeuwse aanpassing (Bergstraat, 

Kerkstraat en onbenaamde zijweg); 

- (kleinschalige) lintbebouwing langs Bergstraat-Kerkstraat; 

- Oude toegangswegen beekdal; 

- Zichtlijnen vanaf achterzijde bebouwing Bergstraat naar beekdal; 

- Kerktoren als markant herkenningspunt; 

- Bouwhistorische waarden (zie paragraaf 3.4.2 t/m 3.4.4 en 3.4.9).  

 

Deelgebied Huize Anna-watermolen 

Al vanaf de late middeleeuwen bevond zich in dit deelgebied langs een gegraven 

zijtak van de Nieuwe Leij een watermolen met tegen de Molendijk een 

molenvijver, stroomafwaarts van de molen een molenwiel en stroomafwaarts van 

de sluis in de Nieuwe Leij een sluiswiel. In het begin van de twintigste eeuw is de 

molen gesloopt en is het terrein grotendeels onderdeel geworden van de tuin van 

Huize Anna. Het oude molenwiel is daarbij onderdeel geworden van de 

ommuurde tuin (landschapstuin met monumentale bomen). De zijtak van de 

Nieuwe Leij is samen met de molenvijver en het sluiswiel gedempt. De locaties 

van de molenvijver en het sluiswiel zijn nog wel herkenbaar in het verloop van de 

wegen en de tuinmuur. 

 

  
Afbeelding 3.13 Cultuurhistorische karakteristiek van het deelgebied Huize Anna-

watermolen met links het huidige huize Anna en rechts de ommuurde tuin (foto: E. de 

Boer). 

 

De belangrijkste historisch geografische waarden van dit gebied zijn: 

- Tuin met bebouwing als besloten eenheid omringd door tuinmuren; 

- Relicten watermolen (molenwiel en locaties van de molenvijver en 

sluiswiel); 

- Aanwezigheid van waterloop; 

- Bouwhistorische waarden (zie paragraaf 3.4.8).  

 

Deelgebied hooilanden 

Deelgebied hooilanden bestaat uit de voormalige hooilanden van Goirle. Dit 

gebied had van oorsprong een open karakter. De hooilanden werden doorsneden 

door een onbenaamde, relatief rechte waterloop langs de noordgrens en de Leij, 

die een sterk meanderend karakter had. 

 

Het gebied heeft tegenwoordig nog steeds een open karakter met alleen in het 

zuidwestelijke deel rondom een waterreservoir struwelen. De waterloop langs de 

noordgrens is tegenwoordig alleen nog maar herkenbaar in het verloop van de 

achtertuinen langs de Bergstraat. De Leij is verlegd en gekanaliseerd. 
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De belangrijkste cultuurhistorische waarden van dit gebied zijn: 

- Open grasland; 

- Aanwezigheid van waterlopen; 

- Molendijk als oostelijke begrenzing, zowel visueel (opgaande houtwal) 

als in functie (waterkering voor Molenvijver) en doorgaande route. 

 

  
Afbeelding 3.11 Cultuurhistorische karakteristiek van het deelgebied hooilanden met links 

de opengraslanden begrensd door de Molendijk en rechts de gekanaliseerde Leij (foto: E. de 

Boer). 

 

Deelgebied weilanden 

Dit deelgebied bestond oorspronkelijk uit een afwisseling van wei- en hooilanden 

met enkele percelen hakhout. Het gebied was verkaveld in relatief brede stroken 

loodrecht op de Nieuwe Leij. De kavels waren in de lengterichting opgedeeld in 

kleinere blokvormige percelen. Door de perceelsbeplanting had het landschap 

oorspronkelijk een besloten karakter met ‘groene kamers’. Het gebied, dat werd 

doorsneden door de Oude en de Nieuwe Leij, werd begrensd door de Molendijk 

in het westen en de Beeksedijk in het oosten.  

 

Als gevolg van de opkomst van het prikkeldraad na de Eerste Wereldoorlog en de 

ruilverkavelingen in de tweede helft van de twintigste eeuw, is de percelering 

vergroot en is de perceelsbeplanting grotendeels verdwenen. Bij de herinrichting 

van het zuidoostelijke deel van het plangebied in het begin van de 21
e
 eeuw, is 

het besloten karakter weer grotendeels hersteld. Het westelijke deel heeft nog 

wel een open karakter. 

 

De belangrijkste cultuurhistorische waarden van dit gebied zijn: 

- Kleinschalige landschap met percelen grasland omringd door opgaande 

beplanting op kavelgrenzen en langs waterwegen; 

- Nieuwe Leij (rechtgetrokken, maar wel op de oude locatie) als 

begrenzing; 

- Oude Leij met grotendeels intact tracé; 

- Molendijk als westelijke begrenzing, zowel visueel (opgaande houtwal) 

als in functie (waterkering voor Molenvijver) en doorgaande route. 

- Beeksedijk als oostelijke begrenzing en doorgaande route; 

- De Vosserijten als doorgaande route (tram). 
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Afbeelding 3.12 Cultuurhistorische karakteristiek van het deelgebied weilanden met links 

kleinschalig weidelandschap doorsneden door tramdijk en rechts de Nieuwe Leij met 

begeleidende beplanting als begrenzing van het beekdal (foto: E. de Boer). 

3.4 Bouwhistorische waarden 

3.4.1  Inleiding  

Het opstellen van een cultuurhistorische analyse en waardering van de gebouwde 

omgeving binnen een vrij fors onderzoeksgebied met daarin een grote 

verscheidenheid aan gebouwtypen uit verschillende bouwperioden, is geen 

eenvoudige opgave. De vraag is dan ook of één uniforme methodiek met 

daaraan gekoppelde toetsingscriteria voor het hele gebied volstaat om tot een 

goede afweging van waarden te komen, zodanig dat de waardering bijdraagt 

aan het scheppen van randvoorwaarden gericht op ontwikkeling met behoud 

en/of inzet van de plaatselijke cultuurgeschiedenis. Een zone met vooral 

woningen zal op een wat andere manier moeten worden benaderd dan 

bijvoorbeeld de fabrieksterreinen. Er is in deze rapportage gekozen om bij de 

analyse van de bebouwing met vier zones te werken: de bebouwing aan de 

straten, de fabrieksterreinen, het Huis Anna en de locatie van Thebe. Deze zones 

zijn weer op te delen in totaal zes deelgebieden. Ieder deelgebied zal worden 

geanalyseerd, zoveel mogelijk binnen gelijke kaders. Daaruit vloeit een op de 

analyse toegespitste waardering en een advisering voort. 

3.4.2  Deelgebied bebouwing aan de Kerkstraat  

Zonering 

In het gebied ten zuiden van de Kerkstraat is een aantal zones met een eigen 

identiteit te onderscheiden. De grootste zone is het fabrieksterrein van Van 

Besouw. Die zone wordt begrensd door de Kerkstraat, de  Beeksedijk en de 

Nieuwe Leij. De bebouwing beslaat het grootste deel van het terrein en heeft een 

twintigste-eeuws, industrieel karakter. Een bijna even grote zone wordt gevormd 

door de laat twintigste-eeuwse nieuwbouwwijk die aan de Kerkstraat met de 

Hooge Dries een duidelijke entree heeft gekregen, maar goeddeels op de 

voormalige weiden achter de Kerkstraatbebouwing is verrezen. Tussen deze grote 

gebieden is een strook land (deels als parkeerplaats ingericht) aanwezig die zich 

vanaf de Kerkstraat uitstrekt tot aan de Nieuwe Leij, een situatie die teruggrijpt 

op de eerste helft van de negentiende eeuw. Het blok arbeiderswoningen dat 

hier omstreeks 1850 werd gebouwd, bestaat niet meer. Het kerkterrein is ook te 

beschouwen als een aparte zone, teruggaande tot in de middeleeuwen. De 

woningen aan de Kerkstraat vormen de vierde zone. Hier zijn vooral woningen 

aan te treffen uit de periode 1860-1940 (Kerstraat 27 is de enige met een oudere 

kern).  
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Afbeelding 3.13 Zonering zuidzijde Kerkstraat. Pijlen geven structuurbepalende lijnen aan 

waaronder een voormalige trambaan en een fabrieksstraat.  

 

Korrel/volume (bouwmassa en grondvorm) 

Samenhangend met de differentiatie in functie is er een duidelijk onderscheid te 

maken op basis van de korrelgrootte van de bebouwing. Volumeaccenten worden 

gevormd door de kerk, de fabrieksgebouwen op het fabrieksterrein van Van 

Besouw én op de plek waar de textielfabriek van Van Enschot heeft gestaan. 

Bouwmassa’s op de fabrieksterreinen zijn hoofdzakelijk blokvormig waarbij 

platte daken en sheddaken de overhand hebben. Het historische contrast met de 

woonhuizen die veel kleinschaliger zijn en doorgaans met zadeldaken zijn 

gedekt, bestaat vanaf de late negentiende eeuw, met dien verstande dat zich aan 

het begin van de twintigste eeuw een ontwikkeling heeft voorgedaan waarbij 

een deel van de bestaande éénlaags bebouwing werd vervangen door woningen 

met twee bouwlagen. In een aantal gevallen werden woningen in blokken 

gecombineerd, waardoor de contrasten minder groot werden.   

 

Positionering en profiel 

Aanvankelijk waren alleen de hoger gelegen gronden aan de Kerkstraat geschikt 

voor woningbouw. In geval van ophoging van gronden zullen de gebouwen aan 

de zuidzijde met de lange gevel aan de relatief hoog gelegen straat zijn 

gepositioneerd. De lager gelegen gronden achter deze woningen strekten zich uit 

tot aan de  Nieuwe Leij. Het aflopen van het terrein is thans nog goed 

waarneembaar bij het Kerklaantje waar de muur langs het kerkterrein getrapt is 

uitgevoerd om zo over de hele lengte dezelfde hoogte te kunnen hebben. Ook 

bij Kerkstraat 27 is het verval van het terrein goed waar te nemen. Het pand heeft 

een éénlaags voorgevel met twee bouwlagen daarachter. Door grondverzet en 

het verlagen en reguleren van de waterstand van de Nieuwe Leij, werd  het in de 

loop van de twintigste eeuw mogelijk om de voormalige weidegronden te 

bebouwen.  
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Afbeelding 3.14 Straatbeeld (noordzijde van de Kerkstraat) met vooral evenwijdig aan de 

straat georiënteerde huizen (foto: A. Oldenmenger).  

 

Lijnen 

Het gebied ten zuiden van de Kerkstraat wordt begrensd door de Nieuwe Leij, 

het Kerklaantje en twee hooggelegen lichamen (de Kerkstraat en de Beeksedijk). 

Het Kerklaantje onderscheidt zich van de overige begrenzingen door het rechte 

tracé, aan het begin van de twintigste eeuw ontstaan in verband met de aanleg 

van de tramspoorbaan. Een bestaand pad werd tot aan de Nieuwe Leij 

doorgetrokken en over de stroom werd een brug gebouwd (de landhoofden 

bestaan nog, ze verkeren in slechte staat). Belangrijke, historische lijnen die de 

Kerkstraat visueel verbinden met het achterland en de Nieuwe Leij zijn naast het 

genoemde Kerklaantje, de fabrieksstraat op het Van Besouwterrein en de open 

zone tussen Kerkstraat 37 en Kerkstraat 49. Recentelijk is hieraan een lijn 

toegevoegd, te weten de ‘Hooge Dries’, waar met heggen een groene (wat steriel 

ogende) verbinding tot stand is gebracht tussen de Kerkstraat en de Nieuwe Leij.  

 

Materialisering en kleur 
De gebouwen aan de Kerkstraat zijn vrijwel allemaal voorzien van gevels die in 

schoonmetselwerk in rode baksteen zijn opgetrokken. Alleen de voorgevel van 

Kerkstraat 35 is bepleisterd en gewit (een niet oorspronkelijke situatie). Daken 

zijn vrijwel alle gedekt met keramische dakpannen, het merendeel van de daken 

heeft gesinterde pannen, een enkel pand heeft een rode dakbedekking. Houten 

onderdelen als kozijnen, gootlijsten en dergelijke zijn hoofdzakelijk wit 

geschilderd. Raamhout is wit of in een contrasterende groene kleur geschilderd 

(in de negentiende eeuw zijn meestal juist de kozijnen donker en de raamhouten 

wit). Het kleurpalet aan de zuidzijde van de Kerkstraat is behoorlijk consistent 

toegepast. Afwijkende kleuren zijn spaarzaam. Te denken valt aan gelige 

spekbanden of een enkel pand waarvan de raamhouten een blauwe kleur 

hebben gekregen. De nieuwbouw op de hoek van de Kerkstraat en de 

Hoogendries onderscheidt zich door variatie in de kleur van de baksteen en de 

grijze kleur van toegepaste betonelementen. 

3.4.3  Deelgebied bebouwing aan de Bergstraat  

Zonering 

In het gebied ten zuiden van de Bergstraat zijn twee zones met bebouwing te 

onderscheiden, in oppervlak ongeveer gelijk van grootte. De eerste zone betreft 

het terrein van de voormalige Van Puijenbroek textielfabriek. Bij deze zone hoort 

ook de dienstwoning die in 1917 in opdracht van Van Puijenbroek werd gebouwd 
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(Bergstraat 36). Aanvankelijk hebben er in deze zone meer huizen gestaan, zowel 

aan de Bergstraat als aan de Watermolenstraat (bestraat in 1926).
64

 Die huizen, 

gebouwd vanaf het einde van de negentiende eeuw, hebben in de jaren zeventig 

van de vorige eeuw plaats gemaakt voor parkeerruimte en ontsluitingen van het 

fabrieksterrein. De onderbrekingen in de huisnummering laten dit nog goed zien. 

In totaal zijn er in deze zone aan de Bergstraat ongeveer 25 adressen door sloop 

verdwenen.  

 

De tweede zone met bebouwing strekt zich uit van het Van Puijenbroek terrein 

tot aan de westelijke begrenzing van het onderzoeksgebied. De percelen grenzen 

aan de achterzijde aan een oude kavelgrens (waterloop?) die op de kaart van 

1832 reeds is getekend. In deze zone zijn ongeveer dertig woonhuizen en een 

voormalig fabrieksgebouw gebouwd, hoofdzakelijk in de periode 1920-1935. 

Waar meer recente woningen gebouwd zijn, is meestal sloop van een oudere 

woning uit de genoemde periode vooraf gegaan.  

 

Korrel/volume (bouwmassa en grondvorm), positionering en profiel 

Naast het fabriekscomplex is er in de eerste zone aan de Bergstraat alleen nog het 

pand Bergstraat 36 te vinden. Met de twee bouwlagen, het platte dak en de 

baksteenarchitectuur vertoont het visueel overeenkomsten met het 

kantoorgebouw van Van Puijenbroek. De woning werd in 1917 als dienstwoning 

gebouwd in opdracht van Van Puijenbroek. Het heeft onder andere als woonhuis 

van de chauffeur van Van Puijenbroek gediend.   

 

In de tweede zone aan de Bergstraat is bij eerste beschouwing weinig lijn te 

ontdekken in het aanzien van de gebouwen door een relatief grote variatie aan 

bouwmassa’s, verschillen in positionering op de percelen en vooral ook door 

detonerende wijzigingen die in de loop der tijd aan bestaande bebouwing 

hebben plaatsgevonden. De korrelgrootte varieert van in omvang bescheiden 

vrijstaande woonhuizen met één bouwlaag tot tweelaags blokken van drie, 

meestal niet in één fase tot stand gebracht. Toch is er een duidelijk lijn te 

ontdekken in de ruimtelijke ordening van de huizen, waarbij een belangrijke 

kentering heeft plaatsgevonden omstreeks 1930.   

 

Zo is tot circa 1930 vrijwel altijd met de (lange) voorgevel aan de rooilijn 

gebouwd. Vanaf 1930 zijn huizen op meer afstand van de straat gezet, waardoor 

voortuinen deel uit gingen maken van het straatbeeld. De éénlaags huizen 

dateren van vóór 1930 en zijn voorzien van zadel- of mansardedaken waarvan de 

nokken evenwijdig aan de straat zijn gericht. De voorgevels zijn breder dan dat 

zij hoog zijn, wat bijdraagt aan het beeld van lintbebouwing in de vroege 

twintigste eeuw. Vanaf omstreeks 1930 wordt er in het gebied tweelaags 

gebouwd. Het zadeldak met nok evenwijdig aan de straat blijft de norm. 

Gebouwen die met het dak haaks op de straat zijn georiënteerd, vormen een 

uitzondering. Latere vernieuwingen volgen vooral de lijn van na 1930. 

Uitzonderingen zijn de panden 128 en 130 waar de bouwvorm (langgerekte 

éénlaags bouwmassa’s) van vóór 1930 is gecombineerd met de gangbare 

positionering (voortuin) van ná die tijd.    
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 Houtepen 1985. 
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In het gebied bevindt zich de voormalige Eerste Goirlesche Matrasdekkenfabriek, 

in 1918 opgericht door de broers P. en A. Snels.
65

 De fabriek ligt aan een 

zijstraatje van de Bergstraat. Het straatje is een restant van de weg die vanaf de 

straat van Poppel naar Goirle, naar de knik in de Watermolenstraat leidde. De 

fabriek werd in 1937 door brand verwoest en daarna herbouwd. De fabrieksopzet 

volgt een bekend patroon met tussen het kantoor en de productiehal een 

fabrieksstraat. De hal heeft een karakteristiek sheddak.  

 

Lijnen 

De voorgevels van de huizen zijn alle op de Bergstraat georiënteerd. De 

kavelgrenzen tussen de huizen knikken bij de nummers 102 tot en met 118 kort 

achter de rooilijn. Hier sluiten gaan ze over in oudere begrenzingen (te zien op 

de kaart van 1832). De richting van de grenzen is mede bepaald door de in 1832 

nog bestaande verbindingsweg tussen de weg van Poppel naar Goirle en de knik 

in de Watermolenstraat. Op de kaart van 1832 is te zien dat de percelen op die 

straat zijn georiënteerd. Bij de gebouwen verderop in de straat (vanaf 

huisnummer 120) is niet langer vastgehouden aan die oude percelering en zijn 

diepe kavels haaks op de Bergstraat gericht.  

 

 
Afbeelding 3.15 Luchtfoto van het Van Puijenbroekterrein. Op de foto is goed te zien dat er 

rond het midden van de twintigste eeuw veel meer huizen aan de Bergstraat en de 

Watermolenstraat stonden. Deze zijn grotendeels gesloopt in de jaren zeventig (Regionaal 

Archief Tilburg 2014).  
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 Voor informatie over de fabriek, zie Van Rouwendaal 2008. 
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Afbeelding 3.16 Opname van de voormalige fabriek van P. en A. Snels, gebouwd na een 

brand in 1937 (Regionaal Archief Tilburg 2014).  

 

Architectuur  

De architectuur van de woningen aan de Bergstraat is overwegend te duiden als 

baksteenarchitectuur met weinig ruimte voor decoratie en met relatief 

eenvoudige detailleringen. Details zijn in de woningen uit de jaren twintig en 

dertig vooral te vinden in de daklijsten die samen met de plinten zorgen voor een 

horizontale werking. De oudste panden daarvan hebben nog gevelopeningen 

onder een segmentboog en siermetselwerk in kroonlijsten. Voorgevels zijn vanaf 

circa 1930 met strekken en rollagen uitgevoerd en hebben hooguit een 

geaccentueerde gootlijst. Later zijn enkel lateien toegepast en werd de 

versobering nog verder doorgevoerd. Het aantal panden dat gevels met de 

oorspronkelijke indeling heeft, is relatief groot. Dat geldt niet voor de 

oorspronkelijkheid van deuren en vensters.       

 

Materialisering en kleur 

Alle huizen in het gebied hebben gevels die zijn uitgevoerd in metselwerk. Lange 

tijd werd er uitsluitend rode baksteen toegepast. Met de nieuwbouw vanaf de 

jaren zestig werd ook met gele en witgrijze baksteen gewerkt. In die periode zijn 

enkele bestaande gevels bepleisterd of gewit, vaak tijdens een verbouwing van 

het exterieur. Voor houten gevelonderdelen als gevellijsten en kozijnen is in de 

loop der tijd de witte kleur dominant  geworden. In de jaren twintig en dertig zal 

het kleurenpallet minder contrastrijk zijn geweest, met nadruk op veel zachtere 

zandsteen- en groentinten. De daken zijn alle met pannen gedekt. Er komen 

vooral kruispannen en Hollandse pannen voor, zowel in oranjerode als in 

zwartgrijze kleur. Pannen met een rode kleur zijn hier in de tweede helft van de 

vorige eeuw niet meer toegepast.   
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Afbeelding 3.17 Bergstraat 36 (links) werd in 1917 gebouwd als dienstwoning in opdracht 

van Van Puijenbroek. Het pand rechts (nummer 88) werd drie jaar later, in 1920, gebouwd 

en is in het gebied het pand met de rijkste detaillering. De architectuur is representatief 

voor de jaren rond 1920 (foto’s: A. Oldenmenger).  

 

 
Afbeelding 3.18 Rond 1930 vond er een omslag plaats. Nieuwe panden waaronder hier 

Bergstraat 114-116a werden op afstand van de rooilijn gezet waardoor voortuinen 

ontstonden. Rond dezelfde tijd werd er niet langer éénlaags maar in twee lagen gebouwd 

(foto: A. Oldenmenger).  

3.4.4  Waardering en advisering bebouwing aan de straten  

Waardering van de bebouwing 

Vooropgesteld dient te worden dat de panden aan de Kerkstraat alle een 

component zijn van de cultuurhistorie van het gebied en er als zodanig ook uiting 

aan geven. Hetzij vanwege de historische functie, de bouwvorm, de onderlinge 

samenhang of de architectuur. Per definitie vertegenwoordigen al deze panden 

een zekere cultuurhistorische waarde. Zij geven expressie aan de 

bebouwingsbehoeften in dit deel van Goirle. De verleiding om aan de oudste 

panden in het gebied de hoogste waarden toe te kennen, moet alleen om die 

reden al worden weerstaan. De bouw van nieuwe panden op voormalige 

landbouwgronden in het derde kwart van de negentiende eeuw is niet van meer 

betekenis dan de vernieuwingsbouw en de schaalvergroting die in de eerste helft 

van de twintigste eeuw plaatsvond. De diversiteit aan bouwjaren binnen het 

gebied maakt het ook lastig om goede toetsingscriteria te vinden. In de 

richtlijnen voor bouwhistorisch onderzoek zijn de mate van zeldzaamheid en 

authenticiteit bepalend. Oudere gebouwen zijn welhaast per definitie zeldzamer 

dan jongere gebouwen. Omgekeerd geldt dat de mate van authenticiteit 

doorgaans bij jongere gebouwen hoger is dan bij oudere. Het gevolg is een soort 
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middeling waarbij differentiatie in waarde op basis van de genoemde criteria 

zeer moeilijk te maken is.    

 

Van vier gebouw in het plangebied is de monumentale waarde onderschreven 

door toekenning van de status van Rijksmonument. Het betreft de Sint 

Johanneskerk, de ramen van Jan Willemen uitgezonderd en drie gebouwen op 

het fabrieksterrein van Van Puijenbroek.
66

  

 

Rijksmonumenten Kerkstraat 10 en 12, fabrikantenvilla’s van de familie Van 

Besouw, liggen aan de noordzijde van de straat. Gemeentelijke monumenten zijn 

in het gebied ook aanwezig, alle aan de Kerkstraat. Het betreft de panden 

Kerkstraat 27, Kerkstraat 33, Kerkstraat 35 en Kerkstraat 51.
67

  De waarden van 

deze panden zijn vermeld in de zogenaamde redengevende omschrijvingen. Het 

betreft drie oorspronkelijke woningen (zonder voorgangers) en een deel van de 

gebouwen op het fabrieksterrein uit de tijd van Van Besouw. Kerkstraat 27 heeft 

naar verluidt nog een zeventiende-eeuwse kern. In 1847 werd het huis door 

Willem van Enschot vergroot. Van Enschot startte in 1875 naast het huis een 

nieuwe textielfabriek. De panden Kerkstraat 33 en 35 werden in 1869 in opdracht 

van de gebroeders Van de Pol gebouwd en door hen bewoond.
68

 De woningen 

hebben in 1986 hun status als gemeentelijk monument gekregen, de 

fabrieksgebouwen in 2007.  

 

In steeds meer gemeenten is in de erfgoedverordening de mogelijkheid 

opgenomen om gebouwen aan te wijzen als beeldbepalend object. Dit zijn 

panden waarvan doorgaans het aanzien vanaf de openbare weg is beschermd, 

meestal omwille van de architectonische kwaliteit. In principe zal moeten worden 

getoetst in hoeverre de architectuur van een object bepalend is voor een vooraf 

gedefinieerd beeld. Het is immers dit beeld dat met de vaststelling van het 

predicaat ‘beeldbepalend object’ enige bescherming geniet. Gebouwen die als 

beeldbepalend kunnen worden aangemerkt, zijn:  

- Kerkstraat 3, de pastorie. Dit gebouw vormt door de specifieke vormentaal 

een goede overgang tussen de woonhuizen en de kerk waarbij het kleur- en 

materiaalgebruik als kenmerkend kan worden betiteld.  

- Kerkstraat 37, in 1915 gebouwd in opdracht van gemeentesecretaris A. van 

Vugt (het was geen bezwaar om tussen twee textielfabrieken te wonen), 

naar een ontwerp van Jos Donders. Donders was een Tilburgse architect die 

aanzien genoot.
69

    

 

Let wel dat de genoemde panden in de straat de hoogste architectonische 

kwaliteit bezitten, maar dat de vorm van de bouwmassa’s in historisch perspectief 

ook als atypisch kan worden betiteld. Lange tijd werd het straatbeeld bepaald 

door éénlaags panden die overwegend met de lange gevel aan de straat stonden. 

Men zou hier kunnen spreken van tegenstrijdige waarden. Dit zelfde geldt voor 

een huis als Bergstraat 118j. het heeft kwaliteiten die specifiek zijn voor het 
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 Monumentenregister 2014, rijksmonumenten 16526, 516982, 516983 en 516984. 
67

 Gemeente Goirle 2014; You Tube 2014 (Kerkstraat 27). 
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 Kerkstraat 33 is vrijwel volledig vernieuwd, het metselwerk van de erg hard 

gerestaureerde voorgevel uitgezonderd. De monumentale waarde van dit pand kan in 

twijfel worden getrokken.   
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 Tilburgers 2014. 
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bouwen in de jaren dertig en waaraan als zodanig een zekere waarde kan 

worden toegekend, maar het pand wijkt qua bouwvorm af in de omgeving waar 

de langskap zwaar dominant is. In het perspectief van de ontwikkeling van de 

bebouwing aan de straat komen de panden met de huisnummers 88, 90, 92-96 en 

120 in aanmerking als representanten van het bouwen tot aan circa 1930. De 

panden met de huisnummers 114-116a zijn exponenten van het bouwen vanaf 

het einde van de jaren twintig. 

 

Binnen de kaders van dit onderzoek is het niet mogelijk (en met het oog op het 

doel ook niet nodig) om een uitvoerige objectgerichte waardering te schrijven 

van alle objecten in het onderzoeksgebied. Om enige richting te geven aan een 

visie op de ontwikkeling van het hele gebied, kan wel inzicht worden gegeven in 

die objecten waar de cultuurhistorische betekenis dermate laag is, dat er met het 

oog op ontwikkeling en nieuwe invulling geen rekening mee hoeft te worden 

gehouden. Het aantal panden waarvoor dit aan de Kerkstraat van toepassing is 

(bebouwing op het Van Besouwterrein komt in het volgende hoofdstuk ter 

sprake), is gering. Het betreft louter de meest recente bebouwing. Deze is te 

vinden aan de Hoogendries, Saelde (een straat die globaal oude perceelsgrenzen 

volgt) en het Kerklaantje. Het aantal panden waarvoor dit aan de Bergstraat van 

toepassing is. Het gaat daarbij om gebouwen waarvan het exterieur ingrijpend is 

aangetast (de mate van authenticiteit is zeer laag). Voorbeelden zijn: Bergstraat 

104, 118, 122 en 124-126. Ook kunnen recente nieuwbouwwoningen buiten 

beschouwing worden gelaten: Bergstraat 108, 110-110a, 118a-118d, 128-130.   

 

 
Afbeelding 3.19 Zogenaamde ordekaart van de Kerkstraat waarin monumenten (blauw) en 

‘beeldbepalende panden’ (groen) zijn gemarkeerd.  
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Afbeelding 3.20 Zogenaamde ordekaart van de Bergstraat waarin monumenten (blauw) en 

‘beeldbepalende panden’ (groen) zijn gemarkeerd. Voor bebouwing van het complex van 

Van Puijenbroek wordt verwezen naar het volgende hoofdstuk. 

 

Advisering 

- Kerkstraat 

Het is voor de hand liggend om bij ingrepen aan de zuidzijde vooral de vroeg 

twintigste-eeuwse karaktereigenschappen van de panden daar als 

uitgangspunt te nemen, waarbij de nog bestaande negentiende-eeuwse 

bebouwing (hoofdzakelijk monumenten) te behouden. Bij nieuwe 

invullingen van bijvoorbeeld het reeds bestaande ‘gat’ tussen huisnummers 

37 en 49 kan gedacht worden aan een verdwenen volume dat bekend is van 

oude ansichtkaarten, temeer omdat daarmee een negentiende-eeuws 

straatprofiel wordt teruggebracht. Met betrekking tot de materialisering en 

kleurstellingen geniet het, op basis van de cultuurhistorische karakteristiek 

van het terrein, de voorkeur om bij de materiaal- en kleurkeuze aansluiting 

te zoeken bij de bestaande architectuur. Daarbij kan ook gekeken worden 

naar referenties aan de noordzijde van de straat.  

Het ‘gat’ in de gevelwand leent zich echter ook bij uitstek om achterliggende 

terreinen te ontsluiten en een visuele verbinding tussen Kerkstraat en de 

Nieuwe Leij (opnieuw) tot stand te brengen. Historische perceelsgrenzen 

kunnen daarbij als inspiratiebron dienen.      

Lastig is een advies ten aanzien van de grootte en vooral de hoogte van 

eventuele nieuwe volumes. Enerzijds verdient het aanbeveling om de 

bebouwing aan de straatzijde relatief laag te houden (maximaal twee 

bouwlagen met kap), passend bij de historisch kleinere kavelstructuur en in 

samenhang met de bebouwing aan de noordzijde van de straat. Grotere 

volumes zouden hier dan eventueel achter gebouwd kunnen worden, daar 

waar van oudsher sprake is van een structuur met grotere kavels. Dit profiel 

wijkt natuurlijk af van het historische profiel waarbij kleinschalige 

bebouwing vooraf ging aan achtertuinen, weide en bouwland, uitstrekkend 
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tot aan de Nieuwe Leij die van oudsher een harde begrenzing vormt 

(bruggetjes zijn hier in de negentiende eeuw vrijwel niet vinden). Het kan 

een keuze zijn om juist die harde begrenzing te versterken door grotere 

volumes. Men zou dit als een voortzetting kunnen zien van de industriehallen 

die hier vanaf circa 1900 verrezen. Eén en ander kan vanaf de overzijde van 

de Nieuwe Leij worden gemaskeerd middels groenstructuren, zoals rond 1900 

bij de Van Besouw fabriek werd gedaan op de plaats van eerdere 

perceelbegroeiing.     

 

- Bergstraat 

Wanneer de bebouwing aan de Bergstraat wordt vergeleken met die aan de 

zuidzijde van de Kerkstraat, moet worden geconstateerd dat de onderlinge 

samenhang tussen de panden aan de Bergstraat minder sterk is. Als zodanig 

is de identiteit van de woningen aan de Bergstraat minder sterk als gevolg 

van het ontbreken van een duidelijke gemene deler. In cultuurhistorisch 

opzicht komt vooral de omslag in opvatting ten aanzien van positionering 

van de gebouwen (vanaf circa 1930 verder van de straat) in combinatie met 

de overgang van één- naar tweelaags bouwen in het gebied tot uiting. Dit is 

echter een ontwikkeling die niet heel erg specifiek voor het gebied is. Het is 

daarom lastig om een waarde-onderscheid tussen de verschillende gebouwen 

te baseren op de cultuurgeschiedenis van het gebied. Hierdoor moet worden 

teruggegrepen op een meer objectgerichte benadering, waarbij de mate van 

authenticiteit, de mate van zeldzaamheid en de kwaliteit van de architectuur 

bepalende factoren zijn. Bij ontwikkelingen in het gebied zal vooral de 

positionering van volumes aandacht vragen. Een uitgangspunt zou kunnen 

zijn om samenhang te versterken door volumes aan de rooilijn te zetten. Er is 

echter net zo veel (of eigenlijk meer) voor te zeggen om juist de huidige 

karakteristiek, waarbij bebouwing van vóór circa 1930 zich door de ligging 

aan de straat duidelijk onderscheid van de jongere bebouwing, in tact te 

laten.  

3.4.5  Deelgebied fabrieksterrein Van Besouw 

De cultuurhistorische karakteristieken van de fabriekscomplexen (Van Besouw en 

Puiijenbroek) worden in dit hoofdstuk in hoofdlijnen bepaald. Dit wordt gedaan 

op basis van een kortstondige veldverkenning van de complexen, waarbij de 

nadruk sterk op de uiterlijke kenmerken van het geheel (meer dan van de 

verschillende gebouwen afzonderlijk) was gericht. Ten behoeve van de algemene 

beeldvorming en het noodzakelijke inzicht in samenstelling van de complexen, is 

een rondgang door de meeste van de gebouwen gehouden. Bij Van Besouw 

gebeurde dit onder begeleiding van de heer Schuurkes, bij Van Puijenbroek door 

de heer Rooswinkel. Een aantal gebouwen was niet toegankelijk. Enkele 

gebouwen verkeren in zodanig slechte bouwtechnische staat dat het betreden 

ervan niet verantwoord is, andere gebouwen konden omwille van bescherming 

van de gebruiker niet in ogenschouw worden genomen.  

 

Zonering 

Een structuurbepalend onderdeel van het Van Besouw complex is de 

fabrieksstraat die van de Kerkstraat tot aan de Nieuwe Leij leidt. Aan de westzijde 

(rechts) van deze fabrieksstraat bevindt zich een zone waar de fabriek ontstaan is 

en waar de historische functie van de verschillende bouwdelen nog goed blijkt uit 
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de vorm van de bouwmassa’s. De oudste bebouwing is vooral aan de kant van de 

Kerkstraat te vinden, direct achter het kantoorgebouw dat in 1952 daar werd 

opgetrokken. Aan de kant van de Nieuwe Leij zijn nog vrij recent drie nieuwe 

fabriekshallen opgericht, daar waar in de jaren dertig nog op een veld werd 

gebleekt.  

De zone ten oosten van de fabrieksstraat heeft bebouwing die teruggaat tot de 

late jaren twintig van de vorige eeuw. In deze zone is de functionele samenhang 

tussen de verschillende, vooral blokvormige bouwmassa’s, minder sterk. Dat komt 

ook door de grotere differentiatie in functies. Hier zijn onder andere een 

kantoorgebouw, een expeditie gebouw, een garage, een voormalig 

brandweerlokaal, het verwarmingshuis en de machinekamer te vinden. De meest 

recente nieuwbouw, de laatste uitbreiding aan de oostzijde, wordt hier buiten 

beschouwing gelaten.  

 

Korrel/volume (bouwmassa en grondvorm) 

Van alle gebouwen die deel uitmaken van het complex kan gesteld worden dat 

ze groot van korrel zijn, sterk in contrast met de meeste woningen aan de 

Kerkstraat. Dit contrast was aanvankelijk minder groot omdat de laat 

negentiende-eeuwse fabrieksgebouwen aan de Kerkstraat relatief klein waren en 

het zicht op de grote productiehallen daarachter deels ontnamen. Kleine 

gebouwen zijn niet op het terrein aanwezig, de portiersloge en twee bergingen 

aan de Nieuwe Leij uitgezonderd. Zelfs het ketelhuis en de machinekamer zijn 

groot. Nagenoeg alle gebouwen zijn ontworpen op een rechthoekig grondplan 

met bakstenen gevels, gesloten en sober van karakter.  

 

In de westzone kunnen op basis van de bouwmassa’s globaal drie bouwtypen 

worden onderscheiden. Kantoor- en administratiegebouwen (al dan niet met 

gecombineerde magazijnfunctie) zijn tweelaags, voorzien van een plat dak en 

met relatief veel vensters in de gevels. De productiehallen zijn éénlaags en 

hebben alle karakteristieke sheddaken die voor het benodigde daglicht op de 

werkvloer zorgden. De lage, éénlaags bouwmassa’s onder plat dak die aan de 

westrand van het terrein zijn te vinden, werden als magazijnen gebouwd. Hier 

zijn nauwelijks vensteropeningen aanwezig. De meeste van de lichtstraten in de 

dakvlakken zijn verdwenen als gevolg van herstel en vernieuwing van het dak of 

de dakbedekking. Bij eerste beschouwing gaat het om bouwdelen die tegen 

elkaar aan zijn gebouwd, waardoor een massief bouwsel is ontstaan. Dat is niet 

overal het geval. Er zijn ook overdekte binnenstraten tussen de gebouwen 

aanwezig en de meeste gebouwen hebben eigen gevels.  

 

In de oostzone is de variatie aan bouwtypen en bouwvormen groter. De 

gebouwen lijken minder met elkaar verweven te zijn, waardoor de eigenheid van 

de gebouwen aan de fabrieksstraat iets beter tot uiting komt. Toch worden ook 

hier verschillende gebouwen door overdekte fabrieksstraten samengesmolten en 

is er ten minste één voorbeeld van een gebouw dat door verbouwing geheel in 

een nieuw bouwwerk is opgegaan. Dit betreft het voormalige brandweerlokaal, 

dat in een nieuwe situatie omgevormd werd tot kantine. In deze zone bevindt 

zich ook de laatste in opdracht van Van Besouw (ver)bouwde productiehal; de 

grootste ‘doos’ van het complex, opgeleverd kort voor het faillissement van de 

textielfabriek aan het einde van de vorige eeuw. Het gebouw bergt nog spanten 

uit de jaren twintig ten behoeve van inmiddels verdwenen sheddaken.   
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Afbeelding 3.21 Luchtopname uit 1989 in noordoostelijke richting. Het complex is min of 

meer in de huidige hoedanigheid is weergegeven. Nadien vond er een uitbreiding aan de 

oostzijde plaats en werd de grote fabriekshal met sheddaken (oranje dakbedekking) 

gesloopt. Op de foto is goed te zien dat de harde grens tussen de fabrieksgebouwen en de 

gebieden aan de zuidzijde van de Nieuwe Leij is gemarkeerd met bomen die het zicht op de 

fabrieksgebouwen ontnemen (Regionaal Archief Tilburg 2014).  

 

Positionering en profiel 

Voor alle bebouwing geldt dat deze op eenzelfde wijze georiënteerd. De 

plaatsing en richting van de gebouwen is in essentie terug te voeren op de 

oostelijk grens van de kavel waarop Van Besouw zijn textielfabriek startte, een 

grens die al te vinden is op de kadastrale kaart van 1832. De overgang van de 

fabrieksstraat en de gevels van de panden aan de westzijde daarvan, markeert die 

grens. De grenzen van de kavel liepen niet geheel parallel aan elkaar. Dit is nu 

nog te herleiden aan de iets taps toelopende grondvorm van de voormalige 

magazijnen tegen de uiterste westgrens van het fabrieksterrein.  

 

Vóór de bouw van Van Besouw in 1885 was het dwarsprofiel nog natuurlijk in 

aanleg. Van de relatief hoog gelegen Kerkstraat liep het terrein geleidelijk af tot 

aan de Nieuwe Leij. Met de bouw van de eerste fabriek veranderde dit, waarbij 

aan de straat een opvallend landmark verrees: de fabrieksschoorsteen. De fabriek 

was met het tweelaags administratiegebouw en de machinekamer op de straat 

gericht, daarachter bevond zich een iets lager, vrij monotoon dakenlandschap 

(sheddaken) van de productiehallen. Vanaf de veldzijde is de fabriek, de winters 

uitgezonderd, bijna altijd verborgen geweest achter de kruinen van de bomen die 

in opdracht van Van Besouw langs de Nieuwe Leij werden gepland (waarschijnlijk 

voor beschutting of voor het hout). Het historische profiel van het complex is in 

de oostelijke zone wat veranderd. Dit komt vooral door de plaatsing van de 

nieuwe, veel hogere schoorsteen rond 1960 en de vrij recentelijk daarbij 

gebouwde nieuwe fabriekshallen. De nadruk in het profiel is daardoor sterk op 

de grenzen langs de Kerkstraat en de Nieuwe Leij komen te liggen. 
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In de oostelijke zone is sprake van een profiel met een zekere dynamiek voor wat 

betreft bouw- en gevelhoogte, ook binnen de kaders van enkele van de 

afzonderlijke gebouwen. Het platte dak is hierbij dominant.   

 

Lijnen 

Op het fabrieksterrein zijn verschillende lijnen te ontwaren die in meer of 

mindere mate uiting geven aan de ontwikkeling van het terrein en het complex. 

Buiten de historische kavelgrens aan de westzijde, de Kerkstraat en de Nieuwe 

Leij, is dat vooral de fabrieksstraat die op het terrein van de Kerkstraat tot aan de 

Nieuwe Leij leidt. De overdekte fabrieksstraten van het complex zijn in 

vergelijking van minder belang, hoewel zij inzicht zullen geven in de 

gebruiksgeschiedenis en de ontwikkeling van het terrein. Dit is vooral omdat deze 

straten zijn ontstaan door ruimte tussen gebouwen vrij te houden.  

De fabrieksschoorsteen is een markeringspunt in het dorp en het landschap, van 

bewuste stedenbouwkundige lijnen naar de schoorsteen lijkt geen sprake te zijn. 

Wel ligt de schoorsteen in het verlengde van een deel van de Beeksedijk.     

 

 

Afbeelding 3.22 In enkele gebouwen zijn nog rails aanwezig voor het scheren van 

kettingbomen.
70

 (foto: A. Oldenmenger).  

 

Constructies 

In het complex is een variatie aan constructies te vinden waarvan de meeste (maar 

zeker niet alle) kenmerkend zijn voor de periode waarin de gebouwen werden 

opgericht. De constructies zijn, met andere woorden, van betekenis voor de 

duiding van de ouderdom van de verschillende gebouwen en eigenlijk ook voor 

het historische gebruik. De oudste constructie-elementen dateren uit de late 

negentiende eeuw en zijn in de westzone te vinden. Het gaat hier om gietijzeren 

kolommen in één van de voormalige productiehallen (verwerkt in een jongere 

muur) én om de kolommen die zijn toegepast in een stalling onder zadeldak nabij 

de Nieuwe Leij. Deze stalling zal zijn gemaakt met materiaal dat afkomstig is van 

de sloop die voorafging aan de bouw van het nieuwe kantoorgebouw in 1952. 

Op luchtfoto’s van vóór die tijd is de stalling niet aanwezig.  

 

In de jaren twintig en dertig is vooral gewerkt met draagconstructies in staal. Zo 

zijn er opengewerkte stallen kolommen, liggers en spanten te vinden, De oudste 

                                                      
70 Mededeling Stichting Steengoed Goirle.  
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zijn voornamelijk met klinknagels uitgevoerd, in de jaren dertig zal er vooral met 

bouten zijn gewerkt.  

 

De platte daken zijn vooral in hout uitgevoerd met uitsparing voor meestal 

verdwenen lichtstraten. De vorm van de sheddaken is vaak in hout uitgevoerd, in 

een enkel geval zijn stalen spanten toegepast. Vastgesteld kon worden dat niet 

alle sheddaken oorspronkelijk zijn. Er heeft in ieder geval bij één hal vernieuwing 

van de constructie van de sheddaken plaats gevonden. De aftekening van een 

oude, in onbruik geraakte daklijn getuigt hiervan. 

 

In de oostzone hebben sommige recent ogende fabriekshallen nog de stalen 

spanten met geklonken delen, waarvan de vorm verraad dat deze oorspronkelijk 

de draagconstructie hebben gevormd van sheddaken. Hier zijn ook gebouwen te 

vinden met een draagconstructie van gewapend beton. Meest opvallend zijn het 

voormalige verwarmingshuis en het voormalige brandweerlokaal.   

 

Gesteld kan worden dat de verschillende constructies in het complex samen als 

het ware een staalkaart vormen voor constructiemethoden die gangbaar waren 

vanaf het einde van de negentiende tot het midden van de twintigste eeuw. 

Uitzonderlijke of unieke constructies of constructieonderdelen werden niet 

aangetroffen.  

 

   
Afbeelding 3.23 Links: De oudste constructieonderdelen zijn te vinden in een stalling aan de 

Nieuwe Leij, opgetrokken in de jaren vijftig, vermoedelijk met gebruikmaking van 

kolommen uit een fabrieksgebouw dat moest wijken voor het kantoorgebouw uit 1951-

1952. Rechts: Bij enkele hallen zijn de sheddakspanten nog wel aanwezig, onder een nieuw, 

plat dak (foto’s: A. Oldenmenger).  
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Architectuur  

De architectuur van de fabrieksgebouwen is overwegend sober en functioneel te 

noemen. De meeste gebouwen zijn blokvormig en hebben gevels die gesloten 

zijn en nauwelijks voorzien zijn van ornamentiek. In sommige gevallen, daar waar 

spanten of liggers nodig zijn, is er sprake van toepassing van penanten. Bij de 

oudste productiegebouwen zijn gemetselde lijsten met bloktand aanwezig. Bij 

sommige gebouwen zijn rosetankers te zien, waar in functioneel opzicht een 

anker met rechte schieter ook volstaan zou hebben. De spaarzame 

gevelopeningen in de productiegebouwen zijn veelal uitgespaard onder 

segmentbogen, kozijn- en raamhouten zijn in hout uitgevoerd. In de loop der tijd 

zijn veel gevelopeningen dichtgezet, en zijn andere openingen gemaakt, met 

name om de productiehallen onderling of met magazijnen, in verbinding te 

brengen.  

 

Bij de gebouwen die in de late jaren twintig en gedurende de jaren dertig 

werden opgetrokken, geldt ook dat de gevels sober zijn. Gevelopeningen zijn 

hier doorgaans niet getoogd, ramen en deuren in de gevels zijn meer dan eens in 

staal uitgevoerd.     

 

Materialisering en kleur 

Vrijwel alle gebouwen van het complex hebben gevels waarvan het buitenvlak is 

uitgevoerd in schoonmetselwerk. Er is daarbij in rode baksteen, zowel in 

kruisverband als in halfsteensverband gemetseld. Binnen zijn gevelvlakken vaak 

gewit om zo het spaarzame daglicht zo goed mogelijk te benutten. Houten delen 

ter afdekking van randen, goten en dergelijke zijn groen of wit van kleur 

geverfd, net als de kozijnen en/of raamhouten. Groene verf is ook te vinden op 

de gietijzeren en stalen kolommen, liggers en spanten. In de jaren twintig/dertig 

is de tint groen veel lichter. Het huidige dakenlandschap is hoofdzakelijk een 

samenspel van grijstinten, een aantal sheddaken uitgezonderd. Hier is een 

oranjerood gekleurde dakbedekking toegepast. Deze dakbedekking zal niet de 

oorspronkelijke zijn.   

 

 
Afbeelding 3.24 Op enkele plekken is nog bouwsubstantie aanwezig die vermoedelijk 

teruggaat tot de late negentiende eeuw. De mate waarin deze substantie is aangetast is 

hoog. Op de foto een aangepaste daklijn, dichtgezette gevelopening en een secundaire 

perforatie die weer is dichtgezet, te zien (foto: A. Oldenmenger).   
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3.4.6  Deelgebied fabrieksterrein Van Puijenbroek  

Positionering en profiel 

Wanneer de omlijning van het huidige gebouwencomplex van de Van 

Puijenbroekfabriek wordt geprojecteerd op de kadastrale kaart van 1832, vallen 

twee dingen op. Er zijn vrijwel geen overlappingen met oude perceelsgrenzen en 

de weg die in 1832 van de Watermolenstraat naar de weg van Poppel naar Goirle 

leidde is, vermoedelijk rond 1930, verdwenen als gevolg van uitbreiding van de 

fabriek in de richting van de Nieuwe Leij. De relevantie van die laatste vaststelling 

heeft vooral betrekking op de oriëntatie van de oudere fabrieksgebouwen. Deze 

lijken namelijk evenwijdig aan de verbindingsweg te zijn gepositioneerd. Een 

briefhoofd dat in 1905 werd gebruikt, toont een vogelvluchttekening van het 

toenmalige complex, waarvan delen thans nog bestaan. Centraal een 

productiehal met sheddaken en aan weerszijden daarvan langgerekte gebouwen 

evenwijdig aan straten (rechts de huidige Bergstraat, links de verbindingsweg 

tussen de Watermolenstraat en de weg naar Poppel). Dat het briefhoofd het 

complex vanuit het oosten toont, geeft aan dat het front aan de 

Watermolenstraat op dat moment het meest representatief werd geacht. Dit 

verandert met de gedeeltelijke nieuwbouw van het kantoorgebouw aan de 

huidige Bergstraat. Dit kantoorgebouw is het centrale element op een briefhoofd 

van een in 1919 verzonden brief. Het fabriekscomplex is daar vanuit het noorden 

weergegeven. Interessant voor het tijdsbeeld is de weergave van zowel paard met 

wagen als auto en de grote berg steenkolen nabij het ketelhuis.       

 

 
Afbeelding 3.25: Het hoofd van een brief uit 1905 geeft vermoedelijk de situatie omstreeks 

1900 in westelijke richting weer. Op de voorgrond de Watermolenstraat, rechts de 

Bergstraat (Regionaal Archief Tilburg 2014). De thans nog bestaande schoorsteen valt op de 

prent wat weg tegen een later gebouwd ketelhuis.  
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Afbeelding 3.26 Een briefhoofd die de situatie na de voltooiing van het kantoorgebouw 

aan de Bergstraat vanaf het noorden weergeeft. Datering vermoedelijk omstreeks 1920. 

Voor het kantoor een auto (Van Puijenbroek was één van de eersten die in Goirle over een 

auto beschikten) (Regionaal Archief Tilburg).  

  

Korrel/volume (bouwmassa en grondvorm) 

Door geleidelijke uitbreiding, gekenschetst door inbreiding en aaneenschakeling 

van bestaande en nieuwe gebouwen, is één groot complex ontstaan met 

daaromheen slechts enkele, relatief kleinschalige, vrijstaande bebouwing. Met 

name inpandig geraakte gevels (en verschillen in constructies) geven uiting aan 

deze pragmatische groei van het complex als geheel. In grondvorm bestaan er 

vrijwel alleen gebouwen op een rechthoekig grondplan. In het hart van het 

complex zijn het vooral smalle en langgerekte gebouwen die evenwijdig aan 

elkaar zijn gericht en onder zadeldaken zijn gebracht. De fabriekshallen zijn veel 

breder en voorzien van typische sheddaken. Aan de zijde van de Nieuwe Leij zijn 

gefaseerd kolossale ververijen onder zadeldaken tot stand gekomen en de meest 

recente fabriekshal onder een plat dak. Gebouwen met meer dan één bouwlaag 

zijn veelal met platte daken uitgevoerd. Daaronder het kantoorgebouw, de 

machinekamer, een vierlaags gebouw in het midden van het complex en een 

voormalige garage aan de Bergstraat. In het hart van het complex is de korrel 

relatief klein, daaromheen is de bouw grootschaliger.       

 

Lijnen 

Van een historische belijning op het fabrieksterrein is tegenwoordig nauwelijks 

sprake. De begrenzing van het terrein is tegenwoordig rondom hard, in de vorm 

van de huidige Bergstraat, de Watermolenstraat en het relatief jonge tracé van 

de Nieuwe Leij. De harde begrenzing aan de Bergstraat en deels aan de 

Watermolenstraat is relatief jong. Tot in de jaren zeventig heeft aan de 

Bergstraat een groot aantal huizen gestaan met achtertuinen tot aan het terrein 

van Van Puijenbroek. Het ging hier vooral om huizen uit de tweede helft van de 

negentiende eeuw. Deze éénlaags huizen maskeerden gedeeltelijk het 

grootschalige fabriekscomplex daarachter.  

Mogelijk is er aanvankelijk sprake geweest van een fabrieksstraat op het terrein, 

een straat die de scheiding vormde tussen de productiehallen met sheddaken aan 

de ene zijde en de administratie en ververij aan de andere kant. Zo’n straat moet 
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dan aan het begin van de twintigste eeuw reeds overbouwd zijn geweest. Oude 

luchtfoto’s en prenten werpen het beeld op van een complex met rondom ruimte 

ten behoeve van ontsluiting en transport.    

 

 

Afbeelding 3.27 Dakenlandschap van het Van Puienbroekcomplex. Blauw zijn platte daken, 

rood de sheddaken en groen zijn zadeldaken.  

 

Constructies 

In het complex is een variatie aan constructies te vinden, de meeste (maar zeker 

niet alle) kenmerkend voor de periode waarin de gebouwen werden opgericht. 

De constructies zijn, met andere woorden, van betekenis voor de duiding van de 

ouderdom van de verschillende gebouwen en eigenlijk ook voor het historische 

gebruik. De oudste constructie-elementen dateren uit de late negentiende eeuw. 

Het gaat dan vooral om gietijzeren kolommen. Op een enkele plek zijn dergelijke 

kolommen later hergebruikt, bijvoorbeeld voor een pragmatische overkapping 

tegen een bestaand gebouw. De gietijzeren kolommen werden veelal 

gecombineerd met houten balken die onderdeel uitmaakten van daken die 

eveneens in hout werden geconstrueerd. Stalen spanten zijn tijdens de globale 

verkenning van het complex niet aangetroffen. Het lijkt er sterk op dat de 

draagconstructies van verschillende gebouwen als gevolg van gedeeltelijke 

vernieuwing niet langer representant zijn van één fase. Zo zijn er op ten minste 

één plek laat negentiende-eeuwse houten spanten op stalen liggers uit de 

tweede helft van de twintigste eeuw te vinden en zijn er in oorsprong laat 

negentiende-eeuwse hallen met stalen kolommen en liggers, eveneens uit de 

tweede helft van de vorige eeuw aan te treffen. Tijdens de verkenning zijn 
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nauwelijks constructies aangetroffen met uitzonderlijke kwaliteiten. Relatief 

zeldzaam zijn in hout uitgevoerd vakwerkliggers.       

 

 
Afbeelding 3.28 Opname van de Van Puijenbroekfabriek uit omstreeks 1920 in oostelijke 

richting. Nagenoeg alle fabrieksgebouwen op de foto bestaan thans nog. Tussen het 

fabrieksterrein en de Nieuwe Leij zijn nog akkers te vinden, vermoedelijk proefvelden van 

de fabriek. Rechtsboven is de tot magazijn omgebouwde watermolen te zien. Aan de 

Watermolenstraat en de Bergstraat zijn woonhuizen zichtbaar (Regionaal Archief Tilburg 

2014).  

 

   
Afbeelding 3.29 Links opname van het voormalige administratiegebouw en de schoorsteen 

uit omstreeks 1891 (beide rijksmonument). Rechts ranke gietijzeren kolom in één van de 

laat negentiende-eeuwse productiehallen met sheddaken (foto: A. Oldenmenger). 
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Architectuur  

De architectuur van de fabrieksgebouwen is overwegend sober, functioneel te 

noemen. Vrijwel alle gebouwen zijn opgetrokken in rode baksteen. Vóór circa 

1925 gebeurde dit in kruisverband. Daarna werd er vooral in halfsteens verband 

gemetseld. De oudste gebouwen hebben in de gevels openingen onder 

segmentbogen. Omstreeks 1920 vindt er een omslag plaats. Het is dan veel 

efficiënter om lateien en rollagen toe te passen in plaats van bogen. De gevels 

van de gebouwen op het terrein hebben een gesloten karakter, vooral waar het 

productiegebouwen onder sheddaken of de voormalige ververijen aan de Nieuwe 

Leij betreft. Stalen rondvensters in de geveltoppen vormen doorgaans de enige 

vorm van opluistering van het gevelbeeld.  

 

 
Afbeelding 3.30 Opname van het hoofdkantoor, waar vooral de fraai uitgevoerde 

bovenramen opvallen. (foto: A. Oldenmenger). 

 

Het meest representatieve metselwerk is te vinden aan de zijde van de Bergstraat 

en de Watermolenstraat. In het eerste geval gaat het specifiek om het 

kantoorgebouw waar aandacht is besteed aan de vensteropzet en de 

gevelbekroning. Aan de Watermolenstraat vallen vooral de fraai gedetailleerde 

fabrieksschoorsteen, de topgevel van het voormalige administratiekantoortje en 

de rijk gedetailleerde boogfries van de geveltop die schuilgaat achter de 

schoorsteen op.   

 

Materialisering en kleur 

Het complex is overwegend tot stand gebracht met baksteen, hout en ijzer/staal. 

De baksteen van de gevels heeft in het exterieur een enkel door vervuiling (en op 

enkele plekken door vernieuwing of wijziging) aangetaste rode tint. In het 

interieur zijn de muurvlakken veelal gewit, vermoedelijk met het doel efficiënt 

gebruik te maken van het toetredend daglicht. De onderste anderhalve meter 

muurwerk kan daarbij voorzien zijn van een minder besmettelijke okertint. Het 

houtwerk in het exterieur, van deuren, goten en dakranden is overwegend 

donkergroen van kleur. Uitzondering daarop vormt de dakrand van het 

kantoorgebouw (mogelijk is de huidige witte kleur niet oorspronkelijk). In het 

interieur zijn houten constructieonderdelen vaak onbeschilderd. Houten 

constructieonderdelen zijn ook wel weggewerkt achter een stuclaag op 

richelwerk, een laag die zowel isoleert als bescherming biedt tegen brand. In 
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sommige oudere gebouwen is op het hout een (vermoedelijk secundaire) 

okerkleur te vinden. Dit geldt ook voor de bijbehorende gietijzeren kolommen. 
 

 
Afbeelding 3.31 De architectuur van de late negentiende eeuw komt in het gebouw achter 

het huidige kantoorgebouw samen met de meer zakelijke architectuur van de periode rond 

1920 (foto: A. Oldenmenger).  

 

Op verschillende plaatsen zijn kozijnen en ramen voorzien van een witte kleur. 

Dit geldt ook voor kozijnen en ramen die als gevolg van verbouwingen inpandig 

zijn geraakt. De meeste houten ramen zijn uitgevoerd met brede middenstijlen 

en een vrij fijnmazige roedenverdeling.  

3.4.7  Waardering en advisering fabrieksterreinen  

De fabriekscomplexen als geheel geven als gevolg van groei, aanpassing en 

modernisatie inzicht in de (bouw)geschiedenis van de onderneming en het belang 

van de lokale textielnijverheid in meer algemene zin. Men kan het complex in dat 

opzicht het ‘gebouwde archief’ van de onderneming noemen. Aan de stukken of 

onderdelen die de basis/de kern vormen voor het verhaal van de fabrieken, kan 

daarbij een hogere cultuurhistorische waarden worden toegekend dan aan 

onderdelen die in veel mindere mate bijdragen aan dat verhaal. Het zijn de 

karakteristieken van deze gebouwen (of de gebouwen zelf) die in geval van 

ontwikkeling vanuit cultuurhistorisch oogpunt uitgangspunten moeten vormen. 

Te denken valt daarbij aan herbestemming, ontwikkeling of zelfs nieuwbouw met 

een industrieel karakter. Het is per definitie niet zo dat gebouwen met een 

hogere cultuurhistorische betekenis ten koste van alles behouden dienen te 

blijven. Het toekennen van hoge waarde betekent wel dat het cultuurhistorische 

belang bij het opstellen van een visie voor de hele zuidrand een zware factor is in 

de afweging tegen andere factoren, zoals haalbaarheid, bouwtechnische staat, 

wensen van ontwikkelaars/gebruikers en duurzaamheid. Het is aan te raden om 

de gebouwen met als waardevol aangemerkte karakteristieken, nader te 

onderwerpen aan een bouwhistorische verkenning om zo vast te stellen hoe de 

karakteristieken en kwaliteiten van deze gebouwen het beste kunnen worden 

benut (ook als ze niet behouden blijven). 

  

Binnen de kaders van dit onderzoek is het niet mogelijk (en met het oog op het 

doel, het komen tot een visie op het hele gebied, ook niet wenselijk) om een 

uitvoerige objectgerichte waardering te schrijven van alle afzonderlijke 
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gebouwen op het fabrieksterrein. Om enige richting te geven aan een op te 

stellen visie voor de zuidrand van Goirle, kan wel inzicht worden gegeven in die 

objecten waar de cultuurhistorische betekenis naar verwachting dermate laag is, 

dat er met het oog op voorgenomen ontwikkelingen niet of nauwelijks rekening 

mee hoeft te worden gehouden.
71

 Die objecten zijn weergegeven in een 

zogenaamde reductieplattegrond.  

 

Van cultuurhistorische waarden is met name sprake bij gebouwen die elementair 

zijn in het productieproces. Behoud van deze gebouwen maakt het immers voor 

komende generaties inzichtelijk wat er nodig was om in de periode 1880-1965 

een textielfabriek te exploiteren. In essentie gaat het dan om een productiehal, 

een machinekamer met schoorsteen, een ververij en een kantoorgebouw. Het is 

vanuit het belang van ‘het verhaal’ beschouwd niet nodig om het behoud na te 

streven van meerdere gebouwen van hetzelfde type. Tenminste, wanneer de 

gebouwen op zichzelf niet een hoge architectonische of bouwhistorische 

kwaliteit bevatten. Dat is bij Van Besouw veel het geval. Dat is op zich ook niet 

verwonderlijk en kan zelfs een karakteristiek worden genoemd. Een productiehal 

is immers niets meer dan een ommuurde en overkapte werkvloer met gesloten 

gevelvlakken en onder een sheddakconstructie gebracht (het karakter is een 

grotere kwaliteit dan de esthetica of de oorspronkelijkheid). Decoratie en 

ornamentiek zijn hier en ook bij andere gebouwtypen op het terrein, 

logischerwijs zeer spaarzaam toegepast. Dit bemoeilijkt het opstellen van een 

objectgerichte waardenstelling voor de bouw- en cultuurhistorisch onderzoeker, 

zeker wanneer (dit in navolging van de richtlijnen voor bouwhistorisch 

onderzoek) de mate van authenticiteit en zeldzaamheid de enige toetsingscriteria 

vormen. Het continue aanpassen van gebouwen als gevolg van wijzigingen in 

bedrijfsvoering, technologische ontwikkelingen (innovaties in machinebouw) en 

marktverschuivingen is cultuurhistorie bij uitstek: ingrepen en aanpassingen door 

menselijke hand als gevolg van veranderende omstandigheden. Enerzijds tast het 

doorbreken van een gevel het oorspronkelijke gesloten karakter van een gebouw 

aan (vergeet niet dat juist die ingreep reversibel is en wellicht gunstige 

randvoorwaarden biedt voor nieuwe invulling), anderzijds geeft zij blijk van een 

onderneming die zich aanpast aan de veranderende omstandigheden. Die 

veranderende omstandigheden zijn er altijd geweest en ook nu nog nijpender 

dan ooit. Een criterium als de mate van authenticiteit is daarmee feitelijk 

ongeschikt en hetzelfde geldt min of meer voor de mate van zeldzaamheid. Juist 

omdat de regio Tilburg, waar Goirle onder gerekend wordt, in de loop van de 

negentiende eeuw uitgroeide tot het belangrijkste textielcentrum van Nederland, 

zijn hier nog relatief veel textielgebouwen bewaard gebleven. De zeldzaamheid 

is daardoor bijna per definitie laag. Er zijn in de regio fraaiere textielfabrieken 

behouden dan het complex van Van Besouw en in zekere zin ook Van 

Puijenbroek. Het herkenbaar houden van de vele textielfabriekslocaties in de 

regio is echter van gemeente overschrijdend belang om juist de dominantie van 

de regio in deze sector voor het nageslacht te behouden. Daarbij moet ook niet 

worden vergeten dat de fabrieken een groot stempel hebben gedrukt op de 

plaatselijke gemeenschap. Niet alleen in de zin van werkgever, groei en 

toenemende welvaart, maar in geval van Van Besouw ook in sociaal opzicht. Van 

Besouw was een voortrekker in het proces van de verbetering van 
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 Dit is onder enig voorbehoud, omdat niet alle gebouwen betreden zijn. 
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(leef)omstandigheden van de fabrieksarbeiders. Zijn onderneming ligt hieraan 

grotendeels ten grondslag. 

 

De keuze voor de juiste toetsingscriteria kan het beste worden gemaakt nadat de 

visie op de ontwikkeling van de zuidrand van Goirle is opgesteld. In de visie zal 

worden ontvouwen op welke plek er op welke manier de ontwikkelaars wensen 

om te gaan met de cultuurhistorie. Er kan bijvoorbeeld worden gekozen om in te 

zetten op herinneringswaarde, meer dan op esthetische kwaliteit of techniek. 

Inzicht is niet alleen vereist in de toetsingscriteria, maar ook in het 

toetsingskader. Het toetsen van het belang van de bebouwing op de 

fabrieksterreinen binnen de grenzen daarvan, leidt tot andere resultaten dan 

wanneer de kwaliteiten van de gebouwen worden afgewogen binnen de 

‘textielregio’ Tilburg, deels weer afhankelijk van de criteria. De te maken keuzes 

worden in de volgende paragraaf voorgelegd. 

      

   
 

 
Afbeelding 3.32 Fabrieksschoorsteen, voorgevels van het hoofdgebouw en ketelhuis (op 

zichzelf niet bijzonder, maar wel het hart van de fabriek vanaf circa 1955) zijn aangewezen 

als gemeentelijk monument. De aanwijzing wordt bestreden door de huidige eigenaar 

(foto: A. Oldenmenger).  
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Advies 

In dit hoofdstuk is al onder woorden gebracht op welke wijze de terreinen 

waarop Van Besouw en Van Puijenbroek hun fabrieken bouwen de afgelopen 

tweehonderd jaar zijn gebruikt en hoe aan dit gebruik invulling is gegeven door 

de realisatie van gebouwen. In deze paragraaf wordt opgesomd op welke wijze 

deze kennis benut kan worden in een traject van visievorming en 

herontwikkeling. In dat traject zijn verschillende keuzes te maken, afhankelijk van 

de ontwikkelvisie en de rol die daarbij wordt weggelegd voor de 

cultuurgeschiedenis. Het is daarbij van belang om niet alleen oog te hebben voor 

de fabrieksterrein afzonderlijk, maar ook onderling verbanden te leggen en de 

bebouwing aan de Kerkstraat en de Bergstraat te onderkennen. 

 

Er kan gekozen worden om het behoud van de cultuurhistorische waarde van de 

terreinen als fabrieksterrein als uitgangspunt te nemen. Het verdient in dat geval 

aanbeveling om ten minste die gebouwen te behouden die inzicht geven in alle 

facetten van het productieproces van de textielfabriek. In dat geval dient bij Van 

Besouw het behoud van het mechanische hart van het complex (machinekamer 

en schoorsteen), ten minste één van de productiehallen (bij voorkeur één van de 

oudste of meest authentieke/bijzondere), het kantoorgebouw (of een gedeelte 

daarvan) en de fabrieksstraat te behouden.  

 

Bij Van Puijenbroek verdient het dan aanbeveling om alle Rijksmonumenten te 

behouden, alsmede die gebouwen die inzicht geven in de facetten van het 

productieproces van de textielfabriek. Daarbij moet gedacht worden aan een 

ververij, een productiehal en het kantoorgebouw aan de Bergstraat. Een mogelijk 

bebouwd geraakte fabrieksstraat kan terug worden gebracht.  

 

Een keuze kan ook zijn om een gezamenlijk ontwikkelplan voor beide terreinen 

op te stellen. Het streven kan dan zijn om door behoud van verschillende 

gebouwen op beide locaties een zo compleet mogelijk inzicht te geven in de 

Goirlese textielgeschiedenis. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de 

machinekamer en de schoorsteen van de Van Besouwfabriek kunnen komen te 

vervallen, omdat de machinekamer en schoorsteen van het Van 

Puijenbroekcomplex (beide rijksmonument) al inzicht geven in het belang van 

mechanische aandrijving in de textielfabriek.  Omgekeerd kan het behoud van 

het voormalige brandweerlokaal op het Van Besouwterrein worden nagestreefd, 

zijnde een relatief zeldzaam voorbeeld van een gebouw ten behoeve van een 

eigen bedrijfsbrandweer en de verwijzing naar de brand die de fabriek in 1895 

geteisterd heeft. Op soortgelijke gronden kan worden gekozen om de 

portiersloge in te passen in ontwikkelplannen. Een dergelijke loge heeft Van 

Puijenbroek niet. Er zal er bij deze keuze wel gewaakt moeten worden, dat er ten 

minste één productiegebouw op beide locaties behouden blijft (of wordt 

hergebruikt). Alleen het behoud van het brandweerlokaal en de portiersloge 

buiten de context van ten minste één productiegebouw, is vanuit 

cultuurhistorische oogpunt zeer mager. 

 

Er kan ook worden gekozen voor het behoud van gebouwen met de hoogste 

architectonische / esthetische kwaliteit (eventueel in relatie tot nieuwbouw). Het 

industriële karakter zou daarbij één van de bepalende factoren moeten zijn voor 

de definitie van kwaliteit, samen met de mate van authenticiteit. Om die bepaling 
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verantwoord te kunnen maken, is er meer inzicht nodig in de specifieke 

kenmerken van de gebouwen (soort constructies, aard van de gevels, soort 

invulling van gevels) die hiervoor in aanmerking komen. Bij toegevoegde 

nieuwbouw kan aansluiting worden gezocht bij de kwaliteiten van de te 

behouden gebouwen.  

 

Er kan gekozen worden om alleen de zonering en belijning op het terrein in 

nieuwbouwplannen terug te laten keren, in combinatie met hergebruik van 

bijvoorbeeld kolommen, vormen (denk ook buiten gangbare kaders, bijvoorbeeld 

schaduwpatroon van verdwenen sheddaken of fabrieksschoorstenen op muren of 

in bestrating), gangbare kleuren en materialen.  Op die manier kan een nieuw 

invulling worden gegeven aan een door de jaren heen ontstane structuur. De 

cultuurhistorische betekenis kan in dat geval ter inspiratie dienen en bijdragen 

aan een nieuwe situatie die refereert aan het industriële verleden van de locatie. 

Men zou zich hierbij ook kunnen laten leiden door gebouwen die al eerder 

verdwenen zijn, bijvoorbeeld aan de hand van oude bouwtekeningen in het 

Regionaal Archief Tilburg of foto’s. 

 

Tot slot is er de keuze om de cultuurhistorische betekenis van de fabriekslocatie 

geheel terzijde te leggen. Er kan in dat geval door middel van andere 

randvoorwaarden gewerkt worden aan een hoogwaardige invulling van de 

locatie, al dan niet met een knipoog naar de textielgeschiedenis op deze plek. Het 

zou echter betreurenswaardig zijn wanneer er van het complex niets meer 

overblijft, vooral omdat Van Besouw van grote betekenis is geweest voor de 

(sociale) ontwikkeling van Goirle. Op verschillende plaatsen in het dorp zijn zijn 

voetsporen nog aanwezig, alle mogelijk gemaakt door het succes van zijn 

onderneming.   

 

Reduceren 

Het is, vanwege het ontbreken van visie ten aanzien van de cultuurhistorische 

waarde van het onderzoeksgebied Zuidrand Goirle en de scope van het 

onderzoek, niet mogelijk om te komen tot een gedetailleerde 

waarderingsplattegrond. Er is daarvoor ook onvoldoende inzicht in de mate van 

authenticiteit van de verschillende bouwdelen en ook is onvoldoende informatie 

ten aanzien van bijvoorbeeld het historische gebruik voorhanden. Het is wel 

mogelijk om bouwdelen aan te wijzen waarvan de betekenis dermate gering is, 

dat het streven naar behoud op basis van cultuurhistorische kwaliteiten niet een 

uitgangspunt vormt. Deze bouwdelen zijn aangegeven in een zogenaamde 

reductieplattegrond. De uiteindelijke keuze om deze gebouwen te slopen is wel 

afhankelijk van de totaalvisie op het onderzoeksgebied.  
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Afbeelding 3.33 Reductieplattegrond Van Besouw terrein.  

 

 

Afbeelding 3.34 Reductieplattegrond van het Van Puijenbroek terrein. In rood zijn de 

bouwdelen weergegeven waarvan de cultuurhistorische waarde (zeer) gering is. In blauw de 

bouwdelen met een hogere cultuurhistorische waarde. 

3.4.8  Deelgebied huize Anna  

Huize Anna onderscheidt zich in het straatbeeld niet zo zeer vanwege de 

opvallende architectuur, maar vooral door de ligging op behoorlijke afstand van 

de straat. De positionering aan de rand van het forse perceel is te verklaren uit 

het feit dat rechts van het huis nog lange tijd twee oudere woonhuizen hebben 
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gestaan. Huize Anna is één van de weinige panden die aan de straat een diepe 

voortuin heeft. Het huis ligt in de omgeving wat geïsoleerd door een tuinmuur 

aan de straatzijde en van de straat tot aan de Nieuwe Leij. De oudste delen van 

de muur dateren (hoewel aangepast) uit de bouwtijd van het huis en zijn fraai 

vormgegeven.  

 

Het huidige karakter van het huis wordt in zeer hoge mate bepaald door een 

verbouwing die is uitgevoerd aan het begin van de jaren vijftig van de vorige 

eeuw. Tijdens deze verbouwing, naar ontwerp van Adam van Vliet, zijn geheel 

nieuwe vensters aangebracht waarna de gevels zijn bepleisterd en gewit. De 

verbouwing is op zo’n wijze uitgevoerd dat de dan reeds overleden Eduard van 

Puienbroek zijn ‘Huize Anna’ niet meer zou hebben herkend. Door de harde witte 

kleur steekt het huis nu sterk af tegen in de tuinaanleg.      

 

De waardering van Huize Anna 

De cultuurhistorische waarde van Huize Anna ligt vooral hierin verborgen dat het 

in oorsprong gaat om een woonhuis van een textielfabrikant, in dit geval Eduard 

van Puienbroek. Als zodanig maakt het huis deel uit van een collectie van 

dergelijke huizen in Goirle, waaronder de Rijksmonumenten Kerkstraat 10 en 

Kerkstraat 12 (Van Besouw) en Kerkstraat 27 (Van Enschot). Door de verbouwing 

is het pand wel uit het oorspronkelijke tijdsbeeld gerukt en is de relatie met de 

genoemde panden sterk verminderd.72 Desondanks moet het huis worden 

beschouwd als onderdeel van het complex van de textielfabriek Van Puienbroek, 

dat zich daarmee over de Watermolenweg uitstrekt.  

Het huis is in de jaren negentig van de vorige eeuw opgenomen in het 

zogenaamde Monumenten Inventarisatie Project (MIP). Doel van dit project was 

om te komen tot aanwijzing van rijksmonumenten uit de periode 1850-1940.  De 

monumentale waarde van Huize Anna is tijdens die inventarisatie onvoldoende 

gebleken om de status van Rijksmonument toe te kunnen kennen. De gemeente 

is niet tot aanwijzing van de status van gemeentelijk monument overgegaan. Op 

basis van de relatief geringe esthetische kwaliteiten van het huis is dit 

begrijpelijk. 

 

 

Afbeelding 3.35 Huize Anna zoals in 1903 gebouwd in opdracht van Van Puijenbroek 

(Regionaal Archief Tilburg 2014). 
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 Dat het huis in de jaren vijftig niet volledig opnieuw werd gebouwd, blijkt uit bouwtekeningen in het 

archief van de gemeente Goirle. 
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Afbeelding 3.36: Detail van het oorspronkelijke hekwerk aan de straatzijde. In de 

achtergrond het bijna onherkenbaar getransformeerde Huize Anna (foto: G. Oldenmenger).  

 

Advies 

Binnen de kaders van dit onderzoek is onvoldoende duidelijk geworden over de 

tuinaanleg rondom Huize Anna. Vermoed wordt dat de tuin in aanleg goeddeels 

oorspronkelijk is. Vast staat dat de vijver in de tuin oorspronkelijk een wiel van de 

watermolen is geweest (het wiel stond in verbinding met de Nieuwe Leij). Het 

verdient sterk aanbeveling om tuinhistorisch onderzoek te laten verrichten naar 

de tuin van Huize Anna, om aan de hand van dit onderzoek te komen tot 

randvoorwaarden ten aanzien van eventuele ontwikkelingen van het terrein om 

het huis.  

3.4.9  Deelgebied Thebe  

Bij het ontwerp van het rond 1968 gebouwde verzorgingshuis is, voor zover dat 

kon worden vastgesteld, weinig of geen rekening gehouden met de aard en de 

geschiedenis van de locatie: het historische hart van het dorp, direct bij de kerk. 

Gelet op de grootte van het bouwvolume is waarschijnlijk wel getracht hier niet 

een te kolossaal gebouw op te trekken. Het front is tweelaags waarbij het 

zakelijke (of de monotonie) van de architectuur doorbroken wordt middels een 

licht inspringende centrale entree. Het terugleggen van de rooilijn heeft 

geresulteerd in ruimte voor een groenzone met bomen waardoor de vlakheid van 

de gevel visueel wat wordt doorbroken. Voor wat betreft materialisering, 

vormgeving en kleurgebruik staat het gebouw hier aan de zuidzijde van de straat 

volledig op zichzelf. Dit geldt ook, zelfs nog in hogere mate, voor de gevels aan 

de kerkzijde en aan de kant van de Nieuwe Leij, waar het complex een vlakke en 

fletse indruk maakt.  

 

Achter het verzorgingscomplex ligt een vrij fors parkeerterrein met daar weer 

achter een groene zone. Het betreft hier zeer waarschijnlijk een restant van de 

tuin uit het kloostertijdperk. In de tuin is een Mariagrot te vinden, één van de 



 

 Archeologisch bureauonderzoek 86 

laatste relicten die herinnert aan de taken die in Goirle door de zusters van het 

Kostbare Bloed meer dan honderd jaar zijn verricht. Ook zouden er nog enkele 

stenen met inscripties in de tuin aanwezig zijn. Een deel van de tuin is 

omgevormd tot een dierenparkje. 

 

Vrij recent is aan de overzijde van het Kerklaantje, achter de kerk, in opdracht van 

Thebe een nieuw gebouw opgericht. De bouw werd pas mogelijk na sloop van 

een voormalig patronaatsgebouw en bestaande bebouwing van Thebe.    

 

 
Afbeelding 3.37 Opname van het verpleeghuis St. Elisabeth kort na de voltooiing van de 

nieuwbouw in 1969. Daarachter de kerk. De onderste geledingen van de toren dateren uit 

de vijftiende eeuw (Regionaal Archief Tilburg 2014).   

 

 
Afbeelding 3.38 Luchtopname uit 1968, gemaakt kort voor de oplevering van de 

nieuwbouw van het St. Elisabethgesticht. In de ‘achtertuin’ van het gesticht is een 

waterzuiveringsinstallatie aanwezig en vermoedelijk een restant van de kloostertuin 

(Regionaal Archief Tilburg 2014).  
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De waardering van de bebouwing van Thebe 

Het verzorgingscomplex van Thebe is een voortzetting van een stichting uit de 

jaren dertig van de vorige eeuw, niet onbelangrijk in de sociale geschiedenis van 

Goirle. Op het terrein van het complex zijn geen gebouwen aanwezig waarvan 

het behoud omwille van de cultuurhistorische betekenis na te streven is. Van 

architectonische kwaliteit is in het exterieur vrijwel geen sprake. Nader 

(tuin)onderzoek zou uit moeten wijzen of het parkje aan de Nieuwe Leij 

inderdaad een restant is uit het kloostertijdperk en zal duidelijk maken of 

omwille van de aanleg, de beplanting en de authenticiteit sprake is van te 

behouden waarden.  

Aan de brughoofden van de verdwenen trambrug wordt cultuurhistorische 

waarde toegekend omdat deze een uiting zijn van de lokale geschiedenis van de 

infrastructuur en het toenemende belang van transport in die periode, zeker in 

relatie tot de nog bestaande spoordijk in de richting van Hilvarenbeek.      

 

Advisering 

Het scheppen van randvoorwaarden voor toekomstige ontwikkelingen is bij 

gebrek aan duidelijk aantoonbare cultuurhistorische waarden in de huidige 

bebouwing niet mogelijk. In geval van herontwikkeling van het terrein kan 

worden gezocht naar een vorm die zich beter voegt tussen kerk en Huize Anna en 

aan de Bergstraat en het Kerklaantje meer dynamiek toont dan nu het geval is. 

Het verdient aanbeveling om rekenschap te houden met het restant van de 

kloostertuin bij de Nieuwe Leij. Het verdient tevens aanbeveling om de 

brughoofden van de verdwenen trambrug over de Nieuwe Leij te herstellen.    
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4 Synthese en aanbevelingen 

 

 

 

4.1 Inleiding 

Het doel van dit cultuurhistorische onderzoek is om inzicht te geven in de 

cultuurgeschiedenis van het onderzoeksgebied. De hier samengebrachte kennis 

over het gebied kan door de ontwikkelende partijen worden benut om te komen 

tot een visie waarin staat aangegeven op welke manier de cultuurhistorie wordt 

ingezet bij de herontwikkeling van het plangebied. Zo moet duidelijk worden 

waar de planvormers cultuurhistorische componenten in nieuwe plannen 

benutten en vooral op welke manier zij dat doen én waar zij, beargumenteerd, 

de geschiedenis van de locatie terzijde leggen.   

 

In de onderstaande paragrafen wordt zowel voor de ondergrondse 

cultuurhistorische waarden (archeologie) als de bovengrondse (historische 

geografie en bouwhistorie) een advies geformuleerd om hiermee bij ruimtelijke 

ontwikkelingen op een verantwoorde manier mee om te gaan. 

4.2 Archeologie 

De archeologische verwachtingenkaart kan door de beleid- en planvormers 

worden beschouwd als een soort risicokaart. De kaart toont aan op welke 

plekken de kans op het verstoren van het bodemarchief het grootst is. De risico’s 

kunnen worden beperkt door in de fase van visievorming en planvorming de 

gebieden met de hoogste verwachting zoveel mogelijk te mijden. Waar dit niet 

kan, of niet gewenst is, dient rekening te worden gehouden met aanvullend 

archeologisch veldonderzoek, zoals booronderzoek, proefsleuven of opgravingen. 

 

Op basis van het bureauonderzoek is aan het plangebied grotendeels een 

middelhoge tot hoge verwachting toegekend voor archeologische waarden uit de 

steentijd tot en met de nieuwe tijd. In hoeverre het archeologisch niveau 

verstoord zal raken door de geplande herinrichting van het gebied en of het 

gebied al verstoord is door de huidige inrichting, is afhankelijk van de dikte van 

het ophoogdek. Derhalve wordt geadviseerd om in de nog niet onderzochte 

gebieden met een middelhoge tot hoge verwachting voor archeologische 

waarden uit de steentijd tot en met de volle middeleeuwen bij 

bodemverstoringen dieper dan 30 cm –mv (normale ploegdiepte) een verkennend 

booronderzoek uit te voeren om de aard en intactheid van de bodem nader in 

kaart te brengen. Voor de gebieden met een hoge verwachting voor 

archeologische waarden uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd is een 

booronderzoek vanwege de verwachte archeologische verstoring van het 

bodemprofiel over het algemeen weinig zinvol. Derhalve wordt voor deze 

gebieden geadviseerd om bij verstoringen dieper dan 30 cm –mv een 

proefsleuvenonderzoek uit te voeren om de archeologische verwachting te 
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toetsen en aan te vullen. Voor het gebied met een lage verwachting wordt geen 

vervolgonderzoek aanbevolen. 

 

Bovenstaand advies dient beoordeeld te worden door de bevoegde overheid 

(gemeente Goirle) en leidt tot een selectiebesluit. Dit betekent niet dat reeds 

gestart kan worden met bodemverstorende activiteiten of de daarop 

voorbereidende activiteiten.  

 

Hoewel getracht is een zo gefundeerd mogelijk advies te geven op grond van de 

gebruikte onderzoeksmethoden, kan de aanwezigheid van archeologische sporen 

of resten nooit volledig worden uitgesloten in de gebieden waarvoor geen 

vervolgonderzoek wordt aanbevolen. BAAC bv wil er daarom op wijzen dat men 

bij bodemverstorende activiteiten alert dient te zijn op de aanwezigheid van 

archeologische waarden (zoals vondstmateriaal en grondsporen). Bij het 

aantreffen van deze waarden dient men hiervan melding te maken bij de 

Minister van OCW (in de praktijk de RCE) conform artikel 53 van de 

Monumentenwet 1988. 

4.3 Historische geografie en bouwhistorie 

De analyse van de historisch geografie van het plangebied geeft aan wat de 

belangrijkste cultuurhistorische elementen in het gebied zijn. Deze elementen 

zijn in hoge mate bepalend voor de structuur binnen het gebied en het 

eeuwenlange gebruik van gronden daaraan. De aanwezigheid van het beekdal 

en de daarmee samenhangende waterhuishouding van het gebied, is van grote 

betekenis voor de wijze waarop Goirle door de eeuwen heen is uitgegroeid; 

vooral in noordelijke richting. Op basis van deze elementen en de 

ontwikkelingsgeschiedenis kan een aantal gebieden onderscheiden worden met 

hun eigen cultuurhistorische karakteristiek. De cultuurhistorische elementen en 

gebieden zijn zowel beschreven (paragraaf 3.3.2 en 3.3.3) als in kaart gebracht 

(bijlage 6).  

 

De inventarisatie van de historisch-geografische waarden en karakteristiek dient 

niet om de mogelijkheden tot ruimtelijke ontwikkelingen te beperken. Een 

landschap is geen museum met een verzameling van zeldzame objecten, maar 

een zich constant ontwikkelende eenheid, waarbij de som van zeldzame, unieke, 

maar vooral veel voorkomende elementen het karakter en daarmee de waarde 

bepaalt. Door de inventarisatie is duidelijk welke cultuurhistorische waarden in 

het gebied aanwezig zijn en welke bij ruimtelijke ingrepen verloren kunnen 

gaan. 

 

Analyse van de bebouwde omgeving heeft vooral het doel gehad om de aard van 

de bestaande bebouwing vanuit de geschiedenis te verklaren. Daarbij is zowel 

voor de huizen als voor de fabriekscomplexen een onderscheid gemaakt tussen 

gebouwen met relatief geringe betekenis en gebouwen die vanwege hun 

historische gebruik of voorkomen een sterkere stempel drukken op de identiteit 

van de gebouwde omgeving. In de fase van visievorming zal met name duidelijk 

moeten worden op welke manier wordt omgegaan met de bebouwing in deze 

laatste categorie. Als eerste zal, met oog voor de identiteit van het 

onderzoeksgebied, moeten worden gedefinieerd welk doel de beleidsmakers en 

planvormers met de bestaande bebouwing (vooral de niet-monumenten) hebben. 

Daarbij dient niet alleen de vraag te worden gesteld wat de betekenis van de 

bebouwing binnen de huidige context is, maar moeten worden gekeken naar de 
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rol die deze in het toekomstbeeld van beleids- en planvormers kunnen hebben. 

Het wegnemen van een historische context kan gevolgen hebben voor de 

waardering van een te behouden object. Anderzijds kunnen door het vrijmaken 

van een object ook waarden worden versterkt. Het belangrijkste is dat de keuzen 

die worden gemaakt, in de visie worden verantwoord. Daarbij moet ook worden 

vastgelegd hoe wordt omgegaan met waarden die niet behouden (kunnen) 

blijven.  

 

Het cultuurhistorische rapport wordt aangewend door de ontwikkelaars om te 

komen tot een gezamenlijke visie. Deze visie vormt de basis voor een plan. De 

effecten van dit plan moeten inzichtelijk worden gemaakt in een zogenaamde 

CHER, een CultuurHistorische Effect Rapportage. In dat kader kan het wenselijk 

zijn om voor een aantal locaties een verdiepingsslag in het onderzoek uit te 

voeren. Denk daarbij aan (archief)onderzoek van de tuin om Huize Anna of een 

deel van de fabrieksgebouwen in de vorm van objectgerichte bouwhistorische 

verkenningen. Deze onderzoeken brengen de cultuurhistorische waarden op een 

gedetailleerder niveau in beeld. Dit kan in het kader van een voorziene sloop of 

om richting te kunnen geven aan hergebruik. Uit de ontwerpvisie op de 

gebiedsontwikkelingen kunnen de idealiter de toetsingskaders  worden 

gedestilleerd. Eén en ander kan resulteren in een aanpassing of nadere invulling 

van het plan, dat idealiter definitief gemaakt kan worden. Dit definitieve plan 

(inclusief het cultuurhistorisch onderzoek en de CHER) wordt voorgelegd aan de 

toetsende instanties en aan belangenpartijen. Na goedkeuring van de plannen 

kunnen in een voorbereidingsfase nadere onderzoeken aan de orde komen. 

Voorbeelden zijn sloopdocumentaties (gangbaar bij monumenten) en 

archeologische onderzoeken (booronderzoek, proefsleuven of opgravingen). Die 

onderzoeken gaan vooraf aan de uitvoer van het plan, of delen daarvan.       
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Afbeelding 4.1 Schematische weergave van de stappen die genomen kunnen worden om 

cultuurhistorische aarden bij ruimtelijke ontwikkelingen te betrekken. 
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Bijlage 2 
 

Overzicht geologische en archeologische tijdvakken 
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Samenvatting 

In opdracht van VP Grondexploitatie heeft Antea Group een archeologisch bureauonderzoek 
uitgevoerd voor het plangebied dat in het kader van de EHS-compensatie voor het plan Zuidrand 
Goirle zal worden ontwikkeld. Binnen de eerder gehanteerde grenzen van de ontwikkellocatie 
Zuidrand is daarvoor te weinig ruimte en is er voor gekozen het gebied uit te breiden met het 
onderhavig plangebied. 

Het plangebied is gelegen direct ten zuiden van de deellocatie Van Puijenbroek en is gelegen ter 
hoogte van de straten De Vosserijten. De Molendijk en de Watermolenstraat. 
Voor het ontwikkellocatie Zuidrand Goirle is in 2015 door de firma BAAC een archeologisch 

bureauonderzoek opgesteld.1 De resultaten van dat onderzoek zijn meegenomen in deze 

rapportage voor zover ze voor het onderhavige plangebied relevant zijn. Het noordelijk gedeelte 

van het onderhavige plangebied overlapt namelijk met een deel van de ontwikkellocatie Zuidrand. 

De gegevens uit dat bureauonderzoek zijn deels gebruikt voor het opstellen van dit 

bureauonderzoek. 

Het bureauonderzoek heeft uitgewezen dat er in het plangebied een middelhoge tot hoge kans is 

op het aantreffen van archeologische sporen en vondsten. In het beekdal kan namelijk sprake zijn 

van tijdelijke kampementen uit de steentijd en sporen en vondsten die te maken hebben met het 

gebruik van het gebied voor de jacht- en visvangst en het winnen van grondstoffen. Ook sporen 

van de regulering van waterlopen in het gebied om bijvoorbeeld overstromingen te voorkomen 

kunnen worden aangetroffen. Of er sprake is van een archeologische vindplaats in het plangebied 

hangt voor een groot gedeelte af van de bodemopbouw in het plangebied. Het is namelijk van 

belang of er in het recente verleden activiteiten menselijke handelingen hebben plaatsgevonden 

die de natuurlijke bodemopbouw hebben verstoord en of dat (delen van) het plangebied zijn 

opgehoogd.  

Ook de uitgebreide AHN-analyse (inclusief hillshade) en de gegevens van het waterschap die we in 

navolging op het commentaar van het bevoegd gezag op het concept rapport hebben verwerkt in 

dit bureauonderzoek hebben geen aanwijzingen opgeleverd voor recente verstoringen door 

menselijk handelen in een (een deel van) het plangebied. Op basis van het bureauonderzoek alleen 

is het dus niet mogelijk om een deel van het plangebied administratief uit te sluiten van 

archeologisch vervolgonderzoek. Het is de verwachting dat een archeologisch veldonderzoek wel 

uitsluitsel kan gegeven over de exacte bodemopbouw en mogelijke recente verstoringen door 

menselijk handelen in (een deel van) het plangebied.   

We stellen allereerst voor om een archeologisch booronderzoek uit te voeren in de verkennende 

fase. Dit komt neer op gemiddeld zes boringen per hectare. Dit levert feitelijk daarmee een 

bodemverstoringenkaart op. Mocht op basis van die kaart blijken dat in de gebieden waar u 

daadwerkelijk bodemingrepen bij de herontwikkeling van het gebied voorziet nog intact zijn, dan 

dient alleen op die plaatsen een vervolgonderzoek uitgevoerd worden. 

1 Oldenmenger & de Boer 2015 
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1 Inleiding 

In deze rapportage zijn de resultaten van het archeologisch bureauonderzoek voor de Groen-
Blauwe zone beschreven. In dit hoofdstuk wordt de overkoepelende ontwikkeling de Zuidrand 
Goirle toegelicht, wordt de deellocatie Groen-Blauwe zone, waar voorliggend archeologisch 
bureauonderzoek betrekking op heeft, nader gespecificeerd en worden onder andere het doel en 
de onderzoeksvragen beschreven.   

1.1 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, Woonstichting Leystromen en de Nederlandse Bouw Unie (eigenaars van het Van 
Besouw-terrein) en VP Exploitatie (eigenaar van het Van Puijenbroek-terrein) willen de terreinen 
herontwikkelen tot woningbouwlocaties. 

Naast de genoemde partijen participeert ook Thebe (eigenaar van het tussen beide 
fabrieksterreinen gelegen verpleegtehuis) in de herontwikkelingsplannen. Op het terrein van 
Thebe is een ontwikkeling met zorgwoningen voorzien. Het totale plangebied heeft de titel 
‘Zuidrand Goirle’. Naast de bovengenoemde ‘rode ontwikkelingen’ vormt de herinrichting van de 
Groen-Blauwe zone’ ten zuiden van de terreinen van Van Puijenbroek en Thebe tevens een 
onderdeel van de Zuidrand.  In deze zone bevindt zich onder andere De Leij. Onderdeel van de 
plannen is een (gedeeltelijke) herinrichting van deze zone. Het terrein ten zuiden van Van Besouw 
is in het verleden al natuurlijk heringericht.  Het doel is om zowel de rode als de groene en blauwe 
ontwikkelingen goed op elkaar af te stemmen en zo tot een integrale gebiedsontwikkeling te 
komen. Dit vormt een gedeelde verantwoordelijkheid. 

In Figuur 1.1 is de ligging van de ontwikkeling ten opzichte van de dorpskern aangegeven en zijn de 
deellocaties binnen de Zuidrand Goirle met het indicatief woningbouwprogramma opgenomen.  

Figuur 1.1: Rode deellocaties en groen-blauwe zone binnen ontwikkelgebied  Zuidrand Goirle (Kuiper Compagnons).

Goirle  

Groen-blauwe zone
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1.2 Visie Zuidrand Goirle  

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. 

Daarnaast zijn er in de visie enkele woonkavels voorzien in het planologisch beschermde 

Natuurnetwerk Nederland (NNN; voorheen Ecologische Hoofdstructuur), waardoor 

herbegrenzing van het NNN-gebied noodzakelijk is (Figuur 1.2; het rood omkaderde deel is 

gelegen in het NNN; het blauwe omkaderde deel vormt onder andere het zoekgebied voor de 

herbegrenzing)  

Figuur 1.2: Rood omkaderd de ontwikkeling in het Zoekgebied van het Natuurnetwerk Nederland (N00.01). Blauw geeft 
voorliggend plangebied aan waar herbegrenzing gezocht wordt voor de aanwijzing van nieuw NNB-gebied, het 
waterbergingsgebied en de verlegging van de Nieuwe Leij. Indicatief is het gebied ingetekend met 
landschapselementen. Bron: Kuiper compagnons, 2015.  
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1.3 Naar nieuwe stedenbouwkundige en planologische kaders 

Op basis van de visie werken de grondeigenaren/initiatiefnemers los van elkaar, maar wel met 
oog voor elkaar 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) 
en voor de integrale uitwerking van de Groen-Blauwe zone welke achter de drie te ontwikkelen 
locaties ligt. 

In het kader van de op te stellen bestemmingsplannen dienen diverse haalbaarheidsonderzoeken 
te worden uitgevoerd. Aangezien de stedenbouwkundige plannen voor de locaties nog niet 
bekend zijn, vormt de vastgestelde visie het uitgangspunt voor de onderzoeken. Later, als de 
plannen definitief zijn, worden de onderzoeken indien nodig geactualiseerd. 

1.4 Plangebied archeologisch bureauonderzoek  

Het onderhavig plangebied omvat aan de noordzijde een deel van het gebied ontwikkellocatie 
Zuidrand. Daarnaast betreft het een uitbreiding van het ontwikkelgebied Zuidrand Goirle in 
verban met natuurcompensatie. Hieronder worden de twee delen nader toegelicht. 

1.4.1 Gebied ontwikkellocatie zuidrand (BAAC) 

Voor de ontwikkellocatie Zuidrand is in 2015 door BAAC een archeologisch bureauonderzoek 
(onderzoeksmelding 62498) opgesteld.2 Het noordelijk deel van het onderhavige plangebied 
(groen-blauwe zone) valt binnen de contouren van dat bureauonderzoek. Voor dat 
bureauonderzoek is door het bevoegd echter (nog) geen selectiebesluit genomen. Voor de 
volledigheid en om het bevoegd gezag de gelegenheid te geven om voor het gehele Zuidrand 
Goirle één selectiebesluit te kunnen nemen is het gehele bureauonderzoek van BAAC als bijlage 
bij dit rapport gevoegd. 

Afbeelding 1.3. Gebied onderzocht door BAAC (rood), huidig plangebied (groen). 

2 Oldenmenger & de Boer 2015
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1.5 Uitbreiding Groen-Blauwe zone  

Het voorliggende archeologisch bureauonderzoek heeft betrekking op de Groen-Blauwe zone ten 
zuiden van de rode ontwikkeling (Figuur 1.2- rode omkadering). Binnen de rode ontwikkeling gaat 
er een gebied dat is aangewezen als NNN (in Brabant ‘Natuurnetwerk Brabant’ geheten; NNB) 
verloren. Ten zuiden van de Oude Leij, op de agrarische gronden in eigendom van Van 
Puijenbroek, is er de mogelijkheid om het NNB te herbegrenzen (aansluitend op reeds bestaande 
NNB) en verder uit te breiden. Naast de herbegrenzing van het NNB, behoren ook de 
ontwikkelingen aan de waterloop De Nieuwe Leij en de voorgestelde waterberging nabij de nu 
nog aanwezige fabriek van HaVeP tot de ontwikkelingen binnen de Groen-Blauwe zone. De 
waterloop De Nieuwe Leij krijgt deels een andere begrenzing, een nieuwe inrichting en zal 
natuurlijker worden ingepast in het landschap. Deze aspecten behoren naast het NNB-
herbegrenzingszoekgebied eveneens tot voorliggende archeologisch bureauonderzoek. 

In de Groen-Blauwe zone wordt ingezet op het herstellen van het kleinschalige houtwallen 
landschap, als overgang tussen de tuin, het moleneiland en het landgoed naar het aangrenzende 
gebied. Aangezien het gehele gebied ten zuiden van de tuin van Huize Anna nog niet is ingericht 
als NNB ontstaat daarmee de mogelijkheid in één slag de NNB in het gebied ten zuiden van Goirle 
handen en voeten te geven en uit te breiden. Bovendien wordt het mogelijk om in de Zuidrand 
een robuuste, goed ingerichte ecologische verbinding te maken. Samen met het verbrede 
beekprofiel van De Leij en de te ontwikkelen groene dorpsrand neemt de ecologische waarde van 
het gebied daarmee aanzienlijk toe. (uit: Kuiper compagnons, 2015) 

1.6 Doel en onderzoeksvragen  

1.6.1 Relatie tot bestemmingsplan  

Het plangebied is gelegen binnen de contouren van het bestemmingsplan Buitengebied Goirle 
dat in 2011 geheel onherroepelijk is geworden. Door middel van lettertekenaanduiding 
archeologische verwachtingswaarde (av) is daarin geregeld dat er rekening dient te worden 
gehouden met het aspect archeologie.   
Voor het grootste gedeelte van het plangebied geldt een middelhoge archeologische 
verwachting. Alleen langs de uiterste zuidrand van het plangebied komt een smalle strook met 
een lage archeologische verwachting voor.  

1.6.2 Doel en onderzoeksvragen  

Het doel van het uitvoeren van een archeologisch bureauonderzoek is het opstellen van een 
gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied. Daarbij worden vragen 
beantwoord als “Waar kunnen we wat verwachten?” Voor het opstellen van een dergelijke 
verwachting wordt gebruik gemaakt van reeds bekende archeologische waarnemingen, 
historische kaarten, bodemkundige gegevens en informatie over de landschappelijke situatie. Een 
gespecificeerde verwachting gaat in op de mogelijke aanwezigheid, het karakter, de omvang, 
datering en eventuele (mate van) verstoring van archeologische waarden binnen het plangebied. 

Dit bureauonderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), 
versie 4.0.  
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1.7 Leeswijzer 

Deze rapportage is verder als volgt opgebouwd:
- hoofdstuk 2 beschrijft de onderzoekslocatie  
- hoofdstuk 3 geeft een toelichting op de bekende waarden 
- hoofdstuk 4 beschrijft de archeologische verwachting 
- hoofdstuk 5 geeft de conclusie en het advies voor vervolgonderzoek 
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2 Beschrijving onderzoekslocatie 

2.1 Begrenzing onderzoeks- en plangebied 

Het is van belang een onderscheid te maken tussen onderzoeksgebied enerzijds en plangebied 
anderzijds. Met  plangebied wordt het gebied bedoeld waarop de in de inleiding genoemde 
plannen betrekking hebben. Binnen dit gebied kunnen eventueel aanwezige archeologische 
resten worden verstoord. Het onderzoeksgebied omvat het gebied waarover informatie is 
verzameld om een goed beeld te krijgen over de mogelijk aanwezige archeologische sporen in 
het plangebied. Het onderzoeksgebied is veelal groter dan het plangebied en verschilt al naar 
gelang het te onderzoeken aspect. In dit geval betreft het gebied dat is gelegen binnen een zone 
van 500 m rondom het plangebied, omdat dit voldoende wordt geacht om een brede indruk te 
krijgen van het archeologisch potentieel van het plangebied. 

Het plangebied is gelegen in de gemeente Goirle ten zuiden van de kern. Alleen de oostelijke 
grens is een bestaande grens namelijk De Vosserijten. De overige grenzen zijn niet in het 
landschap waar te nemen. In afbeelding 1 is de exacte locatie van het plangebied weergegeven. 
Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 16 ha. 

2.2 Huidig en toekomstig gebruik 

Huidig gebruik plangebied 
Momenteel is het plangebied in gebruik als grasland en akkerland en loopt er een riviertje 
doorheen.  

Consequenties toekomstig gebruik 
In het kader van de geplande ontwikkeling in het gebied Zuidrand Goirle dient er in het kader van 
de EHS natuurcompensatie plaats te vinden. Binnen de eerder gehanteerde grenzen van de 
ontwikkellocatie Zuidrand is daarvoor te weinig ruimte en is er voor gekozen het gebied uit te 
breiden met het onderhavig plangebied. De precieze omvang en soort van de natuurontwikkeling 
is in dit stadium nog niet bekend. De plannen hiervoor zullen pas gemaakt worden zodra de 
verschillende factoren die de graafwerkzaamheden zullen beïnvloeden geheel inzichtelijk zijn 
gemaakt. De werkzaamheden zullen elk geval bestaan uit het verleggen van de beek

2.3 Archeologisch beleid 

In de Wet op de Archeologische Monumentenzorg is de verantwoordelijkheid voor 
archeologie(beleid) grotendeels bij de gemeentelijke overheid neergelegd. Gemeenten dienen 
archeologie te borgen in hun ruimtelijk beleid, bijvoorbeeld door dubbelbestemmingen voor 
archeologie op te nemen in bestemmingsplannen. Om dat te kunnen doen hebben veel 
gemeenten een archeologische beleidskaart opgesteld. Op basis van deze kaart kan archeologie 
in bestemmingsplannen worden verwerkt.  

Het plangebied is gelegen binnen de contouren van het bestemmingsplan Buitengebied Goirle 
dat in 2011 geheel onherroepelijk is geworden. Door middel van lettertekenaanduiding 
archeologische verwachtingswaarde (av) is daarin geregeld dat er rekening dient te worden 
gehouden met het aspect archeologie. 
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Voor het grootste gedeelte van het plangebied geldt een middelhoge archeologische 
verwachting. Alleen langs de uiterste zuidrand van het plangebied komt een smalle strook met 
een lage archeologische verwachting voor.

2.4 Landschappelijke situatie 

Geologie 
Volgens de geologische overzichtskaart van Nederland maakt het noordelijk deel van het 
plangebied deel uit van een noordoost-zuidwest georiënteerde zone met beekzand en –leem van 
het Laagpakket van Singraven (Formatie van Boxtel; kaarteenheid Bx2). Het zuidelijk deel van het 
plangebied is gelegen in een zone van stuifzand van het laagpakket van Kootwijk (Formatie van 
Boxtel, Bx1). 

Geomorfologie en AHN 
Uit de geomorfologische kaart van Nederland (zie afbeelding 2.1) blijkt dat het plangebied 
hoofdzakelijk deel uitmaakt van het beekdal van de Leij, dat het plangebied bestaat uit een 
relatief laaggelegen beekdalbodem zonder veen (kaarteenheid 2R5) en het oostelijke deel uit een 
beekdalbodem met veen (kaarteenheid 2R4; turquoise). Het zuidelijk deel van het plangebied is 
gelegen in een vlakte van smeltwaterafzettingen (2M6; licht geel).   

Afbeelding 2.1. Uitsnede uit de geomorfologische kaart 

Op de kaart van het actueel hoogtebestand van Nederland (AHN; afbeelding 2.2.) is het lager 
gelegen beekdal duidelijk te zien tussen de hoger gelegen (en bebouwde dekzandkoppen richting 
het noorden en het zuiden. Het plangebied is gelegen tussen de 13 m en 14 m + NAP. 



Archeologisch Bureauonderzoek 
Zuidrand Goirle - uitbreiding Groen-Blauwe zone 
projectnummer 407072 
12 december 2017 revisie 02 
VP Grondexploitatie 

Blad 10 van 22 

Afbeelding 2.2. Uitsnede uit het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) 

Afbeelding 2.3 Uitsnede uit het AHN met een hillshade 

De hillshade (afbeelding 2.3.) laat op enkele plaatsen en gedetailleerd beeld zijn. Er lijkt sprake te 
zijn van een tweetal gedempte waterlopen (groen) en ook lijkt één loop naar het noorden 
verplaatst (paars). Twee percelen zijn meer geaccidenteerd dan andere percelen (blauw) dat zou 
kunnen wijzen op een intensiever agrarisch gebruik. 

Bodem en grondwater 
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In het westelijk gedeelte van het plangebied komen beekeerdgronden voor, die zijn ontstaan in 
lemig fijn zand met grondwatertrap III (kaarteenheid pZg23) (afbeelding 2.4.. Als gevolg van de 
opvulling van het beekdal komen in het grootste deel van het plangebied echter lage 
enkeerdgronden (kaarteenheid EZg23) voor, die zijn ontstaan in lemig fijn zand met 
grondwatertrap III. In de zuidoostelijke punt van het plangebied komen nog  gooreerdgronden 
die zijn ontstaan in leemarm en zwak lemig zand (pZn21) met grondwatertrap III. Bij 
grondwatertrap III ligt de gemiddeld hoogste grondwaterstand hoger dan 40 cm beneden 
maaiveld en de laagste grondwaterstand tussen de 80 cm en 120 cm beneden maaiveld.                                           

Afbeelding 2.4. Uitsnede uit de bodemkaart 

2.4.1 Historische situatie en mogelijke verstoringen 

Historische situatie 
Het plangebied maakte in de achttiende en negentiende eeuw grotendeels deel uit van het 
beekdal van de Leij. In België ontsprongen de Poppelsche of Kleine Leij (ook wel Nieuwkerksche 
Leij genoemd) en de Rovertsche Leij (ook wel ‘Breeheese Leij’ genoemd), die ten zuiden van het 
plangebied samenkwamen en verder stroomden als de Leij. 

Direct ten noorden van het plangebied splitste de beek zich vervolgens in de noordelijk gelegen 
Nieuwe Leij en de zuidelijk gelegen Oude Leij. De Oude Leij loopt door het plangebied.  Vanaf de 
Regte Heide voegde zich nog een kleine waterloop bij de Nieuwe Leij. Deze waterloop werd 
evenals de Nieuwe Leij gebruikt als blauwsloot, een waterloop die het ongezuiverde afvalwater 
vanuit de textielfabriek afvoerde. Blauw verwijst naar de kleur van het water door het gebruik 
van kleurstoffen. De Nieuwe Leij stond hierdoor in de volksmond ook wel bekend als de Vuile 
Leij. 



Archeologisch Bureauonderzoek 
Zuidrand Goirle - uitbreiding Groen-Blauwe zone 
projectnummer 407072 
12 december 2017 revisie 02 
VP Grondexploitatie 

Blad 12 van 22 

De benaming van deze waterlopen veranderde nogal eens, waarbij ook wel eens de benaming 
Aa, Run of Rijt werd gebruikt. Over het algemeen wordt de term ‘leij’ gebruikt voor een 
gekanaliseerde of gegraven waterloop, terwijl ‘aa’ en ‘run’ gebruikt werden voor natuurlijke 
waterlopen en ‘rijt’ voor een kleine beek of waterloop. 

De Oude Leij vormde van oudsher de grens tussen Goirle en Hilvarenbeek. Al in de tweede helft 
van de achttiende eeuw was deze beek rechtgetrokken, waardoor de oorspronkelijke sterk 
meanderende beek een vrij recht verloop had gekregen met hoekige bochten. Het tracé 
stroomopwaarts van de splitsing had lange tijd nog wel een sterk meanderend karakter. Mogelijk 
is de Nieuwe Leij ontstaan door het afgraven van veen, waardoor een nieuwe waterloop kon 
ontstaan. Een andere mogelijkheid is dat de Nieuwe Leij is gegraven om het beekdal beter te 
ontwateren. De waterloop kreeg in de loop der eeuwen een meanderend verloop en dreigde de 
dekzandrug te ondermijnen. Om dit te voorkomen heeft men het turfsteken in de rand van het 
beekdal verboden. Het beekdal van de Leij was grotendeels in gebruik als weiland en deels als 
hooiland met plaatselijk hakhout. Het gebied, dat onder andere bekend stond als De Waarden of 
Weerden, was overwegend verkaveld in langgerekte percelen, dwars op de beken. De 
hooilanden, De Vloeden of Goolschen Vloeden, lagen voornamelijk stroomopwaarts van een 
watermolen en overstroomden derhalve regelmatig. Hooilanden waren over het algemeen 
gemeenschappelijke gronden en kenden een grootschalige verkaveling. Na de Vrede van Munster 
(1648) verviel de gemeint, de gemeenschappelijke gronden, van Goirle en konden particulieren 
grond kopen om te ontginnen. Dergelijke percelen werden vaak afgebakend of omsloten door 
sloten en/of houtwallen. Doordat de percelen ten zuiden van de Nieuwe Leij in de lengterichting 
werden opgedeeld en de perceelsgrenzen begroeid waren met heggen, bomenrijen of singels, 
kreeg het landschap hier een kleinschalig karakter. De perceelsbeplanting diende niet alleen als 
afscheiding, maar werd door beheer als hakhout ook gebruikt voor brand- en geriefhout. 
Opvallend is dat in het uiterste oosten een deel van het gebied evenwijdig aan de beken was 
verkaveld. Vermoedelijk bevindt zich hier een dekzandopduiking, die bekend stond als de 
Hoevenberg. 

De oudst bekende vermelding van Goirle dateert uit 1298, maar opgravingen bij de afbraak van 
de parochiekerk hebben aangetoond dat er al in de twaalfde eeuw op deze plek een kerkje stond. 
De naam Goirle is afgeleid van ‘goer’, wat moeras of drassige grond betekent, en ‘loo’ wat op een 
open plek in het bos duidt. De meeste bebouwing lag aan de noordzijde oftewel aan de droge 
zijde van de Kerkstraat. Dit doet vermoeden dat de Leij regelmatig buiten haar oevers trad, 
waarbij de niet opgehoogde gronden aan de zuidzijde van de Kerkstraat overstroomden. Een 
andere verklaring is dat de Nieuwe Leij de dekzandrug dreigde te ondermijnen. 

De historische kaarten laten zien dat het plangebied in de tweede helft van de negentiende eeuw 
helemaal is ontgonnen (afbeelding 2.6 en 2.7). In 1907 is de Vosserijt, die de oostelijke grens van 
het plangebied vormt, doorgetrokken als stoomtrambaan. De stoomtram werd in 1935 
opgeheven waarna het vervoer overgenomen is door bussen. De laanbeplanting dateert van de 
na de opheffing van de stoomtrambaan.   

Na de Tweede Wereldoorlog is men begonnen de waterhuishouding in het beekdal van de Leij 
sterk te verbeteren. In 2009 heeft het Waterschap De Dommel samen met Brabants Landschap 
het gebied ten oosten van het plangebied tussen de Nieuwe en de Oude Leij, de Vosserijten en 
de Beeksedijk opnieuw ingericht voor waterberging en natuurontwikkeling. In dit gebied 
stroomde bij hoogwater het water van de Nieuwe Leij naar de Oude Leij, waardoor er 
benedenstrooms wateroverlast optrad. Door de aanleg van een kade en door het maaiveld te 
verlagen tot moerasgebieden en waterplassen, kan het water bij hoogwater worden geborgen. 
Zodra de hoogwatergolf voorbij is, wordt het gebied weer geleidelijk ontwatert. Bij de inrichting 
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van het gebied is rekening gehouden met de oorspronkelijke verkavelingspatronen en zijn 
bomenrijen en struwelen aangebracht om de landschappelijke beslotenheid terug te brengen. 

Het Waterschap De Dommel heeft aangegeven dat er in het plangebied zelf weinig 
graafwerkzaamheden zijn uitgevoerd in het plangebied. Omdat er geen grootschalige 
graafwerkzaamheden zijn uitgevoerd zijn gegevens over eventuele kleinere werkzaamheden 
door, of in opdracht van, het waterschap niet aanwezig. De legger van het oppervlaktewater 
(afbeelding 2.5) laat zien dat de stroom van de Oude en de Nieuwe Ley omgeven wordt door een 
natte natuurzone. In die rivier zijn binnen het plangebied een vijftal duikers aanwezig. Daarnaast 
is er sprake van enkele smalle B-wateren die als sloten langs de wegen zijn aangelegd. 

 Afbeelding 2.5 Legger oppervlaktewater Waterschap de Dommel3

3 http://dommel.webgispublisher.nl/Viewer.aspx?map=Legger-oppervlaktewater-Ontwerp&profileName=Widget 
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Afbeelding 2.6. Nettekeningen 1850. 

Afbeelding 2.7. Bonneblad 1899.
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Afbeelding 2.8. Bonneblad 1923. 

Mogelijke verstoringen 
Door het intensief gebruik als landbouw grond is de natuurlijke bodemopbouw mogelijk deels 
verstoord. Mogelijk zijn echter delen van het landschap opgehoogd om deze beter geschikt te 
maken voor landbouw. Dit kan echter alleen door een verkennend booronderzoek worden 
bepaald.

3 Bekende waarden 

3.1 Archeologische waarden 

Uit het Archeologische Informatie Systeem (ARCHIS) van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed 
zijn de bekende archeologische waarden in een omtrek van ongeveer 1000 m rondom het 
plangebied opgevraagd. Het betreft archeologische monumenten (AMK-terreinen), 
archeologische waarnemingen (zoals vondsten) en meldingen van eerdere archeologische 
onderzoeken (zie kaart 407072–ARCHIS in de kaartenbijlage). 

Gegevens uit ARCHIS: AMK-terreinen 
Op circa 100 m ten noorden van het plangebied ligt een terrein van hoge archeologische waarde 
(monumentnummer 16851). Dit betreft het terrein met de oude dorpskern van Goirle. Binnen die 
kern vond al bewoning plaats voor 1250.  

AMK-nr Waarde Complex Van Tot

16851 hoge archeologische 
waarde

Nederzetting, 
onbepaald

Middeleeuwen laat A: 1050 - 1250 
nC

Nieuwe tijd: 1500 -
1950

Tabel 1. AMK-terreinen binnen onderzoeksgebied (bron: ARCHIS). 
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Gegevens uit ARCHIS: archeologische waarnemingen 
Direct ten oosten van het plangebied zijn in archis 2 waarnemingen gedaan. Deze zijn echter 
administratief geplaatst. De eerste waarneming is eigenlijk gedaan ten noordoosten van Goirle, 
dus niet nabij plangebied, bij een zandafgraving in de jaren dertig van de twintigste eeuw. De 
vondst bestond uit drie urnen uit de vroege ijzertijd (ARCHIS-waarnemingsnr. 36762). De tweede 
waarneming betreft eveneens de vondst van urnen uit de bronstijd-ijzertijd op de heide (ARCHIS-
waarnemingsnr. 36783). Ook deze vondsten zijn niet direct naast het plangebied gedaan. 
Op 600 m ten noorden van het plangebied is in 2006 door BILAN een archeologisch 
booronderzoek uitgevoerd. Bij dit onderzoek werden aardewerkfragmenten uit de late 
middeleeuwen en nieuwe tijd aangetroffen (ARCHIS-waarnemingsnr. 425534). Later in dat jaar is 
in het gebied een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Bij dit onderzoek werden uitsluitend 
sporen aangetroffen die verband houden met agrarische activiteit in de late middeleeuwen 
alsmede aardewerkfragmenten uit de middeleeuwen en nieuwe tijd (ARCHIS-waarnemingsnr. 
425777). 

Op 700 m ten noordwesten van het plangebied zijn langs de Nieuwkerksedijk ter 
hoogte van het toponiem Tichelberg in het midden van de twintigste eeuw 
‘Romeinse potten’ en vuursteenartefacten gevonden (ARCHIS-waarnemingsnr. 
35468). Nadere informatie ontbreekt. Op een nabijgelegen locatie bevindt zich 
een waarneming die betrekking heeft op de vondst van een bronzen lanspunt uit 
de bronstijd (ARCHIS-waarnemingsnr. 36785).

Waarnr Complex Begin Eind

35468 Onbekend Paleolithicum laat: 35000 C14 - 8800 vC Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

36762 Urnenveld IJzertijd vroeg: 800 - 500 vC IJzertijd vroeg: 800 - 500 vC

36783 Crematiegraf Bronstijd: 2000 - 800 vC IJzertijd: 800 - 12 vC

36785 Onbekend Bronstijd: 2000 - 800 vC Bronstijd: 2000 - 800 vC

425534 Onbekend Middeleeuwen laat A: 1050 - 1250 nC Nieuwe tijd C: 1850 - heden

425777 Onbekend Middeleeuwen laat A: 1050 - 1250 nC Nieuwe tijd: 1500 - heden

Tabel 2. Archeologische waarnemingen binnen onderzoeksgebied (bron: ARCHIS) 

Gegevens uit ARCHIS: eerdere onderzoeken 
Zoals aangegeven in de inleiding is voor de ontwikkellocatie Zuidrand in 2015 door BAAC een 
archeologisch bureauonderzoek (onderzoeksmelding 62498) opgesteld.4 Het noordelijk deel van 
het onderhavige plangebied valt binnen de contouren van dat bureauonderzoek. De conclusie 
van het bureauonderzoek is dat er voor het grootste gedeelte van het toenmalige plangebied een 
middelhoge tot hoge verwachting is voor archeologische sporen en vondsten vanaf de steentijd 
tot en met de nieuwe tijd. Omdat niet bekend is in hoeverre er bodemverstorende 
werkzaamheden hebben plaatsgevonden en in hoeverre er is opgehoogd, wordt er geadviseerd 
om de gebieden met een middelhoge en hoge archeologische verwachting middels een 
verkennend booronderzoek te onderzoeken. Alleen voor één perceel dat al is onderzocht geldt 
een lage archeologische verwachting. Binnen het huidige plangebied geldt er voor het door BAAC 
onderzochte gedeelte en middelhoge verwachting voor aan een beekdal gerelateerd sporen en 
vondsten en voor een kleine locatie een hoge verwachting omdat daar mogelijk sprake is van een 
voorde of brug.  

4 Oldenmenger & de Boer 2015 
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Afbeelding 3.1. Archeologische verwachtingskaart uit bureauonderzoek (62498) 

In 2007 heeft Synthegra in het kader van een bestemmingsplanwijziging voor een 
terrein tussen het Kerklaantje en de Saelde, direct ten noorden van het plangebied een 
archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd (onderzoeksmeldingsnr. 26031). Op basis van dit 
onderzoek is aan het gebied een hoge verwachting toegekend voor archeologische waarden uit 
de steentijd tot en met de nieuwe tijd en is geadviseerd een archeologisch booronderzoek uit te 
voeren. In 2008 is dit booronderzoek door Synthegra uitgevoerd (onderzoeksmeldingsnr. 26457). 
Bij dit onderzoek bleek dat het gebied recent was opgehoogd, waardoor de geplande verstoring 
de oorspronkelijke bodem niet zou bereiken. Derhalve is geadviseerd om bij bodemverstoring 
dieper dan 70 cm (zuidelijke deel) en 110 cm (noordelijke deel) een archeologische begeleiding 
van de werkzaamheden uit te voeren. 

In 2009 is door Oranjewoud voor een terrein aan de Hoogen Dries, op circa 250 m  een 
bureauonderzoek en karterend booronderzoek uitgevoerd (onderzoeksmeldingsnr. 36879). Op 
basis van het bureauonderzoek was aan het gebied een (middel)hoge verwachting toegekend 
voor archeologische waarden uit de steentijd tot en met de nieuwe tijd. Uit het veldonderzoek 
bleek dat de bodem bestond uit een 70 tot 90 cm dik met puin verstoord plaggendek met 
daaronder de C-horizont. In het noordelijke deel van het terrein was de humeuze bovengrond 
veel dikker (125 tot 150 cm). Hier werd in één boring onder de humeuze bovengrond een 20 cm 
dikke laag restveen met daaronder een compleet podzolprofiel aangetroffen. Dit wijst er op dat 
de humeuze bovengrond ontstaan is door het ophogen van de randzone van het beekdal. Er 
zijn geen relevante archeologische indicatoren aangetroffen. Derhalve is geadviseerd geen 
vervolgonderzoek uit te voeren. 

Op circa 200 m ten westen van het plangebied heeft MUG Ingenieursbureau BV in 
2010 een archeologisch bureau- en booronderzoek uitgevoerd (onderzoeksmeldingsnr. 41049 en 
41050). In het gebied werd een 35 tot 85 cm dikke humeuze bovengrond aangetroffen, waarin 
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zich soms aan de basis een grijsbruine AB-horizont bevond. In één boring werd nog een 
grotendeels intact podzolprofiel aangetroffen. De C-horizont bestond uit dekzand met veel 
roestvlekken. Op basis ven het relatief verstoorde bodemprofiel is geen vervolgonderzoek 
geadviseerd. 

In 2006 is door Sagro Milieu Advies Zeeland BV. voor een gebied op de hoek van 
de Kerkstraat en de Beeksedijk, op circa 400 m ten noordoosten van het plangebied een 
archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd (onderzoeksmeldingsnr. 19605). De resultaten van 
dit onderzoek zijn niet geregistreerd in ARCHIS. 

Op circa 600 m ten noordoosten van het plangebied is in 2004 door BILAN een archeologisch 
bureau- en booronderzoek uitgevoerd (onderzoeksmeldingsnr. 6605). Bij het veldonderzoek 
werd in het zuidelijke deel een pakket (kleiig) veen aangetroffen met daaronder matig grof zand. 
In het noordelijke deel bevond zich een meer dan 50 cm dikke humeuze bovengrond met direct 
daaronder de C-horizont. Het lagere deel van het gebied was gedempt met onder andere puin. Er 
werden geen archeologische indicatoren aangetroffen, waardoor geen vervolgonderzoek is 
aanbevolen. 

OM-nr Uitvoerder Type onderzoek 
Jaar 

uitvoering

6605 Bureau Interdisciplinaire Landschapsanalyse Archeologisch: booronderzoek 2004

17989 Bureau Interdisciplinaire Landschapsanalyse Archeologisch: booronderzoek 2006

19016 Bureau Interdisciplinaire Landschapsanalyse Archeologisch: 
proefputten/proefsleuven 

2006

26031 Synthegra BV Archeologisch: bureauonderzoek 2007

26457 Synthegra BV Archeologisch: booronderzoek 2008

33856 Oranjewoud BV Archeologisch: bureauonderzoek 2009

36879 Oranjewoud BV Archeologisch: booronderzoek 2009

41049 MUG Ingenieursbureau BV Archeologisch: bureauonderzoek 2010

41050 MUG Ingenieursbureau BV Archeologisch: booronderzoek 2010

48567 BAAC BV Archeologisch: bureauonderzoek 2011

62498 BAAC BV Archeologisch: bureauonderzoek 2015

Tabel 3. Eerder uitgevoerde onderzoeken binnen onderzoeksgebied (bron: ARCHIS). 

3.2 Ondergrondse bouwhistorische waarden 

Binnen het plangebied worden geen ondergrondse bouwhistorische waarden verwacht. Wel is op 
het terrein van Van Puijenbroek een nog gebouwd (bovengronds) rijksmonument aanwezig 
(monumentnummer 516983). 
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4 Archeologische verwachting 

4.1 Bestaande verwachtingskaarten 

IKAW 
De Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) is een door de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed opgestelde kaart waarop aan de hand van eerder gedane archeologische 
waarnemingen en de bodemkundige gegevens is aangegeven wat de kans is in een bepaald 
gebied archeologie aan te treffen: laag, middelhoog of hoog. Zoals de naam al aangeeft gaat het 
hier - vanwege schaal en extrapolatie - slechts om een ruwe indicatie.  
Voor het grootste gedeelte van het plangebied geldt een middelhoge archeologische 
verwachting. Alleen langs de uiterste zuidrand van het plangebied komt een smalle strook met 
een lage archeologische verwachting voor. 

Provinciale verwachtingskaart 
De cultuurhistorische waardenkaart van de provincie Noord-Brabant heeft de IKAW 
overgenomen en daarin de hoge en middelhoge archeologische verwachting samengevoegd. 
Daarnaast is het plangebied gelegen in het archeologische landschap ‘dekzandrug Tilburg-
DenBosch’. Dit gebied komt overeen met historisch-geografisch waardevolle vlak ‘Beekdal Oude 
Leij’.  

Gemeentelijke verwachtingskaart 
De gemeente Goirle beschikt niet over een eigen verwachtingenkaart en maakt gebruik van de 
provinciale archeologische verwachtingskaart die is gebaseerd op de landelijke Indicatieve Kaart 
Archeologische waarden (IKAW). Voor het grootste gedeelte van het plangebied geldt een 
middelhoge archeologische verwachting. Alleen langs de uiterste zuidrand van het plangebied 
komt een smalle strook met een lage archeologische verwachting voor. 

4.2 Gespecificeerde archeologische verwachting 

Datering 
Voor het plangebied geldt een brede archeologische verwachting. Bewoningssporen worden 
verwacht uit de steentijd en overige sporen uit de periode daarna. 

Complextype
Infrastructuur, tijdelijke kampementen. 

Omvang
Van puntenvondsten tot vindplaatsen die zich tot buiten het plangebied uitstrekken 
(bijvoorbeeld het beekdal). 

Diepteligging
Het archeologisch sporenniveau bevindt zich in de top van het natuurlijk bodemprofiel. In 
hoeverre er in het plangebied sprake is van recente verstoringen van dit bodemprofiel en of 
ophoging er van is op basis van een bureauonderzoek alleen niet definitief vast te stellen.  

Locatie
Er geldt een hoge verwachting voor de hoog gelegen delen en een middelhoge verwachting 
voor de lage gelegen delen van het landschap. 
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Uiterlijke kenmerken
Resten van infrastructuur, voorwerpen gerelateerd aan jacht- en visvangst, gegraven 
waterwerken, winplaatsen van grondstoffen. Op hoger gelegen delen in het beekdal kunnen 
tijdelijke kampementen uit de steentijd aanwezig zijn.  

Mogelijke verstoringen
Door het intensief gebruik als landbouw grond is de natuurlijke bodemopbouw mogelijk deels 
verstoord. Mogelijk zijn echter delen van het landschap opgehoogd om deze beter geschikt te 
maken voor landbouw. Dit kan echter alleen door een verkennend booronderzoek worden 
bepaald. 

5 Conclusies en advies 

5.1 Conclusies 

Het bureauonderzoek heeft uitgewezen dat er in het plangebied een middelhoge tot hoge kans is 
op het aantreffen van archeologische sporen en vondsten. In het beekdal kan namelijk sprake zijn 
van tijdelijke kampementen uit de steentijd en sporen en vondsten die te maken hebben met het 
gebruik van het gebied voor de jacht- en visvangst en het winnen van grondstoffen. Ook sporen 
van de regulering van waterlopen in het gebied om bijvoorbeeld overstromingen te voorkomen 
kunnen worden aangetroffen. Of er sprake is van een archeologische vindplaats in het plangebied 
hangt voor een groot gedeelte af van de bodemopbouw in het plangebied. Het is namelijk van 
belang of er in het recente verleden activiteiten menselijke handelingen hebben plaatsgevonden 
die de natuurlijke bodemopbouw hebben verstoord en of dat (delen van) het plangebied zijn 
opgehoogd. Ook de uitgebreide AHN-analyse (inclusief hillshade) en de gegevens van het 
waterschap die we in navolging op het commentaar van het bevoegd gezag op het concept 
rapport hebben verwerkt in dit bureauonderzoek hebben geen aanwijzingen opgeleverd voor 
recente verstoringen door menselijk handelen in een (een deel van) het plangebied. Op basis van 
het bureauonderzoek alleen is het dus niet mogelijk om een deel van het plangebied 
administratief uit te sluiten van archeologisch vervolgonderzoek. Het is de verwachting dat een 
archeologisch veldonderzoek wel uitsluitsel kan gegeven over de exacte bodemopbouw en 
mogelijke recente verstoringen door menselijk handelen in (een deel van) het plangebied.  

5.2 (Selectie)advies 

Er wordt geadviseerd om in het plangebied een inventariserend veldonderzoek door middel van 
verkennende boringen uit te voeren ter hoogte van de gebieden waar een bodemverstoring van 
meer da 30 cm – mv zal worden veroorzaakt. Omdat het plangebied te groot is wordt voorgesteld 
voor nu de nadruk te leggen op een getrapte aanpak. Hiertoe wordt geadviseerd het plangebied 
voor wat betreft de bodemopbouw in beeld te brengen met zes boringen per hectare. Alleen 
voor die gebieden waar vervolgens op basis van dat booronderzoek redelijkerwijs verondersteld 
mag worden dat de bodemopbouw nog een intact relevant archeologisch vlak kan bevatten EN 
waar concrete bodemingrepen voorzien worden, kan dan een vervolgonderzoek aan de orde zijn. 
Voor de steentijd verwachting bestaat een vervolgonderzoek dan uit boringen, voor de overige 
archeologische perioden zal dit een proefsleuvenonderzoek of archeologische begeleiding 
worden. 
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Zodra de definitieve plannen voor de ontwikkeling van het plangebied bekend zijn kan een 
concept boorpuntenplan voor archeologie worden opgesteld. Per hectare (of deel daarvan) 
bodemverstoringen dienen 6 boringen te worden gezet om een goed beeld te krijgen van de 
bodemopbouw ter hoogte van de geplande bodemingrepen.  

Antea Group 
Heerenveen, oktober 2017 
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Bijlage 1: Archeologische perioden

Als bijlage op de resultaten en verzamelde gegevens wordt hieronder een algemene ontwikkeling van de bewoners-
geschiedenis in Nederland geschetst.
Gedurende het paleolithicum (300.000-8800 voor Chr.) hebben moderne mensen (homo sapiens) onze streken
tijdens de warmere perioden wel bezocht, doch sporen uit deze periode zijn zeldzaam en vaak door latere
omstandigheden verstoord. De mensen trokken als jager-verzamelaars rond in kleine groepen en maakten gebruik
van tijdelijke kampementen. De verschillende groepen jager-verzamelaars exploiteerden kleine territoria, maar
verbleven, afhankelijk van het seizoen, steeds op andere locaties.
In het mesolithicum (8800-4900 voor Chr.) zette aan het begin van het Holoceen een langdurige
klimaatsverbetering in. De gemiddelde temperatuur steeg, waardoor geleidelijk een bosvegetatie tot ontwikkeling
kwam en de variatie in flora en fauna toenam. Ook in deze periode trokken de mensen als jager-verzamelaars rond.
Voorwerpen uit deze periode bestaan voornamelijk uit voor de jacht ontworpen vuurstenen spitsjes.
De hierop volgende periode, het neolithicum (5300-2000 voor Chr.), wordt gekenmerkt door een overschakeling
van jager-verzamelaars naar sedentaire bewoners, met een volledig agrarische levenswijze. Deze omwenteling ging
gepaard met een aantal technische en sociale vernieuwingen, zoals huizen, geslepen bijlen en het gebruik van
aardewerk. Door de productie van overschot kon de bevolking gaan groeien en die bevolkingsgroei had tot gevolg
dat de samenleving steeds complexer werd. Uit het neolithicum zijn verschillende grafmonumenten bekend, zoals
hunebedden en grafheuvels.
Het begin van de bronstijd (2000-800 voor Chr.) valt samen met het eerste gebruik van bronzen voorwerpen, zoals
bijlen. Het gebruik van vuursteen was hiermee niet direct afgelopen. Vuursteenmateriaal uit de bronstijd is meestal
niet goed te onderscheiden van dat uit andere perioden. Het aardewerk is over het algemeen zeldzaam. De
grafheuveltraditie die tijdens het neolithicum haar intrede deed werd in eerste instantie voortgezet, maar rond
1200 voor Chr. vervangen door begravingen in urnenvelden. Het gaat hier om ingegraven urnen met crematieresten
waar overheen kleine heuveltjes werden opgeworpen, eventueel omgeven door een greppel.
In de ijzertijd (800-12 voor Chr.) werden de eerste ijzeren voorwerpen gemaakt. Ten opzichte van de bronstijd
traden er in de aardewerktraditie en in het gebruik van vuursteen geen radicale veranderingen op. De mensen
woonden in verspreid liggende hoeven of in nederzettingen van enkele huizen. Op de hogere zandgronden
ontstonden uitgebreide omwalde akkercomplexen (celtic fields). In deze periode werden de kleigebieden ook in
gebruik genomen door mensen afkomstig van de zandgebieden. Opvallend zijn de verschillen in materiële welstand.
Er zijn zogenaamde vorstengraven bekend in Zuid-Nederland, maar de meeste begravingen vonden plaats in
urnenvelden.
Met de Romeinse tijd (12 voor Chr. tot 450 na Chr.) eindigt de prehistorie en begint de geschreven geschiedenis. In
47 na Chr. werd de Rijn definitief als rijksgrens van het Romeinse Rijk ingesteld. Ter controle van deze zogenaamde
limes werden langs de Rijn castella (militaire forten) gebouwd. De inheems leefwijze handhaafde zich wel, ook al
werd de invloed van de Romeinen steeds duidelijker in soorten aardewerk (o.a. gedraaid) en een betere
infrastructuur. Onder meer ten gevolge van invallen van Germaanse stammen ontstond er instabiliteit wat
uiteindelijk leidde tot het instorten van de grensverdediging langs de Rijn.
Over de middeleeuwen (450-1500 na Chr.), en met name de vroege middeleeuwen (450-1000 na Chr.), zijn nog veel
zaken onbekend. Archeologische overblijfselen zijn betrekkelijk schaars. De politieke macht was na het wegvallen
van de Romeinen in handen gekomen van regionale en lokale hoofdlieden. Vanaf de 10

e
eeuw ontstaat er weer

enige stabiliteit en is een toenemende feodalisering zichtbaar. Door bevolkingsgroei en gunstige klimatologische
omstandigheden werd in deze periode een begin gemaakt met het ontginnen van bos, heide en veen. Veel van onze
huidige steden en dorpen dateren uit deze periode.
De hierop volgende periode 1500 – heden wordt aangeduid als nieuwe tijd.
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Schema Archeologische Monumentenzorg (AMZ)

Verklarende woordenlijst Archeologische Monumentenzorg (AMZ)

Archeologische begeleiding (STAP 5c)
Een archeologische begeleiding wordt uitgevoerd wanneer proefsleuven of en
opgraving niet mogelijk zijn door bijvoorbeeld civieltechnische beperkingen.

Archeologische indicatoren
Hiermee worden aanwijzingen in de bodem bedoeld die duiden op menselijke
activiteiten in het verleden, zoals aardewerkscherven, houtskool, botmateriaal,
vondstlagen, etc.

Archis
Archeologisch informatiesysteem voor Nederland. Een digitale databank met
gegevens over archeologische vindplaatsen en terreinen.

Bureauonderzoek (STAP 1)
Het bureauonderzoek is een rapportage waarin een gespecificeerd
archeologisch verwachtingsmodel wordt opgesteld aan de hand van
geomorfologische en bodemkaarten, de Archeologische Monumentenkaart
(AMK), het Archeologisch Informatiesysteem (ARCHIS), historische kaarten en
archeologische publicaties.

Fysiek beschermen (STAP 4c)
De archeologische resten blijven in de bodem behouden door bijvoorbeeld
planaanpassingen.

Geofysisch onderzoek
Meetapparatuur brengt archeologische verschijnselen in de bodem
driedimensionaal in kaart zonder te boren of te graven. Dit kan bijvoorbeeld
door radar-, weerstandsonderzoek of elektromagnetische metingen.

Gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel
Dit model geeft op detailniveau voor het plangebied aan wat aan archeologische
vindplaatsen aanwezig kan zijn. Op basis van dit verwachtingsmodel wordt
bepaald of een inventariserend veldonderzoek nodig is en wat de juiste
methode is om eventueel aanwezige archeologische resten aan te tonen.

Inventariserend veldonderzoek (IVO) (STAP 2)
Tijdens een inventariserend veldonderzoek worden archeologische waarden in
het veld geïnventariseerd en gedocumenteerd. Waar is wat in de bodem
aanwezig? De inventarisatie kan bestaan uit een inventariserend veldonderzoek-
overig (door middel van een booronderzoek, veldkartering en/of geofysisch
onderzoek) en/of een inventariserend veldonderzoek door middel van
proefsleuven. Wat de beste methode is, hangt sterk af van de omstandigheden
en de aard van de vindplaats.

Inventariserend veldonderzoek - overig (IVO-o) (STAP 2b of 2c)
Bij een Inventariserend veldonderzoek - overig door middel van boringen (IVO-
o) worden boringen gezet door middel van een handboor of guts.

Inventariserend veldonderzoek -proefsleuven (IVO-p) (STAP 2f)
Proefsleuven zijn lange sleuven van twee tot vijf meter breed die worden
aangelegd in de zones waar aanwijzingen zijn voor het aantreffen van
archeologische vindplaatsen.

Inventariserend veldonderzoek (IVO) - Verkennende fase (STAP 2b)
Wanneer bij het bureauonderzoek onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om
een gespecificeerd verwachtingsmodel op te stellen, wordt een inventariserend
veldonderzoek - verkennende fase uitgevoerd. In deze fase wordt onderzocht of
de bodem nog intact is, wat de bodemopbouw is en hoe deze invloed heeft
gehad op de locatiekeuze van de mens in het verleden. Het onderzoek is
bedoeld om kansarme zones om archeologische resten aan te treffen uit te
sluiten en kansrijke zones te selecteren voor vervolgonderzoek. Een verkennend
onderzoek kent een relatief lage onderzoeksintensiteit en wordt meestal
uitgevoerd door middel van boringen.
Inventariserend veldonderzoek (IVO) - Karterende fase (STAP 2c of 2f)

Tijdens een inventariserend veldonderzoek - karterende fase wordt het
plangebied systematisch onderzocht op de aanwezigheid van
archeologische sporen en/of vondsten. De intensiteit van onderzoek is
groter dan in de verkennende fase, bijvoorbeeld door een groter aantal
boringen per hectare of door het aanleggen van proefsleuven.

Inventariserend veldonderzoek (IVO) - Waarderende fase (STAP 2f)
Tijdens de waarderende fase wordt aangegeven of de aangetroffen
archeologische vindplaatsen behoudenswaardig zijn. Dat betekent dat de
aard, omvang, datering, conservering en inhoudelijke kwaliteit van de
vindplaats(en) wordt vastgesteld. Wanneer de waardering van de
archeologische resten laag is, hoeft geen verder archeologisch onderzoek
te worden uitgevoerd. Het plangebied wordt 'vrijgegeven'. Wanneer de
resten behoudenswaardig zijn, wordt in eerste instantie behoud in situ
(ter plekke in de bodem) nagestreefd. Wanneer dit door de voorgenomen
ontwikkelingen niet mogelijk is, wordt vervolgonderzoek uitgevoerd in de
vorm van een opgraving of archeologische begeleiding. Vaak wordt deze
fase gecombineerd uitgevoerd met het inventariserend veldonderzoek
karterende fase.

Opgraving (STAP 5c)
Wanneer door de toekomstige ontwikkelingen aanwezige archeologische
resten in de bodem niet behouden kunnen worden, wordt een opgraving
uitgevoerd. Tijdens de opgraving worden archeologische resten
gedocumenteerd, gefotografeerd en bestudeerd. Hierdoor wordt
informatie over het verleden zo goed mogelijk vastgelegd en behouden.

Plan van Aanpak (PvA) (STAP 2a)
Voor een booronderzoek is een Plan van Aanpak (PvA) noodzakelijk. Het
PvA beschrijft hoe het veldwerk wordt uitgevoerd en uitgewerkt.

Programma van Eisen (PvE) (STAP 2d of 5a)
Voor het uitvoeren van een inventariserend veldonderzoek -
proefsleuven, archeologische begeleiding of opgraving is een Programma
van Eisen (PvE) noodzakelijk. Het PvE beschrijft het doel, vraagstelling en
uitvoeringsmethode van het archeologisch onderzoek. Dit document
wordt beschouwd als basisdocument voor archeologisch veldonderzoek
waarmee de inhoudelijke kwaliteit gewaarborgd wordt. Het PvE wordt
goedgekeurd door het bevoegd gezag (gemeente, provincie of het rijk).

Quickscan
In een quickscan wordt geïnventariseerd of en waar archeologisch
onderzoek moet worden uitgevoerd.

Selectieadvies (STAP 3)
In het selectieadvies wordt op archeologisch inhoudelijke argumenten het
advies gegeven welke delen van het plangebied vrijgegeven kunnen
worden voor verdere ontwikkeling en welke delen behouden of
opgegraven moeten worden.

Selectiebesluit (STAP 4)
De bevoegde overheid (gemeente, provincie of soms het rijk) geeft op
basis van het selectieadvies aan welke maatregelen genomen worden. De
bevoegde overheid kan van het selectieadvies afwijken indien zij dat
nodig acht.

Veldkartering
Bij een veldkartering wordt het plangebied systematisch belopen om
archeologische oppervlaktevondsten te verzamelen.
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Samenvatting 
 

 

 

 

In opdracht van Woonstichting Leystromen heeft het onderzoeks- en 

adviesbureau BAAC bv een cultuurhistorisch onderzoek uitgevoerd voor het 

plangebied Zuidrand Goirle. Cultuurhistorie valt uiteen in drie deelgebieden: 

archeologie, historische geografie en bouwhistorie.  

 

Archeologie 

Archeologie houdt zich voornamelijk bezig met het bodemarchief, waartoe zowel 

vondstmateriaal als grondsporen behoren. Derhalve kan zonder veldonderzoek 

alleen een verwachting en geen waardering voor het plangebied worden 

opgesteld. De archeologische verwachting geeft inzicht in de kans dat er 

archeologische waarden in een gebied aanwezig zijn. Of er ook daadwerkelijk 

archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, moet nader archeologisch 

(veld)onderzoek uitwijzen. De archeologische verwachting kan gebruikt worden 

om de inrichtingsplannen aan te passen om de archeologische waarden te 

ontzien (behoud in situ) en tegelijkertijd om de kosten voor archeologisch 

onderzoek laag te houden. 

 

In het zuidelijke deel van het plangebied, het beekdal van de Leij, kunnen aan 

beekdal gerelateerde archeologische waarden voorkomen. De kans om dergelijke 

archeologische waarden ook daadwerkelijke aan te treffen is echter zeer klein. 

Derhalve wordt aan vennen en beekdalen een middelhoge verwachting 

toegekend voor aan natte zones gerelateerde archeologische waarden uit de 

steentijd tot de nieuwe tijd. Deze waarden kunnen zowel aan de top van de 

natuurlijk bodem als dieper, indien sprake is geweest van sedimentatie, worden 

aangetroffen. Voor de locaties van de oude voordes en bruggen (bufferzone van 

50 m) geldt een hoge verwachting. Voor de hoogte in het zuidoostelijke deel van 

het plangebied geldt een hoge verwachting voor archeologische waarden 

(vuursteenvindplaatsen) uit de steentijd. In het plangebied zijn twee gebieden in 

het verleden onderzocht door middel van een archeologisch veldonderzoek. Op 

basis van één van deze onderzoeken is de archeologische verwachting bijgesteld 

naar een lage verwachting. In het andere gebied is de (middel)hoge 

archeologische verwachting ook na het veldonderzoek blijven bestaan. 

 

In hoeverre het archeologisch niveau verstoord zal raken door de geplande 

herinrichting van het gebied, is afhankelijk van de dikte van het ophoogdek. 

Derhalve wordt geadviseerd om in de nog niet onderzochte gebieden met een 

middelhoge tot hoge verwachting voor archeologische waarden uit de steentijd 

tot en met de volle middeleeuwen bij bodemverstoringen dieper dan 30 cm –mv 

(normale ploegdiepte) een verkennend booronderzoek uit te voeren om de aard 

en intactheid van de bodem nader in kaart te brengen. Voor de gebieden met 

een hoge verwachting voor archeologische waarden uit de late middeleeuwen en 

nieuwe tijd is een booronderzoek vanwege de verwachte archeologische 

verstoring van het bodemprofiel over het algemeen weinig zinvol. Derhalve 

wordt voor deze gebieden geadviseerd om bij verstoringen dieper dan 30 cm –mv 

een proefsleuvenonderzoek uit te voeren om de archeologische verwachting te 
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toetsen en aan te vullen. Voor het gebied met een lage verwachting wordt geen 

vervolgonderzoek aanbevolen. 

 

Historische geografie en bouwhistorie 

De analyse van de historisch geografie van het plangebied geeft aan wat de 

belangrijkste cultuurhistorische elementen in het gebied zijn. Deze elementen 

zijn in hoge mate bepalend voor de structuur binnen het gebied en het 

eeuwenlange gebruik van gronden daaraan. De aanwezigheid van het beekdal 

en de daarmee samenhangende waterhuishouding van het gebied, is van grote 

betekenis voor de wijze waarop Goirle door de eeuwen heen is uitgegroeid; 

vooral in noordelijke richting. Op basis van deze elementen en de 

ontwikkelingsgeschiedenis kan een aantal gebieden onderscheiden worden met 

hun eigen cultuurhistorische karakteristiek.  

 

Analyse van de bebouwde omgeving heeft vooral het doel gehad om de aard van 

de bestaande bebouwing vanuit de geschiedenis te verklaren. Daarbij is zowel 

voor de huizen als voor de fabriekscomplexen een onderscheid gemaakt tussen 

gebouwen met relatief geringe betekenis en gebouwen die vanwege hun 

historische gebruik of voorkomen een sterkere stempel drukken op de identiteit 

van de gebouwde omgeving. In de fase van visievorming zal met name duidelijk 

moeten worden op welke manier wordt omgegaan met de bebouwing in deze 

laatste categorie. Als eerste zal, met oog voor de identiteit van het 

onderzoeksgebied, moeten worden gedefinieerd welk doel de beleidsmakers en 

planvormers met de bestaande bebouwing (vooral de niet-monumenten) hebben. 

Daarbij dient niet alleen de vraag te worden gesteld wat de betekenis van de 

bebouwing binnen de huidige context is, maar moeten worden gekeken naar de 

rol die deze in het toekomstbeeld van beleids- en planvormers kunnen hebben. 

Het wegnemen van een historische context kan gevolgen hebben voor de 

waardering van een te behouden object. Anderzijds kunnen door het vrijmaken 

van een object ook waarden worden versterkt. Het belangrijkste is dat de keuzen 

die worden gemaakt, in de visie worden verantwoord. Daarbij moet ook worden 

vastgelegd hoe wordt omgegaan met waarden die niet behouden (kunnen) 

blijven.  

 

Het cultuurhistorische rapport wordt aangewend door de ontwikkelaars om te 

komen tot een gezamenlijke visie. Deze visie vormt de basis voor een plan. De 

effecten van dit plan moeten inzichtelijk worden gemaakt in een zogenaamde 

CHER, een CultuurHistorische Effect Rapportage. In dat kader kan het wenselijk 

zijn om voor een aantal locaties een verdiepingsslag in het onderzoek uit te 

voeren. Denk daarbij aan (archief)onderzoek van de tuin om Huize Anna of een 

deel van de fabrieksgebouwen in de vorm van objectgerichte bouwhistorische 

verkenningen. Deze onderzoeken brengen de cultuurhistorische waarden op een 

gedetailleerder niveau in beeld. Dit kan in het kader van een voorziene sloop of 

om richting te kunnen geven aan hergebruik. Uit de ontwerpvisie op de 

gebiedsontwikkelingen kunnen de idealiter de toetsingskaders  worden 

gedestilleerd. Eén en ander kan resulteren in een aanpassing of nadere invulling 

van het plan, dat idealiter definitief gemaakt kan worden. Dit definitieve plan 

(inclusief het cultuurhistorisch onderzoek en de CHER) wordt voorgelegd aan de 

toetsende instanties en aan belangenpartijen. Na goedkeuring van de plannen 

kunnen in een voorbereidingsfase nadere onderzoeken aan de orde komen. Die 

onderzoeken gaan vooraf aan de uitvoer van het plan, of delen daarvan.       
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1 Inleiding 

 

 

 

1.1 Onderzoekskader 

In opdracht van Woonstichting Leystromen heeft het onderzoeks- en 

adviesbureau BAAC bv een cultuurhistorisch onderzoek uitgevoerd voor het 

plangebied Zuidrand Goirle. Aanleiding voor het onderzoek is het plan om het 

gebied her in te ontwikkelen, waarbij men rekening wil houden met de 

aanwezige cultuurhistorische waarden.  

 

Eeuwenlang veranderde het landschap geleidelijk en op relatief kleine schaal. In 

de tweede helft van de twintigste eeuw veranderde dit door veelal grootschalige, 

planmatige ingrepen in het landschap. Grote delen van het historisch 

ontwikkelde landschap zijn daarbij ten prooi gevallen aan grootschalige 

ruimtelijke ontwikkelingen. Dit ging vaak ten koste van de identiteit. Geleidelijk 

is men zich steeds meer het belang van cultuurhistorie en erfgoed gaan 

realiseren. Mensen voelen zich meer en meer verbonden met een plek en 

ontlenen er een groot deel van hun identiteit aan. Desondanks bleef 

cultuurhistorie lange tijd van ondergeschikt belang bij ruimtelijke 

ontwikkelingen. Zonder een actief beleid en samenwerking van alle betrokkenen, 

is het duurzaam behoud van cultuurhistorische waarden niet gegarandeerd.  

 

Wat is cultuurhistorie? 

Wanneer men over cultuurhistorie spreekt, blijkt vaak dat veel onduidelijkheden 

bestaan over wat hieronder valt. Cultuurhistorie omvat drie vakgebieden; 

archeologie, bouwhistorie en historische geografie. Archeologie houdt zich 

voornamelijk bezig met het bodemarchief, waartoe zowel losse vondsten als 

grondsporen behoren. Tevens bestudeert de archeologie enkele bovengrondse 

verschijnselen uit de prehistorie en de middeleeuwen, zoals grafheuvels, 

hunebedden, schansen, dijken, landweren en dergelijke. Bouwhistorie betreft de 

studie van de bebouwde omgeving, zoals kerken, kastelen, bruggen, sluizen, 

maar ook tuinen en landgoederen. Historische geografie “bestudeert de 

ruimtelijke aspecten van menselijke activiteiten in het verleden… [en] de sporen 

die vroegere menselijke activiteiten in het landschap hebben achtergelaten”.
 1
  

Hieronder vallen niet alleen elementen en patronen zoals (water)wegen, dijken, 

verkavelingspatronen, nederzettingsstructuren, heggen, houtwallen en poelen, 

maar ook het (historisch) bodemgebruik (akkers, heidevelden en dergelijke). 

 

Om rekening te kunnen houden met cultuurhistorie bij ruimtelijke 

ontwikkelingen is het noodzakelijk inzicht te hebben in de aanwezige 

cultuurhistorische waarden. Dit inzicht is niet alleen van belang voor de 

ambtenaren en professionals die betrokken zijn bij de ontwikkeling van ruimtelijk 

                                                      
1
 Renes 1999. 
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beleid, maar ook bij de burgers die vaak een grote affiniteit hebben met hun 

eigen straat of dorp. 

 

Het doel van deze studie is het verwerven van informatie over onderschreven 

cultuurhistorische waarden of verwachte archeologische waarden binnen een 

omschreven gebied aan de hand van bestaande bronnen. Met behulp van de 

verworven informatie en een veldinspectie worden de aanwezige 

cultuurhistorische waarden inzichtelijke gemaakt en wordt een specifiek 

archeologisch verwachtingsmodel opgesteld. 

 

Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 

versie 3.3
2
 en het vigerende gemeentelijke beleid. 

 

 
Afbeelding 1.1 Ligging van het plangebied. 

1.2 Ligging van het gebied 

Het plangebied ligt aan de zuidelijke rand van Goirle op de overgang van de 

bebouwde kom naar de agrarische gronden in het beekdal van de Leij (gemeente 

Goirle, provincie Noord-Brabant). Het plangebied wordt aan de noordzijde 

begrensd door de Bergstraat-Kerkstraat, in het oosten door de Beeksedijk en in 

het westen door de Vloeidijk. De zuidelijke begrenzing wordt gevormd door 

                                                      
2
 SIKB 2013. 
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Nieuwe Leij-Oude Leij. De oppervlakte van het plangebied bedraagt circa 46,4 ha. 

In afbeelding 1.1 en bijlage 1 is de ligging van het plangebied weergegeven. 

1.3 Administratieve gegevens 

Provincie: Noord-Brabant 

Gemeente: Goirle 

Plaats: Goirle 

Toponiem: Zuidrand Goirle 

Datum opdracht: 27 juni 2014 

Datum rapportage: 31 maart 2015 (definitief), 27 augustus 2014 

(concept) 

BAAC-projectnummer: V-14.0156 

Coördinaten: 132.281/391.598 

 133.324/392.455 

 133.474/392.087 

 132.351/391.408 

Kaartblad: 50F 

Oppervlakte: 46,4 ha 

Datering: Steentijd – nieuwe tijd  

Onderzoeksmeldingsnummer: 62498  

Onderzoeksnummer: 50651  

AMK-terrein: 16851  

Waarnemingnummer(s): 36762 en 36783  

Vondstmeldingsnummer(s): N.v.t  

Type onderzoek: Cultuurhistorische inventarisatie 

Opdrachtgever: Woonstichting Leystromen 

Dhr. P. Bonet 

Postbus 70 

5120 AB Rijen 

Tel. 088-0313300 

Bevoegde overheid: Gemeente Goirle 

Postbus 17 

5050 AA Goirle 

Tel. 013-5310610 

Beheer documentatie: Bibliotheek Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed en archief BAAC bv. 

Uitvoerder: BAAC bv, vestiging 's-Hertogenbosch 

Graaf van Solmsweg 103 

5222 BS 's-Hertogenbosch 

Tel. 073-6136219 

Projectleider: Dhr. A.G. Oldenmenger 
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2 Bureauonderzoek  

2.1 Werkwijze 
De eerste stap om tot een cultuurhistorische waardenkaart te komen, die 

bruikbaar is bij ruimtelijke ontwikkelingen, is een bureauonderzoek, waarin de 

ontwikkeling van het plangebied wordt beschreven. Hiervoor is gebruik gemaakt 

van literatuur en kaarten over de geologie, de geomorfologie, het hoogteverloop 

(AHN) en de bodemopbouw om inzicht te krijgen in het natuurlijke landschap. 

Vervolgens is een inventarisatie gemaakt van de archeologische waarden, waarbij 

gebruik is gemaakt van het Archeologisch Informatie Systeem (ARCHIS). Vanwege 

het ontbreken van een gemeentelijke verwachtingskaart is de Indicatieve Kaart 

van Archeologische Waarden (IKAW) geraadpleegd, evenals de provinciale 

cultuurhistorische waardenkaart. Daarnaast is gebruik gemaakt van oude 

kadastrale en topografische kaarten om de inrichting van het cultuurlandschap en 

de veranderingen hierin in de loop van de achttiende, negentiende en twintigste 

eeuw te bestuderen. 

 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het bureauonderzoek beschreven. Een 

opsomming van de geraadpleegde literatuur en gebruikte kaarten is terug te 

vinden in de literatuurlijst. Voor een tabel met een overzicht van geologische en 

archeologische tijdvakken wordt verwezen naar bijlage 2.  

 

Het bureauonderzoek dient als basis om met behulp van locatiekeuze-theorieën 

een uitspraak te doen over de kans op aanwezigheid van archeologische resten 

oftewel om de specifieke archeologische verwachting op te stellen. Daarnaast 

dient het bureauonderzoek als basis om de historisch-geografische karakteristiek 

en waarden van het gebied te bepalen en als basis voor de bouwhistorische 

waardering. Zowel de archeologische verwachting, als de historisch-geografische 

en bouwhistorische waardering worden in hoofdstuk 3 beschreven. 

2.2 Landschappelijke ontwikkeling 

2.2.1 Algemeen 

Het plangebied ligt in het centrale dekzandlandschap in de Roerdalslenk.
3
 De 

Roerdalslenk, ook wel Centrale Slenk genoemd, is een tektonisch dalingsgebied 

dat door breuken, de Feldbiss / Breuk van Vessem en de Peelrandbreuk, wordt 

begrensd. Ten zuidwesten en noordwesten ligging de tektonische 

opheffingsgebieden (horsten) van respectievelijk het Kempisch Hoog en de 

Peelhorst. 

 

In het vroegpleistoceen en het begin van het middenpleistoceen raakte de 

Roerdalslenk gevuld met overwegend grove zanden en grind (Formatie van 

Sterksel) aangevoerd door de Rijn en Maas. Door de tektonische opheffing en 

kanteling van de Peelhorst werden de grote rivieren in het Cromerien
4
 

gedwongen hun loop naar het oosten te verplaatsen en kwam een einde aan de 

fluviatiele sedimentatie in de slenk. 

                                                      
3
 Buitenhuis et al. 1991. 

4
 Zie bijlage 2 voor een overzicht van de geologische perioden. 
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Gedurende de ijstijden (glacialen) van het midden- en laatpleistoceen (Elsterien, 

Saalien en Weichselien) werd de Roerdalslenk geleidelijk opgevuld met 

afzettingen van meer lokale oorsprong (Formatie van Boxtel). Deze afzettingen 

kunnen globaal worden onderverdeeld in Brabants leem, fluvioperiglaciale 

afzettingen (smeltwaterafzettingen) en eolische afzettingen (löss en dekzand). Al 

deze afzettingen hebben in de Roerdalslenk een dikte van 15 tot (soms) 45 m.  

 

Brabants leem is in perioden met permafrost
5
 ontstaan uit door de wind 

aangevoerd materiaal waaruit door dooiwaterstroompjes de fijne deeltjes 

werden uitgewassen, die vervolgens werden afgezet in ondiepe vochtige 

depressies (dooimeren).  

 

Fluvioperiglaciale afzettingen, oftewel verspoelde dekzand- en rivierafzettingen, 

ontstonden wanneer aan het begin en eind van de glacialen, en dan voornamelijk 

in de zomermaanden, veel smeltwater vrijkwam. Dit water werd afgevoerd door 

een systeem van verwilderde geulen en beken, waarbij materiaal van het 

hogergelegen Kempisch Hoog en Peelhorst naar de lager gelegen Centrale Slenk 

werd verplaatst. De afzettingen die hierbij tot stand kwamen, bestaan uit min of 

meer gelaagde zanden, met eventueel leemlagen en/of planten- en houtresten.  

 

Door het ontbreken van vegetatie werd in de droge en zeer koude glacialen door 

de wind sediment verplaatst en elders weer afgezet. In het Pleniglaciaal 

(middenweichselien) werd zo het Oudere dekzand als een deken over het vrijwel 

vegetatieloze landschap afgezet. Het Oudere dekzand is vaak horizontaal 

gelaagd met lemige banden. Door de aanwezigheid van een grindrijk niveau, de 

zogenaamde Laag van Beuningen, dat is ontstaan door uitblazing van fijnere 

delen
6
, kan onderscheid worden gemaakt in het Ouder dekzand I en II.  

 

In het laatglaciaal (laatweichselien) was de begroeiing weer wat dichter waardoor 

de verstuiving een meer lokaal karakter had en het zogenaamde Jonger dekzand 

werd afgezet in de vorm van langgerekte, voornamelijk ZW-NO georiënteerde 

ruggen. Het Jonger dekzand is meestal niet gelaagd. Gedurende de 

interstadialen
7
 zijn plaatselijk leemlagen, veenlaagjes of bodems gevormd. Zo 

vond gedurende het Allerød-interstadiaal op de hogere terreindelen 

bodemvorming plaats, die nu nog te herkennen is als een grijswitte laag met 

houtskoolresten. Deze zogenaamde Laag van Usselo bevindt zich tussen het 

Jonger dekzand I
8
 en het Jonger dekzand II

9
. 

 

Aan het einde van het Weichselien en in het Holoceen werd het klimaat een stuk 

milder. Het systeem van ondiepe, verwilderde geulen en beken veranderde 

hierdoor in meanderende beken, die zich aanvankelijk in het landschap insneden. 

In de beekdalen werden zand en klei afgezet en vond lokaal veenvorming plaats 

(Boxtel Formatie; Singraven Laagpakket). Door de toenemende vegetatie kwam 

een eind aan de natuurlijke zandverstuivingen en raakten de dekzandruggen 

gefixeerd. Door het toedoen van de mens, door kappen, branden en ontginnen, 

konden plaatselijk opnieuw verstuivingen optreden (Boxtel Formatie; Kootwijk 

Laagpakket).  

 

                                                      
5
 Bodem die tot op grote diepte permanent bevroren is. 

6
 Een zogenaamde desert pavement. 

7
 Relatief warme periode binnen een glaciaal. 

8
 Afgezet in het Oude Dryas-stadiaal. 

9
 Afgezet in het Jonge Dryas-stadiaal. 
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Ook de bodemvorming, die door het mildere klimaat op grote schaal plaatsvond, 

is grotendeels antropogeen beïnvloed.
10

 In de zeer arme gronden (met een 

leemgehalte van 10% of lager) van het Pleistocene zandgebied ontstond direct 

vanaf het begin van het Holoceen een humuspodzol (primaire podzolisatie). Op 

de iets rijkere gronden vormden zich in eerste instantie moderpodzolen. Door 

ontbossing voor de landbouw zijn plaatselijk echter ook de rijkere 

moderpodzolgronden tot de voedselarmere humuspodzolgronden gedegradeerd 

(secundaire podzolisatie). Deze ontwikkeling vond over het algemeen in 

toenemende mate vanaf het laatneolithicum plaats. Vanaf de late ijzertijd waren 

veel gebieden dermate uitgeloogd dat ze werden verlaten en men zich in 

mineralogisch rijkere of lemigere gebieden (met moderpodzolgronden) 

terugtrok. Deze laatste zones komen vaak overeen met de gebieden waar vanaf 

de late middeleeuwen rondom de oude dorpen een esdek is ontstaan.
11 

2.2.2 Specifiek 

Volgens de geologische overzichtskaart van Nederland maakt het plangebied 

hoofdzakelijk deel uit van een noordoost-zuidwest georiënteerde zone met  

beekzand en –leem van het Laagpakket van Singraven (Formatie van Boxtel; 

kaarteenheid Bx2). De noordwestgrens van het plangebied ligt op de overgang 

naar een groot gebied waar fluvioperiglaciale afzettingen (leem en zand) met 

een zanddek van het Laagpakket van Wierden (Formatie van Boxtel) voorkomen 

(kaarteenheid Bx6).12 

 

Om de geologische opbouw van het plangebied beter in beeld te brengen kan 

gebruik worden gemaakt van de database van het TNO (DINOloket). Langs de 

noordgrens van het plangebied bevindt zich een maximaal 4,75 m dik pakket, 

zwak siltig, matig fijn dekzand met daaronder zeer fijne tot matig grove 

fluvioperiglaciale zanden. De dikte van de dekzanden nemen in zuidelijke 

richting af. Vanaf een diepte die in oostelijke richting afneemt van 10,5 m tot 2,5 

m +NAP wordt een pakket zeer tot uiterst grof, grindig zand met kleilagen 

aangetroffen, dat behoort tot de Formatie van Sterksel.13  Plaatselijk, zoals ter 

hoogte van het terrein van Van Besouw, heeft zich een dunne laag veen over het 

dekzand ontwikkeld.14 

 

Ten zuiden van de Nieuwe Leij komt op de fluvioperiglaciale afzettingen een 2 

tot meer dan 4 m dik pakket beekafzettingen voor, dat bestaat uit een 

afwisseling van sterk humeuze, sterk zandige leem of klei, matig humeus, zeer 

fijn tot zeer grof zand en/of veen.15 In het oostelijke deel van het plangebied 

bevindt zich nabij de Beeksedijk een gebied waar een dekzandopduiking 

voorkomt.16  
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Afbeelding 2.1 Ligging van het plangebied op een uitsnede van de geomorfologische kaart 

1:50.000. 

 

Hoewel het noordelijke deel van het plangebied niet gekarteerd is, blijkt uit de 

geomorfologische kaart van Nederland (zie afbeelding 2.1) dat het plangebied 

hoofdzakelijk deel uitmaakt van het beekdal van de Leij, dat in het westelijke 

deel van het plangebied bestaat uit een relatief laaggelegen beekdalbodem 

zonder veen (kaarteenheid 2R5) en in het oostelijke deel uit een beekdalbodem 

met veen (kaarteenheid 2R4). Langs de Bergstraat-Kerkstraat bevindt zich de 

glooiing van de beekdalzijde (kaarteenheid 3H11), die in noordwestelijke richting 

overgaat in een gebied met dekzandruggen al dan niet met oud-bouwlanddek 

(kaarteenheid 3L5). In het uiterste noordwestelijke deel bevindt zich rondom de 

Bergstraat-Poppelseweg een beekoverstromingsvlakte (kaarteenheid 2M24).  Ter 

hoogte van de Beeksedijk bevindt zich een kleine dekzandrug al dan niet met 

oud-bouwlanddek (kaarteenheid 3K14). Het plangebied wordt doorsneden door 

een aantal dijken of soortgelijke kunstwerken met hoogteverschil 0,5-1,5 m, 

waaronder de Bergstraat, de Molendijk, de kaden langs de (Nieuwe) Leij en de 

Beeksedijk.17 

 

Op de kaart van het Actueel Hoogtebestand Nederland (zie afbeelding 2.2) is te 

zien dat het hoogteverloop in en rond het plangebied sterk is beïnvloed door de 

aanwezige bebouwing en de ophoging van de terreinen die hieraan vooraf is 

gegaan. Het noordwestelijke deel van het plangebied maakt hierdoor deel uit 

van een relatief hooggelegen vlakte, waarvan de hoogte varieert van 13,8 m tot 

16,4 m NAP. Dit opgehoogde gebied gaat via een steilrand over in het relatief 

laaggelegen zuidoostelijk deel, waarvan de hoogte varieert van 12,3 m tot 13,4 m 

NAP. Met name in het oostelijke deel bevindt zich een aantal watervoerende 

laagten. Het gebied wordt doorsneden door een groot aantal kaden en dijken, 

waaronder de Bergstraat, de Molendijk, de kaden langs de (Nieuwe) Leij, de 

Vosserijten en de Beeksedijk. Op de oostgrens van het plangebied bevindt zich 

een kleine, geïsoleerde hoogte (circa 13,6 m +NAP). Opvallend is dat het 
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hoogteverloop in het laaggelegen gebied vrij gelijkmatig is, waarbij er geen oude 

beeklopen zichtbaar zijn. Dit zou op basis van het verloop van de Leij in de 

negentiende eeuw wel worden verwacht (zie paragraaf 2.3.3). Dit doet 

vermoeden dat het beekdal is opgevuld en/of geëgaliseerd. Op de locaties van de 

waterlichamen na, zijn er geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van 

ontgrondingen.18 

 

Afbeelding 2.2 Ligging van het plangebied op een uitsnede van de kaart van het Actueel 

Hoogtebestand Nederland (AHN 2014). 

 

Op de bodemkaart is het noordwestelijke deel van het plangebied evenmin 

gekarteerd. Desondanks is af te leiden dat in het zuidwestelijke deel van het 

plangebied beekeerdgronden voorkomen, die zijn ontstaan in lemig fijn zand 

met grondwatertrap III (kaarteenheid pZg23). Als gevolg van de opvulling van het 

beekdal komen in het grootste deel van het plangebied echter lage 

enkeerdgronden  (kaarteenheid EZg23) en hoge zwarte enkeerdgronden voor, 

die zijn ontstaan in lemig fijn zand met grondwatertrap III of V*. 

 

Hoge zwarte enkeerdgronden bevinden zich over het algemeen rondom oude 

dorpen en worden gekenmerkt door een humeuze bovengrond, het esdek, van 

50 cm of dikker. Het esdek is ontstaan door eeuwenlange bemesting met 

potstalmest (zie afbeelding 2.4). Door variaties in de aard (soort plaggen, 

percentage minerale bestanddelen) en de hoeveelheid van de gebruikte mest, de 

duur van de ophoging en de oorspronkelijke ligging (nat of droog) vertoont het 

esdek grote verschillen in dikte, kleur, humusgehalte en textuur. Het esdek is vaak 

opgebouwd uit meerdere lagen. De bouwvoor (Aap-horizont), de recent 

geploegde laag, is meestal 20 à 30 cm dik en bestaat uit donkergrijsbruin tot 

zwart matig humeus zand. Daaronder bevinden zich vaak een of meerdere lagen 

(Aa-horizont), die over het algemeen lichter zijn en minder organische stof 

bevatten. Op de overgang van het plaggendek naar de onderliggende natuurlijke 

ondergrond kan een lichtgrijsbruin gekleurde fossiele cultuurlaag (Apb-horizont) 
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voorkomen van vóór de introductie van de plaggenbemesting. Deze laag wordt 

gekenmerkt door een vuilgrijze, onnatuurlijke kleur en de aanwezigheid van 

scherven en is vaak sterk aangetast door latere grondbewerking of grotendeels 

opgenomen in het plaggendek.  

 

 
Afbeelding 2.3 Ligging van het plangebied op een uitsnede van de Bodemkaart van 

Nederland 1:50.000 (kaartblad 50O, 1984). 

 

Vaak is onder het esdek nog een restant van het oorspronkelijke bodemprofiel 

aanwezig. Indien sprake is geweest van een snelle ophoging, bijvoorbeeld als 

gevolg van egalisatiewerkzaamheden van lager gelegen gebieden ten tijde van 

de ontginning, zal onder het esdek nog een intacte Ah-horizont aanwezig zijn 

van het oorspronkelijke bodemprofiel (het oude loopvlak). Deze laag 

onderscheidt zich door een hoger humusgehalte en een wat donkerder kleur. 

Door verploeging is de oorspronkelijke A-horizont echter meestal opgenomen in 

het esdek. Indien de oorspronkelijke bodem bestond uit een podzolbodem, 

kunnen dieper nog een onverstoorde B- en/of BC- horizont voorkomen. Op 

grotere diepte gaat de B- of BC-horizont over in het moedermateriaal (de C-

horizont).
19

 

 

Beekeerdgronden komen voor in de relatief laaggelegen zandgronden, zoals 

beekdalen. De gronden worden gekenmerkt door een donkere bovengrond (de 

A-horizont) van doorgaans 20 tot 30 cm dik direct op de C-horizont met binnen 

35 cm –mv roest. De donkere bovengrond is ontstaan door een hoge productie 

van organisch materiaal en een geremde afbraak als gevolg van de lage, relatief 

natte ligging, waarna door vermenging door kleine bodemdieren met de 

bovenste grondlagen een donker gekleurde bovengrond is ontstaan. In de 

omgeving van nederzettingen komt plaatselijk een humushoudende bovengrond 

voor die door bemesting met materiaal uit de potstal dikker is dan 30 cm 

(maximaal 50 cm dik). Indien de humeuze bovengrond dikker is dan 50 cm, 

spreekt men van lage enkeerdgronden. 
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Het oorspronkelijke bodemprofiel bestond in Noord-Brabant op de hogere delen van het 

dekzandlandschap uit holt- of haarpodzolgronden en in de lagere, nattere delen uit 

veldpodzolgronden (zie A). Tot de twaalfde-dertiende eeuw werden de hogere dekzandruggen 

gebruikt voor bewoning en de aanleg van akkers en grafvelden. Hierdoor werd de bovengrond van het 

oorspronkelijke bodemprofiel verstoord en ontstond een cultuurlaag. Palen, waterputten en 

voorraadkuilen lieten diepere sporen in het bodemprofiel achter (zie B). Omstreeks de dertiende eeuw 

werden de nederzettingen verplaatst naar de overgang van de hogere naar de lagere delen, langs of in 

de beekdalen.  

 

De reliëfrijke, hogere delen werden vanaf deze periode op grote schaal geëgaliseerd, zodat een groot 

aaneengesloten, vlakgelegen akkercomplex ontstond (zie C). Hierbij zijn de hogere delen van de 

zandgronden gedeeltelijk onthoofd, waardoor alleen de BC-horizont nog resteert. Het vrijgekomen 

zand werd gebruikt om de dekzandlaagten op te vullen, waardoor vaak het gehele (veld)podzolprofiel 

bewaard is gebleven. Fossiele akkerlagen uit deze periode zijn vrijwel uitsluitend op de flanken van de 

vroegere dekzandruggen bewaard gebleven. 

 

Vanaf ongeveer de vijftiende eeuw is men, in combinatie met de voornoemde egalisatie, begonnen met 

het bemesten van de akkers met materiaal uit de potstal. Het rundvee stond in de potstal op een laag 

strooisel, dat bestond uit o.a. roggestro, plaggen en een mengsel van vergane bladeren, onkruid, 

bosstrooisel, e.d. Om de zoveel dagen werd een nieuwe laag strooisel in de stal gegooid dat vermengd 

raakte met de mest van de dieren. Als de potstal vol was werd de plaggenmest op het erf opgeslagen 

om verder te fermenteren, waarna het werd uitgereden over de akker. Hierdoor ontstond in de loop 

der eeuwen een dik, humeus dek, het zogenaamde esdek (zie D). De plaggendekken werden 

herhaaldelijk meerdere spaden diep gespit, waardoor de oude cultuurlagen vaak geheel in het 

onderste deel van het esdek zijn opgenomen (zie E). Door variatie in de gebruikte plaggen- en strooisel 

voor de potstal en spitactiviteiten kunnen in het esdek meerdere sublagen aanwezig zijn.
20 

Afbeelding 2.4 Vorming van een esdek in archeologisch perspectief. 

 

Lage enkeerdgronden worden evenals hoge zwarte enkeerdgronden gekenmerkt 

door een esdek van 50 cm of meer, maar hebben een hoge grondwaterstand 

(grondwatertrap III of lager). De gronden komen voor in de beekdalen. Door 

egalisatiewerkzaamheden bij de ontginning is het oorspronkelijke bodemprofiel 
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snel buiten het bereik van de ploeg gekomen, waardoor dit nog grotendeels 

intact aanwezig is onder het esdek. De oorspronkelijke A-horizont bestaat door 

de natte context meestal uit een sterk humeuze tot moerige, zeer 

donkergrijsbruine tot zwarte laag met direct daaronder de C-horizont.
21

 

2.3 Bewoningsgeschiedenis 

2.3.1 Inleiding 

Het plangebied maakt deel uit van het Zuid-Nederlandse dekzandgebied. Dit 

landschap bestond van nature uit een afwisseling van dekzandruggen, 

dekzandvlaktes, beekdalen en vennetjes. Het dekzandgebied kent een lange 

bewoningsgeschiedenis, waarvan de eerste sporen teruggaan tot de laatste ijstijd 

(laat-paleolithicum B). Het laatpaleolithicum werd evenals het daaropvolgende 

mesolithicum gekenmerkt door rondtrekkende jagers-verzamelaars, die gebruik 

maakten van stenen en benen werktuigen. De mensen woonden in tijdelijke 

kampen, die zich over het algemeen op landschappelijke gradiënten bevonden. 

Door de bestaansbasis (jagen en verzamelen) en de grote mobiliteit was de 

invloed van deze mensen op het landschap gering.  

 

Dit veranderde toen men vanaf 4900 v.C. (neolithicum) geleidelijk het jagen en 

verzamelen verruilde voor een voedselvoorziening gebaseerd op akkerbouw en 

veeteelt. Door het verbouwen van voedsel werd men gebonden aan een 

bepaalde plek, werden stevigere onderkomens gebouwd en ging men aardewerk 

produceren en gebruiken. Zodra de bodem op een bepaalde plek uitgeput was, 

kapte men een nieuw stukje bos en verplaatste men de akkers en eventueel de 

boerderij. Als gevolg van de ontbossing en de akkerbouw ging de natuurlijke 

vruchtbaarheid van de armere bodems snel achteruit. Het bos regenereerde 

daardoor plaatselijk vanaf het laatneolithicum na verlating van de akkers niet 

meer en er ontstonden heidevelden. Plaatselijk konden als gevolg van het kappen 

en afbranden van het bos zandverstuivingen ontstaan.  

 

Als gevolg van de ontbossing en akkerbouw was vanaf de late ijzertijd de 

bodemvruchtbaarheid in grote gebieden dermate afgenomen, dat deze niet meer 

als woon- en landbouwgebied werden gebruikt en men zich terugtrok in de 

gebieden met een van nature hoge bodemvruchtbaarheid. Op de uitgeputte 

akkers zal na verloop van tijd secundair bos zijn gaan groeien, waarna deze 

gebieden werden gebruikt voor het verkrijgen van brandhout en dergelijke. De 

beekdalen waren lange tijd nog dichtbegroeide moerasbossen en speelden geen 

rol in het landbouwsysteem. Beekdalen en andere moerassige delen van het 

landschap werden wel gebruikt voor de winning van grondstoffen (zoals hout, 

leem en veen), als dump voor afval, voor rituele deposities en dergelijke. 

 

In de loop van de middeleeuwen nam de bevolking sterk toe, waardoor ook de 

behoefte aan landbouwgrond sterk groeide en grote aaneengesloten 

bouwlandcomplexen ontstonden. De nederzettingen werden daarbij van de hoge 

dekzandruggen verplaatst naar flanken, waardoor zogenaamde 

beekdalnederzettingen ontstonden. Om in de groeiende behoefte aan mest te 

kunnen voorzien, werden vanaf de elfde of twaalfde eeuw ook de beekdalen 

ontgonnen en omgevormd tot wei- en hooilanden. In de veertiende en vijftiende 

eeuw werd de ontwatering van de beekdalen vervolgens verbeterd door de 

gronden te verdelen in vaak relatief smalle, langgerekte kavels die loodrecht op 
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de beek lagen. Bovendien werd grond van de hogere dekzandruggen gebruikt 

om de randen van de beekdalen op te hogen.  

 

Om de beschikbare mest efficiënter te kunnen gebruiken, werd de mest vanaf de 

vijftiende eeuw vermengd met bosstrooisel en plaggen. De winning van het 

bosstrooisel en de plaggen leidde tot een verregaande aftakeling van de bossen, 

zodat uitgestrekte heidevelden ontstonden. Dit landschap, met een afwisseling 

van aaneengesloten bouwlandcomplexen, wei- en hooilanden in de beekdalen en 

grote heidegebieden, bleef tot in de negentiende eeuw bestaan. Pas met de 

uitvinding van de kunstmest in de negentiende eeuw waren de heidevelden niet 

meer nodig voor de bemesting van de akkers en konden ze worden ontgonnen 

voor de landbouw.22 

2.3.2 Archeologische waarden 

Over het algemeen zijn in Nederland op verschillende niveaus (landelijk, 

provinciaal, regionaal en gemeentelijk) archeologische (verwachtings-)kaarten 

opgesteld. De gemeente Goirle beschikt echter (nog) niet over een eigen 

archeologisch beleid en maakt gebruik van de provinciale archeologische 

verwachtingskaart, die is gebaseerd op de landelijke Indicatieve Kaart 

Archeologische Waarden (IKAW). De archeologische verwachting op deze kaart is 

grotendeels gebaseerd op de statistische relatie tussen bodemtype en 

archeologische vindplaatsen. Op deze kaart is aan het zuidelijke deel van het 

plangebied een middelhoge verwachting toegekend. Het noordelijke deel is 

vanwege de ligging in de bebouwde kom niet gekarteerd. Gezien de omringende 

gebieden geldt hiervoor een middelhoge tot hoge archeologische verwachting 

(zie afbeelding 2.5).23  

 

Op provinciaal niveau is in 2006 de CultuurHistorische Waardenkaart opgesteld, 

die in 2010 is herzien. Op deze kaart zijn, behalve de IKAW, de erfgoedwaarden 

van Noord-Brabant inzichtelijk gemaakt, waarbij het provinciaal cultuurhistorisch 

belang een belangrijke rol speelt. Met de aanduiding van cultuurhistorische 

landschappen wordt aangegeven wat de meest waardevolle gebieden van 

Brabant zijn en welke ontwikkeling de provincie hier voorziet. De meest 

kenmerkende gebieden van de cultuurhistorische landschappen zijn gekarteerd 

als zogenaamde cultuurhistorische vlakken. Deze laatste gebieden zijn 

opgenomen in de Verordening Ruimte van de provincie. De waarden en 

kenmerken van de cultuurhistorische vlakken moeten door middel van 

bestemmingsplannen worden beschermd. Het niet-bebouwde deel van het 

plangebied maakt deel uit van het archeologisch landschap ‘dekzandrug Tilburg-

Den Bosch’. Dit gebied komt overeen met het historisch-geografisch waardevolle 

vlak ‘Beekdal Oude Leij’. Het noordelijke deel van het plangebied is gekarteerd 

als onderdeel van de historische stedenbouw ‘oude dorpskern en villabouw 

Goirle’. Zowel de Bergstraat als de Molendijk en de Vosserijten zijn gekarteerd als 

waardevolle historisch-geografische lijnelementen met respectievelijk een redelijk 

hoge, een hoge tot zeer hoge en een zeer hoge waarde. Langs de Molendijk 

bevindt zich historisch groen ‘houtwal, laanbeplanting de Vloeder, Goirle’. Langs 

de Vosserijten bevindt zich het historisch groen ‘houtwal, laanbeplanting Oude 

Trambaan, de Donk, Abcovense Dijk, Goirle’. Ook de tuin van Huize Anna is 

aangewezen als historisch groen. Op de kaart zijn eveneens monumenten 

opgenomen. Deze worden behandeld in paragraaf 3.4.24 
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Afbeelding 2.5 Ligging van het plangebied op de IKAW met AMK-terreinen, ARCHIS-

waarnemingen en onderzoeksmeldingen (ARCHIS II 2014). 

 

Naast deze verwachte archeologische waarden zijn rond het plangebied in het 

verleden ook daadwerkelijk archeologische waarden aangetroffen. In de 

database van het RCE, ARCHIS II, zijn rond het plangebied binnen een straal van 

circa 500 m diverse archeologische vondsten bekend. Bepaalde gebieden zijn 

vanwege hun archeologische waarden vermeld op de Archeologische 

Monumentenkaart (zie afbeelding 2.5). Het noordelijke deel van het plangebied 

maakt deel uit van de oude dorpskern van Goirle, die is aangewezen als terrein 

van hoge archeologische waarde  met bewoningsresten uit de late middeleeuwen 

en nieuwe tijd (monumentnr. 16851). De begrenzing van het monument is 

gebaseerd op vroeg twintigste-eeuwse kaarten. 

 

In het plangebied zijn tot op heden slechts twee waarnemingen geregistreerd, 

die bovendien beide administratief geplaatst zijn. De eerste waarneming is 

gedaan ten noordoosten van Goirle, dus niet in het plangebied, bij een 
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zandafgraving in de jaren dertig van de twintigste eeuw. De vondst bestond uit 

drie urnen uit de vroege ijzertijd (ARCHIS-waarnemingsnr. 36762). De tweede 

waarneming betreft eveneens de vondst van urnen uit de bronstijd-ijzertijd op de 

heide (ARCHIS-waarnemingsnr. 36783). Ook deze vondsten zijn niet in het 

plangebied gedaan. 

 

Op 320 m ten noordwesten van het plangebied is in 2006 door BILAN een 

archeologisch booronderzoek uitgevoerd. Bij dit onderzoek werden 

aardewerkfragmenten uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd aangetroffen 

(ARCHIS-waarnemingsnr. 425534). Later in dat jaar is in het gebied een 

proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Bij dit onderzoek werden uitsluitend sporen 

aangetroffen die verband houden met agrarische activiteit in de late 

middeleeuwen alsmede aardewerkfragmenten uit de middeleeuwen en nieuwe 

tijd (ARCHIS-waarnemingsnr. 42577). 

  

Op 500 m ten noordwesten van het plangebied zijn langs de Nieuwkerksedijk ter 

hoogte van het toponiem Tichelberg in het midden van de twintigste eeuw 

‘Romeinse potten’ en vuursteenartefacten gevonden (ARCHIS-waarnemingsnr. 

35468). Nadere informatie ontbreekt. Op een nabijgelegen locatie bevindt zich 

een waarneming die betrekking heeft op de vondst van een bronzen lanspunt uit 

de bronstijd (ARCHIS-waarnemingsnr. 36785). 

 

Op 500 m ten noorden van het plangebied heeft een particulier in het begin van 

de twintigste eeuw aardewerkfragmenten uit de vroege ijzertijd gevonden. Het 

betreffen fragmenten van urnen en bijpotjes (ARCHIS-waarnemingsnr. 36756).  

 

Tot op heden is op drie locaties in het plangebied archeologisch onderzoek 

uitgevoerd, waarvan op slechts twee locaties een veldonderzoek is gevoerd. In 

2007 heeft Synthegra in het kader van een bestemmingsplanwijziging voor een 

terrein tussen het Kerklaantje en de Saelde een archeologisch bureauonderzoek 

uitgevoerd (onderzoeksmeldingsnr. 26031). Op basis van dit onderzoek is aan het 

gebied een hoge verwachting toegekend voor archeologische waarden uit de 

steentijd tot en met de nieuwe tijd en is geadviseerd een archeologisch 

booronderzoek uit te voeren.25 In 2008 is dit booronderzoek door Synthegra 

uitgevoerd (onderzoeksmeldingsnr. 26457). Bij dit onderzoek bleek dat het 

gebied recent was opgehoogd, waardoor de geplande verstoring de 

oorspronkelijke bodem niet zou bereiken. Derhalve is geadviseerd om bij 

bodemverstoring dieper dan 70 cm (zuidelijke deel) en 110 cm (noordelijke deel) 

een archeologische begeleiding van de werkzaamheden uit te voeren. 

 

In 2009 is door Oranjewoud voor een terrein aan de Hoogen Dries een 

bureauonderzoek en karterend booronderzoek uitgevoerd 

(onderzoeksmeldingsnr. 36879). Op basis van het bureauonderzoek was aan het 

gebied een (middel)hoge verwachting toegekend voor archeologische waarden 

uit de steentijd tot en met de nieuwe tijd. Uit het veldonderzoek bleek dat de 

bodem bestond uit een 70 tot 90 cm dik met puin verstoord plaggendek met 

daaronder de C-horizont. In het noordelijke deel van het terrein was de humeuze 

bovengrond veel dikker (125 tot 150 cm). Hier werd in één boring onder de 

humeuze bovengrond een 20 cm dikke laag restveen met daaronder een 

compleet podzolprofiel aangetroffen. Dit wijst er op dat de humeuze 

bovengrond ontstaan is door het ophogen van de randzone van het beekdal. Er 
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zijn geen relevante archeologische indicatoren aangetroffen. Derhalve is 

geadviseerd geen vervolgonderzoek uit te voeren.26  

 

In 2006 is door Sagro Milieu Advies Zeeland BV. voor een gebied op de hoek van 

de Kerkstraat en de Beeksedijk een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd 

(onderzoeksmeldingsnr. 19605). De resultaten van dit onderzoek zijn niet 

geregistreerd in ARCHIS. 

 

Aan de overzijde van de Beeksedijk, direct ten noordoosten van het plangebied, is 

in 2004 door BILAN een archeologisch bureau- en booronderzoek uitgevoerd 

(onderzoeksmeldingsnr. 6605). Bij het veldonderzoek werd in het zuidelijke deel 

een pakket (kleiig) veen aangetroffen met daaronder matig grof zand. In het 

noordelijke deel bevond zich een meer dan 50 cm dikke humeuze bovengrond 

met direct daaronder de C-horizont. Het lagere deel van het gebied was gedempt 

met onder andere puin. Er werden geen archeologische indicatoren aangetroffen, 

waardoor geen vervolgonderzoek is aanbevolen.27 

 

Direct ten zuidwesten van het plangebied heeft MUG Ingenieursbureau BV in 

2010 een archeologisch bureau- en booronderzoek uitgevoerd 

(onderzoeksmeldingsnr. 41049 en 41050). In het gebied werd een 35 tot 85 cm 

dikke humeuze bovengrond aangetroffen, waarin zich soms aan de basis een 

grijsbruine AB-horizont bevond. In één boring werd nog een grotendeels intact 

podzolprofiel aangetroffen. De C-horizont bestond uit dekzand met veel 

roestvlekken. Op basis ven het relatief verstoorde bodemprofiel is geen 

vervolgonderzoek geadviseerd.28 

2.3.3 Algemene historische ontwikkeling 

Het plangebied maakte in de achttiende en negentiende eeuw grotendeels deel 

uit van het beekdal van de Leij. In België ontsprongen de Poppelsche of Kleine 

Leij (ook wel Nieuwkerksche Leij genoemd) en de Rovertsche Leij (ook wel 

‘Breeheese Leij’ genoemd), die ten zuiden van het plangebied samenkwamen en 

verder stroomden als de Leij (zie bijlage 3).29 In het plangebied splitste de beek 

zich vervolgens in de noordelijk gelegen Nieuwe Leij en de zuidelijk gelegen 

Oude Leij (zie afbeelding 2.5). Vanaf de Regte Heide voegde zich nog een kleine 

waterloop bij de Nieuwe Leij. Deze waterloop werd evenals de Nieuwe Leij 

gebruikt als blauwsloot, een waterloop die het ongezuiverde afvalwater vanuit 

de textielfabriek afvoerde. Blauw verwijst naar de kleur van het water door het 

gebruik van kleurstoffen. De Nieuwe Leij stond hierdoor in de volksmond ook wel 

bekend als de Vuile Leij.30 De benaming van deze waterlopen veranderde nogal 

eens, waarbij ook wel eens de benaming Aa, Run of Rijt werd gebruikt. Over het 

algemeen wordt de term ‘leij’ gebruikt voor een gekanaliseerde of gegraven 

waterloop, terwijl ‘aa’ en ‘run’ gebruikt werden voor natuurlijke waterlopen en 

‘rijt’ voor een kleine beek of waterloop.31 

 

De Oude Leij vormde van oudsher de grens tussen Goirle en Hilvarenbeek. Al in 

de tweede helft van de achttiende eeuw was deze beek rechtgetrokken, 

waardoor de oorspronkelijke sterk meanderende beek een vrij recht verloop had 
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gekregen met hoekige bochten. Het tracé stroomopwaarts van de splitsing had 

lange tijd nog wel een sterk meanderend karakter. Mogelijk is de Nieuwe Leij 

ontstaan door het afgraven van veen, waardoor een nieuwe waterloop kon 

ontstaan. Een andere mogelijkheid is dat de Nieuwe Leij is gegraven om het 

beekdal beter te ontwateren. De waterloop kreeg in de loop der eeuwen een 

meanderend verloop en dreigde de dekzandrug te ondermijnen. Om dit te 

voorkomen heeft men het turfsteken in de rand van het beekdal verboden.32 

 

 
Afbeelding 2.5 Ligging van het plangebied op een uitsnede van een kaart uit het midden 

van de achttiende eeuw (Zijnen 1760). 

 

Het beekdal van de Leij was grotendeels in gebruik als weiland en deels als 

hooiland met plaatselijk hakhout. Het gebied, dat onder andere bekend stond als 

De Waarden of Weerden, was overwegend verkaveld in langgerekte percelen, 

dwars op de beken. De hooilanden, De Vloeden of Goolschen Vloeden, lagen 

voornamelijk stroomopwaarts van een watermolen en overstroomden derhalve 

regelmatig. Hooilanden waren over het algemeen gemeenschappelijke gronden 

en kenden een grootschalige verkaveling. Na de Vrede van Munster (1648) verviel 

de gemeint, de gemeenschappelijke gronden, van Goirle en konden particulieren 

grond kopen om te ontginnen. Dergelijke percelen werden vaak afgebakend of 

omsloten door sloten en/of houtwallen. Doordat de percelen ten zuiden van de 

Nieuwe Leij in de lengterichting werden opgedeeld en de perceelsgrenzen 

begroeid waren met heggen, bomenrijen of singels, kreeg het landschap hier een 

kleinschalig karakter. De perceelsbeplanting diende niet alleen als afscheiding, 

maar werd door beheer als hakhout ook gebruikt voor brand- en geriefhout. 

Opvallend is dat in het uiterste oosten een deel van het gebied evenwijdig aan de 

beken was verkaveld. Vermoedelijk bevindt zich hier een dekzandopduiking, die 

bekend stond als de Hoevenberg (zie paragraaf 2.2; AHN en DINOboringen). 

 

Het beekdal werd in noordoostelijke richting steeds moerassiger, waardoor het 

ten noordoosten van het plangebied alleen nog gebruikt kon worden voor de 
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winning van turf. Ook in het oostelijke deel van het plangebied zal, gezien het 

toponiem De Branden en De Braand in het verleden turf zijn gestoken.33 

 

Op de overgang van het beekdal naar de noordelijk gelegen akkers bevond zich 

de Kerkstraat, waarlangs zich de kern van Goirle bevond (zie ook paragraaf 2.3.3). 

De eerste vermelding van Goirle dateert uit 1298, maar opgravingen bij de 

afbraak van de parochiekerk hebben aangetoond dat er al in de twaalfde eeuw 

op deze plek een kerkje stond. De naam Goirle is afgeleid van ‘goer’, wat moeras 

of drassige grond betekent, en ‘loo’ wat op een open plek in het bos duidt.34 De 

meeste bebouwing lag aan de noordzijde oftewel aan de droge zijde van de 

Kerkstraat. Dit doet vermoeden dat de Leij regelmatig buiten haar oevers trad, 

waarbij de niet opgehoogde gronden aan de zuidzijde van de Kerkstraat 

overstroomden. Een andere verklaring is dat de Nieuwe Leij de dekzandrug 

dreigde te ondermijnen.35 Ter hoogte van de kerk lag aan het einde van de 

achttiende eeuw de school in het beekdal.36 

 

 
Afbeelding 2.6 Ligging van het plangebied op een uitsnede van de kadastrale kaart uit het 

begin van de negentiende eeuw met daarop de watermolen langs de Molendijk 

(Kadasterkaart 1811-1832). 

 

Het noordwestelijke deel van het plangebied lag op de rand van een gebied met 

een afwisseling van stuifzandduinen, de Bergen, en vennetjes, waaronder de Berg 

Venne. Vermoedelijk is de Berg Venne in het midden van de zeventiende eeuw 

gedraineerd, waarna het is ontgonnen als bouw- en weiland. De omringende 

stuifduinen bleven tot in het begin van de negentiende eeuw 

gemeenschappelijke heidegronden. De contour van het ven, een langgerekt 

ovaal, bleef hierdoor lange tijd herkenbaar in het landschap. 

 

Het gebied werd doorsneden door twee doorgaande wegen, De Molen Dijk 

in het centrale deel van het plangebied en De Wind Voorsten Dijk of 
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Winninxvoortschen Dyk (de huidige Beeksedijk) langs de oostgrens. Deze 

wegen waren in het natte beekdal opgehoogd en werden derhalve als ‘dijk’ 

aangeduid. De Molendijk (of een daarnaast gelegen wallichaam) werd ook 

wel aangeduid als de Dweerdijk en diende om bij hoge waterstand het 

water te keren.37 Bij de kruising van De Molen Dijk met de Leij bevond zich, 

zoals de naam al suggereert, een watermolen (zie afbeelding 2.6). De eerste 

vermelding van deze molen dateert uit 1331.38 Zoals gebruikelijk lag de 

molen niet aan de Nieuwe Leij zelf, maar aan een gegraven aftakking van 

de beek. Door middel van een sluis in de hoofdstroom werd het water 

opgestuwd en door de nevengeul geleid om het waterrad aan te drijven. 

Door een sluis in de zijtak kon de waterstand vóór de molen verder worden 

opgestuwd tegen een bocht van de Molendijk, waardoor hier een 

moerassige  zone ontstond (een soort molenvijver). De opstuwing van het 

water veroorzaakte stroomopwaarts overstromingen. Als gevolg van de 

uitschuring van het vallende water ontstond zowel stroomafwaarts van de 

sluis als bij de molen een kolk (respectievelijk het stuwwiel en spuiwiel (ook 

wel molenwiel of sluizewiel genoemd)). De molen had in de zeventiende 

eeuw twee maalinrichtingen; een ‘corenmolen’ en een ‘olieslachmolen’.39 

 

 
Afbeelding 2.7 Het fabriekscomplex Van Besouw NV in 1929 met op de achtergrond 

het beekdal van de Leij (Regionaal Archief 2014). 

 

In 1854-‘55 is langs de westgrens van het plangebied een keiweg (oftewel 

een doorgaande verharde weg) aangelegd. Deze doorgaande weg liep 

vanaf Poppel door Goirle om vanaf de kerk verder te lopen richting Tilburg 

(huidige Poppelseweg-Bergstraat-Tilburgseweg).40 Door de toegenomen 

economische welvaart en de aanleg van deze weg verdichte de bebouwing 

van Goirle zich sterk en breidde deze zich zowel langs de zuidzijde van de 
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Kerkstraat als langs de Poppelseweg uit (zie ook paragraaf 2.3.4). Tevens 

breidde de bebouwing van Goirle zich in het beekdal uit.41 Een groot deel 

van deze bebouwing was gerelateerd aan de opkomende textielindustrie in 

Goirle. Zo werd in het plangebied in 1865 door H. van Puijenbroek een 

textielonderneming opgericht (zie paragraaf 2.3.7), gevolgd door W. van 

Enschot in 1875 aan de Kerkstraat. In 1885 werd in het oostelijke deel van 

het plangebied door G. van Besouw een textielfabriek gestart (zie 

afbeelding 2.7 en paragraaf 2.3.6). Tot slot is in het uiterste westelijke deel 

van het plangebied in 1918 de Eerste Goirlesche Matrasdekkenfabriek 

opgericht door de gebroeders P. en A. Snels. 

 

 
Afbeelding 2.8 De tuin van Huize Anna met de gedempte molenvijver (beplant met 

kastanjebomen) en de oude watermolen omstreeks 1920, met op de voorgrond het 

fabriekscomplex Van Puijenbroek Textiel (Regionaal Archief 2014). 

 

In 1903 is de watermolen verkocht aan fabrikant E. van Puijenbroek en  

onttakeld, waarna deze in 1917 zou zijn gesloopt. Het wiel in de actieve 

arm van de Leij is vervolgens dichtgeslibd. Het terrein ging vervolgens deel 

uit maken van de tuin van Huize Anna, dat door Van Puijenbroek aan de 

Bergstraat werd gebouwd (zie paragraaf 2.3.8). De oude bocht in de 

Molendijk rond de molenvijver is hierbij weggehaald, waarbij de vijver is 

gedempt en beplant met bomen. Het molenwiel werd vervolgens 

onderdeel van de tuin van Huize Anna. De schuur, of gezien de locatie 

mogelijk de watermolen zelf, is nog lange tijd blijven staan (zie afbeelding 

2.8).42  

 

In 1907 is de Tilburgseweg door het plangebied in zuidoostelijke richting 

doorgetrokken als stoomtrambaan (de huidige de Vosserijten). De tramlijn 

is in 1935 opgeheven, waarna het vervoer werd overgenomen door bussen. 

De trambaan is nadien voorzien van laanbeplanting.43  

 

Vanaf de fabriek van Van Puijenbroek aan de Poppelseweg werd in de 

jaren twintig een spoor in noordwestelijke richting aangelegd, dat aansloot 

op het spoor Tilburg-Turnhout.44 Met de verbeterde ontsluiting van Goirle 

breidde de textielindustrie van Goirle zich steeds verder uit. In dezelfde 

periode werd de oude loop van de Leij door het zuidwestelijke deel van het 

plangebied gedempt, waarbij het bovenstroomse deel van de beek op een 

gegraven zijarm werd aangesloten.45 In de jaren dertig is de Nieuwe Leij 
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deels rechtgetrokken. In deze periode is evenwijdig aan het tracé van de 

stoomtram een nieuwe toegangsweg aangelegd.46 

 

Met het grootschalige gebruik van prikkeldraad na de Eerste Wereldoorlog 

werd de oude perceelsbeplanting overbodig en werd die niet meer 

onderhouden.47 Als gevolg hiervan is deze in de loop van de twintigste 

eeuw geleidelijk verdwenen. 

 

Na de Tweede Wereldoorlog is men begonnen de waterhuishouding in het 

beekdal van de Leij sterk te verbeteren. Hiervoor is langs de zuidoostgrens van 

het plangebied een door kades geflankeerde waterloop gegraven, die langs de 

Molendijk afboog en aansloot op de Nieuwe Leij.48 De oudere gegraven 

waterloop, die voorheen de bovenloop van de Leij vormde, is vervolgens 

gedempt. Langzamerhand is het gebied ten noordwesten van de Nieuwe Leij 

geheel volgebouwd (zie afbeelding 2.9). Met de uitbreiding van de fabriek Van 

Puijenbroek werd een oude weg vanaf de Molendijk naar de Poppelseweg 

opgebroken. In dezelfde periode is langs de Nieuwe Leij een (onverharde) weg 

aangelegd. Deze liep met een boog om de locatie van het oude stuwwiel heen.  

 

 
Afbeelding 2.9 Uitzicht op het plangebied omstreeks 1950 (Regionaal Archief 2014). 

 

Het zuidelijk gelegen terrein bleef een agrarisch gebied alhoewel het karakter 

van dit gebied door de ruilverkaveling, de uitbreiding van het wegennetwerk en 

de verlegging van de waterlopen wel sterk veranderde.49 In de jaren zestig is de 

Nieuwe Leij voor een tweede maal rechtgetrokken, waarbij de beek haar huidige 

loop kreeg. In deze periode is tevens langs de westgrens van het plangebied de 

Vloeidijk aangelegd.50 

 

Aan het einde van de twintigste eeuw zijn er op diverse plekken in het 

plangebied waterreservoirs gegraven.51 In 2009 heeft het Waterschap De Dommel 

samen met Brabants Landschap het gebied tussen de Nieuwe en de Oude Leij, de 
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Vosserijten en de Beeksedijk opnieuw ingericht voor waterberging en 

natuurontwikkeling. In dit gebied stroomde bij hoogwater het water van de 

Nieuwe Leij naar de Oude Leij, waardoor er benedenstrooms wateroverlast 

optrad.  Door de aanleg van een kade en door het maaiveld te verlagen tot 

moerasgebieden en waterplassen, kan het water bij hoogwater worden 

geborgen. Zodra de hoogwatergolf voorbij is, wordt het gebied weer geleidelijk 

ontwatert. Bij de inrichting van het gebied is rekening gehouden met de 

oorspronkelijke verkavelingspatronen en zijn bomenrijen en struwelen 

aangebracht om de landschappelijke beslotenheid terug te brengen (zie 

afbeelding 2.10).52  

 

 
Afbeelding 2.10 Huidige grondgebruik in en rond het plangebied (Bing Maps 2014). 

2.3.4 Historische ontwikkeling bebouwing Kerkstraat 

De Kerkstraat is zonder twijfel één van de oudste wegen van Goirle en dankt haar 

naam aan de Sint-Johanneskerk (Sint-Jan) die aan het begin van de straat staat. 

Vroeger werd een deel van de weg ‘Ketsheuvel’ genoemd. In het derde kwart van 

de negentiende eeuw werd de toenmalige zandweg bestraat.
53

 Het gebied ten 

zuiden van de weg heeft tot in de twintigste eeuw van tijd tot tijd blank gestaan 

als gevolg van overstroming van de Nieuwe Leij. Hierdoor was dit gebied 

aanvankelijk niet erg geschikt om gebouwen op te richten. Aanvankelijk zal er 

alleen zijn gebouwd op natuurlijke (of opgeworpen) verhogingen in het 

landschap. De Sint-Johannes Onthoofdingkerk bevindt zich van oudsher aan de 

zuidzijde straat. De kerk vormt al meer dan negen eeuwen het religieus hart van 

wat nu het dorp Goirle is en zal hier gebouwd zijn op een punt tussen bestaande 

herdgangen. Het huidige kerkgebouw heeft een romaanse voorganger uit 

omstreeks 1100 en een voorganger uit het midden van de vijftiende eeuw gehad. 

De toren van de vijftiende-eeuwse kerk bestaat nog. Het schip van de huidige 

kerk werd tussen 1895 en 1899 gebouwd op de plek waar op de kaart van 1832 
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een schoolgebouw en pastorie stonden (het oorspronkelijke schip was oost-west 

georiënteerd). Het schoolgebouw verloor haar functie in 1838.
54

 In 1931 werd aan 

de oostzijde tegen de kerk een nieuwe pastorie gebouwd, het huidige Kerkstraat 

3.  

 

 
Afbeelding 2.11 Aan het einde van de achttiende eeuw maakte Hendrik Verhees een 

tekening van de kerk in Goirle, zoals hij deze vanuit de huidige Kerkstraat heeft gezien. Van 

dit gebouw resteert thans nog de toren (Regionaal Archief Tilburg 2014).  

 

Op de kadastrale kaart van 1832 is te zien dat er ten oosten van de kerk dan nog 

nauwelijks bebouwing aan de Kerkstraat bestaat. In nabijheid van de kerk 

bevonden zich welgeteld drie huizen, met tuinen daarachter. Twee van deze 

huizen bestaan thans niet meer, ze hebben plaatsgemaakt voor nieuwe. Het 

dichtst bij de kerk was het huis van een priester, vervolgens de huizen van een 

landbouwer en schoenmaker (nu Kerkstraat 27). Verderop in de straat bevindt 

zich op de kaart de kleine woning van een spinster, op de plek waar nu de 

voormalige portiesloge van Van Besouw staat. Tussen de huizen en de woning 

van de spinster zijn op de kaart van 1832 vijf kavels bouwland getekend. Alle 

andere gronden tot aan de Leij zijn in gebruik als weiland, zoals tot ruim in de 

twintigste eeuw het geval zal blijven. 

 

                                                      
54

 Onderwijs – Wij Goirlenaren 2014. 



 

 Archeologisch bureauonderzoek 32 

 
Afbeelding 2.12 Tekening gebaseerd op de kadastrale kaart van 1832.  

 

De bouwlanden (akkers) aan de zuidzijde van de Kerkstraat krijgen in de loop van 

de negentiende eeuw de bestemming van bouwkavel. In het verleden zijn de 

agrarische gronden ten zuiden van de Kerkstraat ‘Hooge Dries’ genoemd. De 

huizen die werden gebouwd zullen éénlaags zijn geweest. Kerkstraat 27, 33, 35 

en 49 zijn zeer waarschijnlijk oorspronkelijk in hun massa.
55

 De overige 

bebouwing in de straat zal zijn ontstaan op de plaats waar vroegere bebouwing 

heeft gestaan. Ook aan de noordzijde van de straat zal in de negentiende eeuw 

vrijwel uitsluitend éénlaags bebouwing te vinden zijn geweest. Op basis van de 

kadastrale kaart van 1832 en oude foto’s kan worden vastgesteld dat deze 

bebouwing hoofdzakelijk met de lange gevel en de hok van het zadel- of 

schilddak parallel aan de straat was gesitueerd. De omslag naar tweelaags huizen 

vindt in de eerste helft van de twintigste eeuw plaats, rond 1930. Voorbeelden 

daarvan zijn de nieuwe pastorie (#3 uit 1931), de in opdracht van J.M. Bruers 

gebouwde blokken (#13-17 uit 1932 en #19-25 uit 1933, gebouwd op de plaats 

van een boerderij van de familie Vermeer) en de villa voor A. van Vught (#37 uit 

1915, ontwerp: Jos Donders). Aan de bouw van al deze huizen ging de sloop van 

een voorganger vooraf. Het moment werd aangegrepen om rooilijnen in elkaars 

verlengde te brengen. Eén enkel bestaand pand werd met een bouwlaag 

verhoogd (#11 uit 1919 werd in 1936 opgehoogd). De hier geschetste 

ontwikkeling tekent zich ook af aan de noordzijde van de straat. Negentiende-

eeuwse (of in de kern zelfs oudere) bebouwing is daar éénlaags, twintigste-

eeuwse bouw is overwegend met een tweede bouwlaag uitgevoerd.  
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Afbeelding 2.13 Het begin van de Kerkstraat omstreeks 1900, gezien in oostelijke richting. 

De bebouwing rechts is geheel verdwenen, het huis links heeft plaatsgemaakt voor het 

gemeentehuis. In de achtergrond de fabrieksschoorsteen van de firma Van Enschot.  

 

In het derde kwart van de negentiende eeuw vond in Goirle een dubbele 

innovatie plaats op het gebied van het weven en spinnen. Als eerste werd het 

spinnen en weven in fabrieken gecentraliseerd. Tot circa 1850 toe werd er in 

Goirle thuis gewerkt. De fabricaten werden afgenomen door bazen of kooplieden 

en bij de spinners en wevers afgehaald. Een tweede innovatie volgde al spoedig. 

De aandrijving van de weefgetouwen werd overgenomen door stoommachines, 

waarmee ook de eerste fabrieksschoorstenen in Goirle verrezen.  

 

 In 1875 werd er door W. van Enschot een textielfabriek aan de Kerkstraat 

opgericht. De gebouwen van deze fabriek (na het faillissement van Van Enschot 

in 1967 zijn de gebouwen gebruikt door Meubelfabriek ‘Meufaco’) zijn in de 

jaren negentig van de vorige eeuw gesloopt om ruimte te maken voor een 

nieuwbouwwijk waarin de straten ‘Hooge Dries’ en ‘Saelde’ werden aangelegd. In 

het ontwerp van het complex op de nieuwe hoek van de Kerkstraat en de Hooge 

Dries werd, al dan niet bedoeld, gerefereerd aan het oorspronkelijke silhouet van 

de frontgevel van het fabriekscomplex. Dat front was uitgevoerd met een 

timpaan boven de centrale entree, zoals op oude foto’s van de Kerkstraat is te 

zien. De fabriek bestond in hoofdlijn uit een ververij, machinekamer en 

schoorsteen die in één lijn waren gezet en een productieruimte onder sheddaken 

daarnaast. In omvang is de fabriekslocatie relatief klein gebleven, zeker in 

vergelijking met enkele andere textielfabrieken in Goirle.  

 

Op steenworp afstand van de fabriek van W. van Enschot startte Van Besouw in 

1884-1885 een textielfabriek aan de Kerkstraat. Deze fabriek brandde in 1895 ten 

dele af. De schade werd spoedig hersteld. Aan de Kerkstraat is rond 1950 een 

verhoudingsgewijs groot kantoorgebouw voor deze fabriek verrezen. Op foto’s 

van voor die tijd zijn beduidend kleinere gebouwen met een minder 

representatief karakter te zien.  
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Afbeelding 2.14 Opname van de Kerkstraat vanaf de Kerktoren in oostelijke richting, 

omstreeks 1900. Bebouwing in de straat is hoofdzakelijk éénlaags en met de lange gevels 

aan de straat gericht. Op de voorgrond de textielfabriek van Van Enschot, daarachter de 

fabriek van Van Besouw. De fabrieken stonden tussen de woonhuizen.  

2.3.5 Historische ontwikkeling bebouwing Bergstraat 

De Bergstraat is een relatief jonge straat, waarvan het tracé op de kadastrale 

kaart van 1832 nog niet is weergegeven. Op die kaart is te zien hoe de historische 

weg van Poppel naar Goirle ter plaatse van de Watermolenstraat aansluit op de 

toenmalige Kerkstraat. De eerste tientallen meters van de huidige Bergstraat 

volgen het tracé van die weg. De Bergstraat is in de derde kwart van de 

negentiende eeuw aangelegd. Die ingreep zal relatief eenvoudig tot uitvoering 

zijn gebracht, omdat het gebied ten westen van de Watermolenstraat nog vrijwel 

onbebouwd was. De kadastrale kaart van 1832 laat in dit gebied slechts vijf 

huizen zien, waarvan twee in eigendom van een wever en één het bezit is van 

een spinster. De hoger gelegen delen van het gebied ten zuiden van de huidige 

Bergstraat zijn in 1832 in gebruik als akker of als weiland, begrensd door smalle 

percelen hakhout of restanten heidegrond. Aan de Nieuwe Leij zijn vooral 

hooilanden te vinden.  

 

De aanleg van de Bergstraat vindt plaats in een tijd dat het dorp Goirle sterk in 

omvang toeneemt. Dat komt vooral doordat het dorp in die tijd uitgroeit tot een 

belangrijk centrum voor textielindustrie. Uitbreiding van het dorp vindt 

aanvankelijk plaats langs bestaande wegen. Er ontstaat langs de Bergstraat een 

lint van min of meer soortgelijke bebouwing: éénlaags met zadeldaken waarvan 

de nokken evenwijdig aan de straat zijn gelegen. Van deze bebouwing resteert 

als gevolg van grootschalige sloop rond 1970 thans niets meer. Naast woonhuizen 

wordt er ook een textielfabriek gebouwd, en wel door Van Puijenbroek (zie 

hoofdstuk 5). Een foto die omstreeks 1895 is gemaakt vanuit de kerktoren van 

Goirle toont de hiervoor beschreven situatie met bebouwing die zich uitstrekt tot 

waar thans de Besterdstraat aansluit. Op dat punt verrijst in 1918 een 

matrassenfabriek van P. en A. Snels.  
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In de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw worden er huizen gebouwd tot 

aan de begrenzing van het plangebied. Het zijn met name deze woningen die 

bepalend zijn voor het karakter van het gebied. Een deel van die bebouwing 

heeft inmiddels plaatsgemaakt voor nieuwbouw rond 1970 en rond 2000.   

        

 
Afbeelding 2.15 Kadastrale situatie uit 1832 met in streeplijn de begrenzing van het 

onderzoeksgebied. In 1832 is er alleen in de nabijheid van de Watermolenstraat sprake van 

enige bebouwing. De overige gronden zijn in gebruik als weide (groen), akker 

(donkerbruin), hooiland (geel), heide (lichtgrijs) of hakhout (gearceerd).  

 

 
Afbeelding 2.16 Opname uit het begin van de twintigste eeuw met aan de Bergstraat 

overwegend éénlaags bebouwing waarvan de nokken van de zadeldaken evenwijdig aan 

de straat zijn gericht. Aan de Watermolenstraat staan huizen met daarachter de Van 

Puijenbroekfabriek, aanvankelijk aan de rand van de kern van Goirle (Regionaal Archief 

Tilburg 2014). 
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2.3.6 Historische ontwikkeling Fabrieksterrein Van Besouw 

Gerard van Besouw was rond het midden van de negentiende eeuw een 

handelaar die garen inkocht voor thuiswevers.
56

 Deze wevers leverden vervolgens 

tegen een vaste prijs weefsels aan Van Besouw, die de weefsels vervolgens in de 

markt zette. In 1876 werden er door Van Besouw wevers in dienst genomen en 

aan het werk gezet in een machinale weverij aan de Molenstraat. Dat de zaken 

goed gingen, mag blijken uit het grote huis dat Van Besouw in 1880 aan de 

Kerkstraat voor zichzelf en zijn gezin liet bouwen (Kerkstraat 10, een 

Rijksmonument). In 1884 kocht Van Besouw (landbouw)gronden aan de 

Kerkstraat om daar, vermoedelijk na ophoging van het terrein, een nieuwe 

machinale weverij te laten bouwen. Er werden in deze fabriek 40 weefgetouwen 

opgesteld, aangedreven door een stoommachine van 40pk. Bij de opening van de 

fabriek was deze met 69 wevers de grootste in Goirle (er waren daarnaast nog 

thuiswevers bij Van Besouw in dienst). Hoe de fabriek er aanvankelijk uit heeft 

gezien, is min of meer bekend van een foto van omstreeks 1890. De fabriek heeft 

een machinehuis met schoorsteen aan de Kerkstraat. Daarachter zijn evenwijdig 

aan de straat twee bouwdelen met zadeldaken en getuite topgevels te zien, 

vermoedelijk ververijen. Daar weer achter bevindt zich de werkplaats/weverij die 

onder zeven sheddaken is gebracht. Deze fabrieksopzet is gangbaar in die tijd.   

 

 
Afbeelding 2.17 Uitsnede van de kadastrale kaart van 1832 met daarop de begrenzingen 

van het terrein dat wordt aangeduid als het Van Besouw terrein. De kiem van Van Besouw 

ligt op het perceel linksboven (Kadasterkaart 1811-1832).  

 

Op 30 januari 1895 breekt er brand uit in de fabriek. De Tilburgse Courant van 2 

februari meldt daarover het volgende: “In den nacht van Woensdag op 

Donderdag brandde de linnenfabriek van de firma van Besouw te Goirle af. De 

weverij en het ketelhuis bleven gespaard. De felle vuurgloed was tot in de 
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 Historische informatie uit deze paragraaf is hoofdzakelijk afkomstig uit Mes, Van Gils & 

Van Gils 2005.  
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morgen alhier zichtbaar”. De schade kon vrij makkelijk worden hersteld, 

waarschijnlijk mede doordat productie door thuiswevers voort kon worden gezet 

en er getouwen konden worden gebruikt in de fabrieken van Van de Lisdonk en 

Van Puijenbroek. Kort na de brand was de fabriek weer in bedrijf. In 1901 is er 

sprake van fabrieksgebouwen, een bleekveld, magazijn, stoommachine en 63 

ijzeren weefstoelen. Na de Eerste Wereldoorlog groeide de fabriek in omvang 

exponentieel. Eén van de oorzaken was het einde van de thuisweverij (de 

thuiswevers konden niet opboksen tegen het tempo van de machinaal 

aangedreven getouwen), een andere de groeiende vraag, mede als gevolg van 

prijsdaling. Het fabriekscomplex werd uitgebreid in de richting van de Nieuwe 

Leij, maar ook in oostelijk richting. Dit ging ten koste van weidegronden. In 

oostelijke richting is het fabrieksterrein vergroot, áchter woonhuizen aan de 

Kerkstraat. Op de luchtfoto’s is ook goed de dan nog vrij scherpe overgang te 

zien van de achtertuinen van de panden aan de Kerkstraat en de weiden 

daarachter. Tenslotte zijn langs de Nieuwe Leij bomen te zien, vermoedelijk rond 

1900 aangeplant als weer- en windscherm. 

 

 
Afbeelding 2.18 De oudste opname van de fabriek van Van Besouw, zeer waarschijnlijk 

gemaakt vóór de brand in 1895. Rechts de schoorsteen aan de Kerkstraat. De opname is 

gemaakt in noordwestelijke richting (Regionaal Archief Tilburg 2014).   

 

In de jaren twintig werd er bijna continue gebouwd op het terrein, vooral 

gebouwen voor de productie van garen. In 1929 werden de oorspronkelijke 

machinekamer en fabrieksschoorsteen aan de Kerkstraat gesloopt. Een nieuwe 

machinekamer wordt midden op het fabrieksterrein opgericht. Een jaar daarvoor 

heeft het complex een installatie voor centrale verwarming gekregen, waarvan 

het ketelhuis blijk geeft. Op luchtfoto’s uit omstreeks 1930 is te zien dat delen 

van het fabriekscomplex al tot aan de Nieuwe Leij reiken. Aan de straat liggen de 

oudste gebouwen met direct daarachter de productiehallen met hun typische 

sheddaken. Magazijnen zijn éénlaags onder plat dak met lichtstraten en vooral 

aan de westzijde van het fabrieksterrein te vinden. Eén van de luchtfoto’s laat 

zien dat op het terrein achter de productiehallen stoffen werden gebleekt.
57

 

In de jaren dertig werd er op het complex vooral verbouwd. Tijdens de oorlog 

vonden relatief kleine bouwactiviteiten plaats. Het gaat dan om de bouw van een 

schansmuur, een transformatorhuisje en een brandweerlokaal.    
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Na de Tweede Wereldoorlog werd het fabriekscomplex nauwelijks nog 

uitgebreid. Ontwikkelingen die zich na de oorlog voordoen, staan vooral in het 

teken van vernieuwing en aanpassing. Zo werd er in 1952 aan de Kerkstraat een 

nieuw, tweelaags kantoorgebouw opgericht naar ontwerp van de Eindhovense 

architect C.G. Geenen. Dit gaat ten koste van oudere, deels laat negentiende-

eeuwse fabrieksgebouwen.  

 

 
Afbeelding 2.19 Opname vanuit de lucht omstreeks 1925, vanuit het zuidoosten. De meeste 

bebouwing is aan de westzijde van de fabrieksstraat te vinden. Uitbreiding vond 

aanvankelijk vooral in de richting van de Nieuwe Leij plaats. Magazijnen en kantoren 

hebben platte daken, productiehallen hebben sheddaken. Bij de Nieuwe Leij een bleekveld 

(Regionaal Archief Tilburg 2014).  

 

 
Afbeelding 2.20 Opname vanuit de lucht omstreeks 1960, gemaakt in zuidelijke richting. Op 

de foto uitbreidingen aan de oostzijde van de fabrieksstraat en aan de Kerkstraat het 

kantoorgebouw uit 1951-1952. Op het terrein is de huidige fabrieksschoorsteen verrezen. 

Rondom de fabriek nog vooral weide (Regionaal Archief Tilburg 2014). 
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2.3.7 Historische ontwikkeling fabrieksterrein Van Puijenbroek 

In 1865 werd door Hendrik van Puijenbroek aan de Bergstraat een 

textielonderneming gestart. Hendrik was de zoon van Adriaan van Puijenbroek, 

die als entrepeneur tot aan zijn dood in 1853 thuiswevers voor hem aan het werk 

had. Hendrik leefde in een nieuwe tijd en organiseerde de textielarbeid op een 

andere wijze dan zijn vader, in navolging van moderne textielfabrikanten die 

door het oprichten van fabrieken de kosten sterk hadden weten te drukken en 

daarmee hun concurrentiepositie hadden verbeterd. De afhankelijkheid, die de 

entrepeneur aanvankelijk had ten aanzien van zijn thuiswevers, maakte plaats 

voor een strakke regie in een centrale weverij. Dat kwam de productiviteit en met 

name de continuïteit sterk ten goede. Bij Van Puijenbroek werd in de 

negentiende eeuw vooral behangsellinnen geproduceerd.  

 

 
Afbeelding 2.21 Uitsnede van de kadastrale situatie in 1832 met daarop geprojecteerd de 

begrenzing van het fabrieksterrein anno 2014. Midden over het terrein ligt een inmiddels 

verdwenen weg. De begrenzing aan de noordzijde volgt het tracé van de rond 1855 

aangelegde Bergstraat (Kadasterkaart 1811-1832).  

 

Vermoedelijk omstreeks 1891 werd in de fabriek van Van Puijenbroek gedeeltelijk 

de overstap gemaakt van met de hand aangedreven naar door stoom 

aangedreven weefgetouwen. Hij was daarmee een volgeling in Goirle, andere 

fabrikanten hadden al eerder in stoommachines geïnvesteerd. Er zullen in die tijd 

een machinehuis, een fabrieksschoorsteen en een kolenloods zijn opgericht. In de 

fabrieksgebouwen werd een inrichting gemaakt waarmee de weefgetouwen 

konden worden aangedreven. De mechanisatie ging aanvankelijk niet ten koste 

van het aantal fabrieksarbeiders, hoofdzakelijk door de enorme groei van de 

afzetmarkt en dus een grotere productie. Aan het einde van de negentiende 

eeuw werkten er al ongeveer 100 arbeiders, exclusief de thuiswevers die ook nog 

aan de onderneming leverden. Aan het begin van de twintigste eeuw was dit 

aantal al verdubbeld. Het ging de ondernemer zeer voor de wind. In 1904 liet hij 

Huize Anna bouwen, direct ten oosten van de fabriek. In 1908 werd besloten niet 
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langer gebruik te maken van de diensten van de thuiswevers, op dat moment nog 

zo’n 150 in getal. Ook werd aangekondigd dat weefgetouwen niet langer door 

menskracht werden aangedreven. Kort voor de Eerste Wereldoorlog werd de 

fabriek nog aanmerkelijk vergroot. Tijdens de oorlogsjaren was vooral het gebrek 

aan grondstoffen en kolen debet aan stagnatie van de productie. Na de oorlog 

werd die schade ruimschoots ingehaald. In 1920 waren er maar liefst 500 

arbeiders in dienst. Na de crisis van 1929 en daaropvolgende jaren, begon Van 

Puijenbroek met de productie van confectie. Tot dat moment stond de productie 

in de fabriek vooral in het teken van levering van basismaterialen aan de 

confectie industrie. Doordat Van Puijenbroek het hele productieproces van 

grondstof tot eindproduct in eigen hand had, konden er zeer goedkoop 

confectieproducten worden geleverd.  

 

Na de Tweede Wereldoorlog werd een groot deel van de productie verplaatst 

naar lage lonen landen. In Goirle werd naar verloop van tijd nog gebleekt, 

geverfd en gesneden.   

2.3.8 Historische ontwikkeling Huize Anna 

Het terrein waarop in 1903 Huize Anna werd gebouwd, is in historisch opzicht 

vooral interessant omdat op dit terrein eeuwen lang een watermolen heeft 

gestaan, op een zijtak van de Nieuwe Leij. Een watermolen wordt daar voor het 

eerst genoemd in een stuk uit 1331.
58

 De molen is lange tijd een adellijk bezit 

geweest, waarbij inkomsten werden gegenereerd door verpachting. Naar verluidt 

heeft de molen gelijktijdig dienst gedaan als korenmolen en oliemolen. In de 

loop van de negentiende eeuw kwam de molen in handen van de Goirlese 

molenaarsfamilie De Visscher. Door hen werd er tot 1903 gemalen, vooral 

wanneer er onvoldoende of juist te veel wind stond om hun windmolen in 

beweging te zetten. Daarna heeft de watermolen nog enkele jaren dienst gedaan 

als magazijn. Vermoedelijk heeft de firma Van Puijenbroek het gebouw nog als 

zodanig gebruikt. Het was in ieder geval Eduard van Puijenbroek die de 

voormalige watermolen omstreeks 1920 liet slopen. Na de sloop werd het 

molenwiel (het spuiwiel) bij de tuin van zijn Huize Anna getrokken waar het de 

functie van vijver kreeg.    

 

Op de kaart van 1832 zijn aan de huidige Bergstraat twee huizen weergegeven. 

Het linker van de twee is eigendom van een spinster die ook de tuin en het 

bouwland achter het huis bezit. Het rechter huis met daar schuin achter een 

schuur is van de vrijheer van Tilburg en Goirle; D.J.F. van Hogendorp van 

Hofwegen. Hij is zeker niet de bewoner. Van Hogendorp van Hofwegen was 

woonachtig in Tilburg. Hij is ook als bezitter van de watermolen genoteerd. Het 

huis aan de Bergstraat zou in het verleden hebben gediend als: molenaarshuis, 

bouwhuis, brouwerij en herberg. In 1873 werden het huis en de percelen 

hierachter aangeprezen als uitmuntend geschikt om een linnen fabriek met 

blekerij te stichten. Koper was landbouwer A. Boomaars. In 1903 kwam het 

geheel in handen van Eduard van Puijenbroek. De opstallen werden in zijn 

opdracht gesloopt om de bouw van Huize Anna mogelijk te maken.  
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Huize Anna werd aldus in 1903 gebouwd in opdracht van textielfabrikant Van 

Puijenbroek. Het huis werd genoemd naar zijn vrouw (haar naam was Anna 

Jansen) en verrees juist ten westen van zijn dan florerende textielfabriek. In de 

loop der tijd kon de tuin rond het huis worden vergroot. Eerst na de sloop van de 

watermolen, daarna door sloop van het huis dat in 1832 een spinster toehoorde. 

Eén en ander is nog af te lezen aan de hand van verschillen in de delen van de 

tuinmuur rondom het huidige huis.   

 

Afbeelding 2.22 Uitsnede van de kadastrale kaart van 1832 met gemarkeerd het huidige 

terrein van Huize Anna. Onderin het gemarkeerde gebied de toenmalige watermolen. Het 

molenwiel is thans vijver (Kadastrale kaart 1811-1832).  

 

 
Afbeelding 2.23 Vermoedelijk laat negentiende-eeuwse opname van de watermolen 

(Molendatabase 2014).  
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2.3.9 Historische ontwikkeling Thebe terrein 

Het woonzorgcentrum Thebe I Elisabeth is een relatief groot complex dat zich 

direct ten westen van de kerk bevindt. Het centrum in de huidige hoedanigheid is 

omstreeks 1968 tot stand gekomen. Startpunt voor het analyseren van het 

historische gebruik van de grond waarop het complex verrees, vormt de 

kadastrale kaart van 1832. Op die kaart is te zien dat er dan sprake is van een 

meer kleinschalige verkaveling. Aan de straat bevinden zich zes huizen, waarvan 

drie vrij staan en de overige drie gekoppeld zijn. Achter de huizen zijn de 

bijbehorende tuinen te vinden. De grotere huizen zijn in bezit van de 

burgemeester en een timmerman, de kleinere zijn het eigendom van een spinster, 

een koopman (die het vermoedelijk verhuurde) en een kleermaker. Grotere 

huizen hebben grotere tuinen. De kavels tussen de achtertuinen en de Nieuwe 

Leij zijn in 1832 in gebruik als bouwland, één van de kavels reikt tot aan de 

Bergstraat.
59

 Kijken we naar de oudste foto’s en ansichtkaarten waarop het begin 

van de huidige Bergstraat in het begin van de twintigste eeuw is weergegeven, 

dan valt op dat de bebouwing hoofdzakelijk uit de periode 1880-1905 dateert. 

Alleen het éénlaags pand direct naast de kerk (in de late negentiende eeuw met 

behoud van toren vernieuwd) oogt ouder. Het zou hier gaan om een 

timmermanswoning. Op de oude ansichtkaarten zijn twee voorname panden te 

zien. Het linker is ‘Hotel de Kroon’ of ‘Hotel Mutsaers’. Dit hotel werd in 1908 

gebouwd in opdracht van Mutsaers-van Hooff naar een ontwerp van Jan Baptist 

Rens. Het hotel werd gebouwd in de plaats van een herberg en diende een tijd 

lang tevens als tramhalte. Vrij snel na de voltooiing van het hotel kwam het in 

handen van J.W. van Puijenbroek, die het vervolgens verhuurde. 
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 De straat werd in 1832 nog niet als de Bergstraat aangeduid. Dit deel van de straat werd 

tot de Kerkstraat gerekend.  
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Afbeelding 2.24 Detail van de kadastrale kaart van 1832 met daarop in omvang gemarkeerd 

het huidige terrein van zorginstelling Thebe (Kadasterkaart 1811-1832). 

 

Het laat negentiende-eeuwse pand rechts naast het hotel was als woonhuis voor 

Van Puijenbroek gebouwd. In de jaren twintig werd het enige tijd als pastorie 

gebruikt. In 1931 werd het hotel (dan ook eigendom van de pastoor en korte tijd 

als verenigingsgebouw/patronaat gediend hebbende) verkocht aan de 

congregatie van de liefdezusters van het Kostbare Bloed.
60

 Het hotel werd 

ingericht als tehuis voor ouden van dagen en het ‘St. Elisabethgesticht’ gedoopt. 

Achter het gesticht werd een nieuw klooster en een schoolgebouw voor de 

zusters gebouwd en een kloostertuin ingericht. De congregatie was in 1880 al in 

Goirle neergestreken. Eind jaren zestig werden de bestaande gebouwen geheel 

gesloopt om plaats te maken voor een dan modern verzorgingshuis. Bij deze 

verbouwing bleef een deel van de kloostertuin gespaard. In deze tuin is een 

Mariagrot te vinden. 

 

   
Afbeelding 2.25 Opname uit het begin van de twintigste eeuw met het woonhuis van Van 

Puijenbroek (tweelaags) en daarachter een café dat korte tijd later zou worden vernieuwd 

en ‘Hotel de Kroon’ zou worden genoemd. In de achtergrond de fabrieksschoorsteen van 

textielfabriek Van Enschot (Regionaal Archief Tilburg 2014). 

 

Het Kerklaantje leidt aan de oostzijde langs het terrein van het 

woonzorgcentrum. In de achttiende eeuw leidde dit laantje langs de kerk tot aan 

de daarachter gelegen school. Omstreeks 1907 werd er een trambaan aangelegd 

van Tilburg naar Hilvarenbeek.
61

 Het Kerklaantje maakte deel uit van het tracé en 

werd tot aan de Nieuwe Leij doorgetrokken. Daar werd een brug gebouwd en de 

trambaan vervolgd. De oorspronkelijke brughoofden bestaan thans nog. Ze 

verkeren in zeer slechte staat. De tramverbinding werd in 1935 opgeheven omdat 

busvervoer in die tijd veel efficiënter was gebleken.   
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Afbeelding 3.03: Opname kort nadat het voormalige ‘Hotel de Kroon’ is omgebouwd tot 

verzorgingshuis. Achter het hotel is inmiddels een klooster verrezen. Rechts het voormalige 

woonhuis van Van Puijenbroek (Regionaal Archief Tilburg 2014).  
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3 Verwachting en waardering 

 

 

 

 

3.1 Inleiding 

Op basis van de beschrijving van zowel de natuurlijke als antropogene 

ontwikkeling van het plangebied in het voorgaande hoofdstuk, kunnen de 

cultuurhistorische waarden van het plangebied in kaart worden gebracht. In dit 

hoofdstuk zullen achtereenvolgens de specifieke archeologische verwachting 

(paragraaf 3.2), de historisch-geografische waarden (paragraaf 3.3) en 

karakteristiek en de bouwhistorische waarden (paragraaf 3.4) van het plangebied 

worden besproken. 

3.2 Archeologische verwachting 

3.3.1 Inleiding 

Op basis van het natuurlijke landschap, de bekende archeologische waarden en 

locatiekeuze-theorieën  kan de specifieke archeologische verwachting worden 

opgesteld. De archeologische verwachting geeft inzicht in de kans dat er 

archeologische waarden in een gebied aanwezig zijn; gebieden waar de kans op 

het aantreffen van archeologische waarden hoog is, worden aangeduid als 

gebieden met een hoge archeologische verwachting. Verder wordt onderscheid 

gemaakt in gebieden met een middelhoge en lage archeologische verwachting. 

Of er ook daadwerkelijk archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, moet nader 

archeologisch (veld)onderzoek uitwijzen.  

 

De archeologische verwachting kan gebruikt worden om de inrichtingsplannen 

aan te passen om de archeologische waarden te ontzien (behoud in situ) en 

tegelijkertijd om de kosten voor archeologisch onderzoek laag te houden. 

3.3.1 Specifieke archeologische verwachting 

Het plangebied ligt op de overgang van een gebied met hoge dekzandruggen 

naar het beekdal van de Leij. Gebieden op een landschappelijke overgang 

vormden van oudsher aantrekkelijke vestigingsplekken. Het beekdal was te nat 

voor bewoning, maar deze gebieden werden gebruikt voor andere activiteiten, 

waardoor resten van infrastructuur, voorwerpen gerelateerd aan jacht- en 

visvangst, nederzettingsafval, rituele depositie, vaartuigen, gegraven 

waterwerken, winplaatsen van grondstoffen, e.d. kunnen voorkomen. Tevens 

kunnen in het beekdal hoogtes voorkomen, waar bijvoorbeeld in de steentijd 

(tijdelijke) kampen aanwezig kunnen zijn geweest.  In de omgeving van het 

plangebied zijn aanwijzingen voor bewoning van de steentijd tot en met de 

nieuwe tijd. Het noordelijke deel van het plangebied maakt deel uit van de oude 

kern van Goirle, waar vermoedelijk al vanaf de late middeleeuwen sprake was 

van bewoning.  
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Vanaf de late middeleeuwen is men begonnen de akkers op de hogere delen van 

het landschap te bemesten met een mengsel van plaggen en stalmest. Hierdoor, 

en door nederzettingsafval, is langzamerhand een plaggendek ontstaan met over 

het algemeen een dikte van 50 cm of meer en raakte het oorspronkelijke 

bodemprofiel, en dus mogelijk aanwezige archeologische sporen, tegen 

bodemverstoringen beschermd. Het archeologisch sporenniveau bevindt zich in 

de top van het natuurlijke bodemprofiel, direct onder het plaggendek. Als gevolg 

van het eeuwenlange antropogene gebruik van het gebied, zal de natuurlijke 

bodem ter hoogte van het oude bebouwingslint niet meer intact zijn. Hoewel 

oudere archeologische resten (van vóór de late middeleeuwen) hierdoor 

verstoord kunnen zijn geraakt, zal de verstoring (deels) zelf bestaan uit 

archeologische sporen. Ook in het beekdal zal ophoging hebben plaatsgevonden, 

in dit geval om het gebied buiten het bereik van het grondwater te krijgen. Dit 

geldt met name voor het gebied ten noorden van de Nieuwe Leij, waar de 

bebouwing van Goirle zich in de loop van de twintigste eeuw heeft uitgebreid 

over de noordelijke beekdalflank van de Leij. In het gebied ten zuiden van de 

Nieuwe Leij heeft naast ophoging ook egalisatie plaatsgevonden, waardoor het 

natuurlijke reliëf is verdwenen. 

 

Als gevolg van met name de inrichting van het gebied (bebouwing, 

infrastructuur, ontginningen, natuurontwikkeling e.d.) in de twintigste eeuw zal 

de bodem plaatselijk verstoord zijn geraakt. Door de aanwezigheid van een dik 

ophoogpakket hoeft dit echter niet te betekenen dat het archeologisch 

sporenniveau ook verstoord is geraakt.  

 

Op basis van deze gegevens62 wordt aan het noordelijk deel van het plangebied, 

dat op de flank van het beekdal van de Leij ligt, en de hoogte in het 

zuidoostelijke deel van het plangebied een hoge verwachting toegekend voor de 

aanwezigheid van onverstoorde archeologische waarden (nederzettingsresten, 

grafvelden, vuursteenvindplaatsen e.d.) uit de steentijd tot en met de volle 

middeleeuwen (zie bijlage 5). Voor de oude dorpskern van Goirle geldt daarnaast 

een hoge verwachting voor archeologische waarden uit de late middeleeuwen en 

nieuwe tijd. Deze hoge verwachting voor de late middeleeuwen en nieuwe tijd 

geldt ook voor de locatie van de oude watermolen. 

 

In het zuidelijke deel van het plangebied, het beekdal van de Leij, kunnen aan 

beekdal gerelateerde archeologische waarden voorkomen. De kans om dergelijke 

archeologische waarden ook daadwerkelijke aan te treffen is echter zeer klein.63 

Derhalve wordt aan vennen en beekdalen een middelhoge verwachting 

toegekend voor aan natte zones gerelateerde archeologische waarden uit de 

steentijd tot de nieuwe tijd. Deze waarden kunnen zowel aan de top van de 

natuurlijk bodem als dieper, indien sprake is geweest van sedimentatie, worden 

aangetroffen. Voor de locaties van de oude voordes en bruggen (bufferzone van 

50 m) geldt een hoge verwachting. Voor de hoogte in het zuidoostelijke deel van 

het plangebied geldt een hoge verwachting voor archeologische waarden 

(vuursteenvindplaatsen) uit de steentijd. In het plangebied zijn twee gebieden in 

                                                      
62

 Gezien de onbekende dikte van het ophoogpakket en de grote hoeveelheid bebouwing 

in het plangebied, is in de verwachting geen rekening gehouden met lokale verstoringen 

van diepe funderingen. 
63

 Archeologische waarden in deze context zijn vaak zeer lokaal van aard, zoals 

nederzettingsafval, rituele depositie, resten van jacht- en visvangst en door afdekking door 

jongere afzettingen over het algemeen niet te koppelen aan nu nog zichtbare elementen in 

het landschap. 
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het verleden onderzocht door middel van een archeologisch veldonderzoek. Op 

basis van één van deze onderzoeken is de archeologische verwachting bijgesteld 

naar een lage verwachting. In het andere gebied is de archeologische 

verwachting ook na het veldonderzoek blijven bestaan.  

 

De archeologische waarden worden verwacht in de top van het natuurlijke 

bodemprofiel, dat zich gezien de aanwezigheid van een ophogingsdek met een 

onbekende en sterk variabele dikte op verschillende dieptes bevindt. De 

verwachte vindplaatsen worden met name gekenmerkt door 

aardewerkfragmenten en (afhankelijk van de periode) vuursteenartefacten, 

metaalfragmenten, glas en bouwkeramiek. Gezien de ligging in relatief droge 

zandgronden zullen organische materialen in het noordelijke deel niet of 

nauwelijks bewaard zijn gebleven. Alleen onder de grondwaterspiegel (in diepe 

grondsporen, zoals waterputten, beerputten, e.d.) kunnen dergelijke materialen 

nog aanwezig zijn. In het zuidelijke deel (beekdal) is juist sprake van goede 

conserveringsomstandigheden voor organische resten. 

3.3 Historisch geografische waarden 

3.3.1 Inleiding 

Het plangebied ligt op de overgang van twee gebieden met een duidelijk eigen 

ontwikkeling en karakteristiek; de historische dorpskern van Goirle en het 

beekdal van de Leij. Als gevolg van de grootschalige veranderingen die met name 

na de Tweede Wereldoorlog hebben plaatsgevonden, is de historische structuur 

en karakteristiek plaatselijk gewijzigd. Verspreid over het gebied zijn echter nog 

steeds elementen aan te wijzen die inzicht geven in de historische ontwikkeling 

en daarmee cultuurhistorisch waardevolle elementen of structuren vormen. 

 

Dit inzicht in de historische structuur kan gebruikt worden als inspiratiebron bij 

ruimtelijke ingrepen om de identiteit en kwaliteit van het gebied te behouden en 

waar mogelijk te versterken. Dit betekent niet per se dat alle cultuurhistorisch 

waardevolle elementen behouden dienen te blijven, maar wel dat er op een 

bewuste manier wordt omgegaan met de cultuurhistorische waarden van een 

gebied.  

 

In de onderstaande paragraaf zullen de waardevolle elementen en structuren in 

het plangebied worden besproken. In de daaropvolgende paragraaf zal de 

cultuurhistorische karakteristiek per gebied worden toegelicht. In bijlage 6 zijn de 

cultuurhistorische waarden en karakteristieken op kaart weergegeven. 

 

De historisch geografische waarden vormen het geraamte van het gebied. Voor 

de bebouwde gebieden, die de noordzijde van het plangebied vormen, wordt in 

de paragraaf ‘Bouwhistorie’ een meer gedetailleerd overzicht gegeven van de 

aanwezige cultuurhistorische waarden. 

3.3.2 Cultuurhistorisch waardevolle elementen 

 

Water 

Gezien de ligging in het beekdal van de Leij vormt water een belangrijk element 

in het plangebied. Het gaat hierbij zowel om min of meer natuurlijke structuren 

als om gegraven objecten en structuren. In het plangebied zijn de volgende 

cultuurhistorisch waardevolle waterelementen aanwezig. 
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 Leij 

Het plangebied wordt van oudsher doorsneden door een beek. In het 

zuidwestelijke deel van het plangebied was dit een natuurlijke beekloop, de 

Leij, die tot in de jaren twintig van de twintigste eeuw een sterk meanderend 

verloop had. Vervolgens is de beek verlegd, waardoor deze loop 

tegenwoordig een vrije brede, rechte, door kades geflankeerde waterloop is. 

De oude loop van de beek is op twintigste-eeuwse kaarten nog herkenbaar in 

het verloop van de gemeentegrens tussen Goirle en Hilvarenbeek.  

 

   
Afbeelding 3.1 De gekanaliseerde Leij vanaf de Vloeidijk (links) en vanaf de 

Molendijk (rechts; foto: E. de Boer). 

 

   
Afbeelding 3.2 De Oude Leij aan weerszijden van de Vosserijten (foto: E. de 

Boer). 

 

 Oude Leij  

Ter hoogte van ongeveer de Molendijk splitste de Leij zich in twee 

nevenlopen, waarvan de Oude Leij de meest zuidelijke vormde. Deze 

waterloop was al in het midden van de achttiende eeuw genormaliseerd, 
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waarbij de meeste meanderlopen waren rechtgetrokken. De huidige beek 

heeft nog steeds min of meer hetzelfde verloop en is herkenbaar als een 

smalle, grotendeels met riet begroeide sloot. 

 

 Nieuwe Leij 

De noordelijke nevenloop van de Leij werd gevormd door de Nieuwe Leij. 

Deze beek was vermoedelijk (deels) gegraven, maar is in de loop der tijd licht 

gaan meanderen. In de twintigste eeuw is de beek meerdere keren 

rechtgetrokken, waardoor deze haar huidige loop kreeg. Hoewel het aanzien 

van de beek sterk is gewijzigd, is de ligging wel hetzelfde gebleven. De beek 

vormt tegenwoordig de zuidelijke begrenzing van de bebouwde kom van 

Goirle. 

 

   
Afbeelding 3.3 De Nieuwe Leij langs de zuidzijde van de bebouwde kom van 

Goirle vanaf de Vosserijten (links) en vanaf de Beeksedijk (rechts: foto: E. de 

Boer). 

 

 Waterloop 

Door het noordwestelijke deel van het plangebied stroomde in het verleden 

vanaf de Regte Heide een gegraven of vergraven waterloop, die bij de 

splitsing van de Leij in deze beek uitmondde. De waterloop had een recht 

verloop en is in het midden van de twintigste eeuw tijdelijk (onderdeel) van 

de bovenloop van de Oude en Nieuwe Leij geweest. Het tracé van deze 

waterloop is nog deels te herkennen in de begrenzing van de achtertuinen 

langs de Bergstraat. 
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Afbeelding 3.4 Op de achtergrond het oude tracé van de oude waterloop (foto: 

E. de Boer). 

 

 Molenvijver 

Door een sluis in de Nieuwe Leij, stroomopwaarts van de molen, werd het 

water in het verleden opgestuwd tegen een bocht van de Molendijk. Het 

waterreservoir wat zo ontstond, werd gebruikt als molenvijver. Als de sluizen 

openstonden was het gebied slechts een moerassige zone. Door het 

rechttrekken van de Molendijk is de bocht verdwenen. Het oude tracé is 

echter nog wel herkenbaar in het verloop van de perceelsgrens van de 

aangrenzende tuin van Huize Anna. Tevens heeft het gebied een iets lagere 

ligging. Het gebied is tegenwoordig in gebruik als plantsoen en beplant met 

kastanjebomen. 

 

   
Afbeelding 3.5 Links de rechtgetrokken Molendijk met rechts de locatie van de oude 

molenvijver (foto: E. de Boer). 

 

 Molenwiel 

Aan de benedenstroomse zijde van de watermolen is door de uitschurende 

werking van het water in de loop der tijd een molenwiel ontstaan. De 

watermolen is verdwenen en ook de zijloop van de Nieuw Leij verplaatst, 

maar het molenwiel bestaat nog steeds als onderdeel van de tuin van Huize 

Anna. De tuin wordt door hoge muren omringd, waardoor het molenwiel 

vanaf de openbare weg niet waarneembaar is. 

 

Aan de benedenstroomse zijde van de sluis in de Nieuwe Leij, die het water 

moest omleiden langs de watermolen, is eveneens door eeuwenlange 
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uitschuring van het water een wiel ontstaan. Het wiel is nadat de watermolen 

is gesloopt, gedempt, maar de locatie van het oude wiel is nog wel 

herkenbaar aan de aanwezige ruimte tussen de Nieuwe Leij en de 

(onverharde) weg. 

 

Wegen 

Lange tijd werd het tracé van de infrastructuur bepaald door het landschap. De 

doorgaande wegen, die over het algemeen tot in het begin van de twintigste 

eeuw onverhard waren, volgden over het algemeen de rand van de hoge, droge 

zandruggen en hadden daardoor vaak een (licht) slingerend verloop. De 

onverharde wegen waren vaak een deel van het jaar niet goed begaanbaar. Dit 

gold zeker voor de wegen in kleiige, natte gebieden, maar ook voor zandwegen. 

Deze waren over het algemeen wel het hele jaar door bruikbaar, maar zowel bij 

nat weer (drassige omstandigheden) als bij droog weer (mul zand en 

verstuivingen) verslechterde de begaanbaarheid. 

 

Het brede en moerassige dal van de Leij vormde van oudsher een hindernis voor 

het doorgaand verkeer. Om het dal toch met droge voeten over te kunnen steken 

zijn in de loop der eeuwen dwars over het dal enkele opgehoogde wegen of 

dijken aangelegd voor het doorgaand verkeer. Plaatselijk werd het beekdal 

ontsloten door enkele lokale, niet-verhoogde wegen, die soms ook de beken 

doorkruisten.  

 

In de negentiende werd geïnvesteerd in de aanleg van straatwegen, die door een 

verhard wegdek van behakte keien (kinderhoofdjes) of klinkers eigenlijk de enige 

soort weg was die het gehele jaar goed berijdbaar was voor alle vormen van 

verkeer. Een deel van de straatwegen is ontstaan door betrating van reeds 

bestaande wegen, terwijl een ander deel bestaat uit nieuwe, ontworpen wegen 

met een kaarsrecht tracé. 

 

In het plangebied bevinden zich nog diverse wegen, die een relict vormen van het 

historisch ontwikkelde landschap en derhalve cultuurhistorisch waardevol zijn. 

 

 Molendijk 

De Molendijk had in tegenstelling tot andere dijken door het beekdal van de 

Leij ter hoogte van de oude watermolen een sterk bochtig verloop. Dit had te 

maken met de functie van de dijk die behalve een droge doorgang voor het 

verkeer ook een waterkerende functie had voor de molenvijver. In het begin 

van de twintigste eeuw is deze bocht met het verdwijnen van de Molendijk 

rechtgetrokken. Het oude verloop van de dijk is nog wel herkenbaar is de 

perceelsgrens van de tuin van Huize Anna. De dijk heeft grotendeels nog zijn 

oude loop behouden en bestaat tegenwoordig uit een hooggelegen pad 

(vermoedelijk de oorspronkelijk hakhoutstrook) met aan de oostzijde een 

houtwal en halfverharde weg. De houtwal en de weg worden van elkaar 

gescheiden door een greppel. 
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Afbeelding 3.6 Links het pad aan de westzijde van de Molendijk (met aan de linkerkant 

de houtwal) en rechts de halverharde weg (met aan de linkerzijde de houtwal, foto: E. 

de Boer). 

 

 Beeksedijk 

Al in de achttiende eeuw bevond zich langs de oostgrens van het plangebied 

de Beeksedijk, die bekend stond als De Wind Voorsten Dijk of de 

Winninxvoortschen Dyk. Deze verhoogde weg vormde één van de 

doorgaande wegen door het beekdal van de Leij. In de loop der tijd is de dijk 

aangepast aan de moderne eisen en is de weg verbreed. Het tracé is echter 

als structuur een waardevol element in het plangebied. 

 

   
Afbeelding 3.7 Links het noordelijke deel van de Beeksedijk en rechts de hogere ligging 

van de weg in het landschap (foto: E. de Boer). 

 

 Tramdijk 

Omstreeks 1905 is de Tilburgseweg door het plangebied in zuidoostelijke 

richting doorgetrokken als stoomtrambaan (de huidige De Vosserijten). De 

dijk is momenteel in het landschap herkenbaar als een hooggelegen 

dijklichaam met laanbeplanting van Robinia en geflankeerd door greppels. 

 



 

53     

   
Afbeelding 3.8 Oude tramdijk met laanbeplanting (foto: E. de Boer). 

3.3.3  Cultuurhistorische karakteristiek 

Het plangebied kan op basis van de cultuurhistorische karakteristiek in vijf typen 

deelgebieden worden opgedeeld, textielindustrie (deelgebieden Van Puijenbroek 

en Van Besouw), bebouwing (Bergstraat, Kerkstraat en Thebe), Huize Anna, (incl. 

watermolen), hooilanden, weilanden. Hieronder zullen de deelgebieden nader 

worden beschreven. 

 

Deelgebieden textielindustrie 

De textielindustrie heeft vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw in 

toenemende mate invloed gehad op zowel de bebouwing van Goirle als het 

omringende landschap, door de schaalvergroting van de bebouwing en de 

uitbreiding van het oorspronkelijke lintbebouwing richting beekdal. De 

complexen Van Puijenbroek en Van Besouw vormen enerzijds op zichzelf staande 

complexen in het landschap, anderzijds vormen de schoorstenen van de 

complexen markante herkenningspunten vanuit het omringende landschap. De 

bouwhistorische waarden van de complexen worden behandeld in paragraaf 

3.4.5 t/m 3.4.7). 

 

De belangrijkste historisch geografische waarden van deze gebieden zijn: 

- Afgesloten complexen, die een belangrijk onderdeel vormen van de 

geschiedenis van Goirle; 

- Schoorstenen als markante herkenningspunten; 

- Oude doorgaande route en negentiende-eeuwse aanpassing (Bergstraat); 

- Bouwhistorische waarden (zie paragraaf 3.4.5 t/m 3.4.7).  
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Afbeelding 3.9 Cultuurhistorische karakteristiek van de deelgebieden textielindustrie met 

links de schoorstenen als herkenningspunt en rechts de Bergstraat met fabrieksbebouwing 

(foto: E. de Boer). 

 

Deelgebieden bebouwing aan de Kerkstraat, Bergstraat en Thebe 

Het noordelijke deel van het plangebied bestond lange tijd uit het oude 

bebouwingslint van Goirle, waarbij de bebouwing werd omringd door erven, 

tuinen en boomgaarden. De kerk, die zich centraal in het bebouwingslint bevond, 

vormde van oudsher een herkenningspunt in het landschap. In de negentiende 

eeuw heeft dit bebouwingslint zich langs de nieuwe doorgaande weg, de huidige 

Bergstraat-Poppelseweg, uitgebreid. Vanaf het bebouwingslint bestond een 

zichtrelatie met het achterliggende beekdal (tot aan de Nieuwe Leij) door de 

opstrekkende verkaveling.  

 

In de loop van de twintigste eeuw heeft de bebouwing zich met name in het 

oostelijke deel van het plangebied sterk uitgebreid, waarbij achter het oude 

bebouwingslint nieuwbouwwijken (o.a. Hoogen Dries en Saelde) zijn ontstaan. 

De oude relatie tussen het bebouwingslint en de Oude Leij is hierdoor verloren 

gegaan. In het westelijke deelgebied is de oude relatie met het beekdal wel 

bewaard gebleven. 

 

   
Afbeelding 3.10 Cultuurhistorische karakteristiek van de deelgebieden bebouwingslint met 

links  kleinschalige bebouwing langs de Bergstraat en rechts de relatie tussen het 

bebouwingslint en het beekdal van de Leij (foto: E. de Boer). 
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De belangrijkste historisch geografische waarden van dit gebied zijn: 

- Oude doorgaande route en negentiende-eeuwse aanpassing (Bergstraat, 

Kerkstraat en onbenaamde zijweg); 

- (kleinschalige) lintbebouwing langs Bergstraat-Kerkstraat; 

- Oude toegangswegen beekdal; 

- Zichtlijnen vanaf achterzijde bebouwing Bergstraat naar beekdal; 

- Kerktoren als markant herkenningspunt; 

- Bouwhistorische waarden (zie paragraaf 3.4.2 t/m 3.4.4 en 3.4.9).  

 

Deelgebied Huize Anna-watermolen 

Al vanaf de late middeleeuwen bevond zich in dit deelgebied langs een gegraven 

zijtak van de Nieuwe Leij een watermolen met tegen de Molendijk een 

molenvijver, stroomafwaarts van de molen een molenwiel en stroomafwaarts van 

de sluis in de Nieuwe Leij een sluiswiel. In het begin van de twintigste eeuw is de 

molen gesloopt en is het terrein grotendeels onderdeel geworden van de tuin van 

Huize Anna. Het oude molenwiel is daarbij onderdeel geworden van de 

ommuurde tuin (landschapstuin met monumentale bomen). De zijtak van de 

Nieuwe Leij is samen met de molenvijver en het sluiswiel gedempt. De locaties 

van de molenvijver en het sluiswiel zijn nog wel herkenbaar in het verloop van de 

wegen en de tuinmuur. 

 

  
Afbeelding 3.13 Cultuurhistorische karakteristiek van het deelgebied Huize Anna-

watermolen met links het huidige huize Anna en rechts de ommuurde tuin (foto: E. de 

Boer). 

 

De belangrijkste historisch geografische waarden van dit gebied zijn: 

- Tuin met bebouwing als besloten eenheid omringd door tuinmuren; 

- Relicten watermolen (molenwiel en locaties van de molenvijver en 

sluiswiel); 

- Aanwezigheid van waterloop; 

- Bouwhistorische waarden (zie paragraaf 3.4.8).  

 

Deelgebied hooilanden 

Deelgebied hooilanden bestaat uit de voormalige hooilanden van Goirle. Dit 

gebied had van oorsprong een open karakter. De hooilanden werden doorsneden 

door een onbenaamde, relatief rechte waterloop langs de noordgrens en de Leij, 

die een sterk meanderend karakter had. 

 

Het gebied heeft tegenwoordig nog steeds een open karakter met alleen in het 

zuidwestelijke deel rondom een waterreservoir struwelen. De waterloop langs de 

noordgrens is tegenwoordig alleen nog maar herkenbaar in het verloop van de 

achtertuinen langs de Bergstraat. De Leij is verlegd en gekanaliseerd. 
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De belangrijkste cultuurhistorische waarden van dit gebied zijn: 

- Open grasland; 

- Aanwezigheid van waterlopen; 

- Molendijk als oostelijke begrenzing, zowel visueel (opgaande houtwal) 

als in functie (waterkering voor Molenvijver) en doorgaande route. 

 

  
Afbeelding 3.11 Cultuurhistorische karakteristiek van het deelgebied hooilanden met links 

de opengraslanden begrensd door de Molendijk en rechts de gekanaliseerde Leij (foto: E. de 

Boer). 

 

Deelgebied weilanden 

Dit deelgebied bestond oorspronkelijk uit een afwisseling van wei- en hooilanden 

met enkele percelen hakhout. Het gebied was verkaveld in relatief brede stroken 

loodrecht op de Nieuwe Leij. De kavels waren in de lengterichting opgedeeld in 

kleinere blokvormige percelen. Door de perceelsbeplanting had het landschap 

oorspronkelijk een besloten karakter met ‘groene kamers’. Het gebied, dat werd 

doorsneden door de Oude en de Nieuwe Leij, werd begrensd door de Molendijk 

in het westen en de Beeksedijk in het oosten.  

 

Als gevolg van de opkomst van het prikkeldraad na de Eerste Wereldoorlog en de 

ruilverkavelingen in de tweede helft van de twintigste eeuw, is de percelering 

vergroot en is de perceelsbeplanting grotendeels verdwenen. Bij de herinrichting 

van het zuidoostelijke deel van het plangebied in het begin van de 21
e
 eeuw, is 

het besloten karakter weer grotendeels hersteld. Het westelijke deel heeft nog 

wel een open karakter. 

 

De belangrijkste cultuurhistorische waarden van dit gebied zijn: 

- Kleinschalige landschap met percelen grasland omringd door opgaande 

beplanting op kavelgrenzen en langs waterwegen; 

- Nieuwe Leij (rechtgetrokken, maar wel op de oude locatie) als 

begrenzing; 

- Oude Leij met grotendeels intact tracé; 

- Molendijk als westelijke begrenzing, zowel visueel (opgaande houtwal) 

als in functie (waterkering voor Molenvijver) en doorgaande route. 

- Beeksedijk als oostelijke begrenzing en doorgaande route; 

- De Vosserijten als doorgaande route (tram). 
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Afbeelding 3.12 Cultuurhistorische karakteristiek van het deelgebied weilanden met links 

kleinschalig weidelandschap doorsneden door tramdijk en rechts de Nieuwe Leij met 

begeleidende beplanting als begrenzing van het beekdal (foto: E. de Boer). 

3.4 Bouwhistorische waarden 

3.4.1  Inleiding  

Het opstellen van een cultuurhistorische analyse en waardering van de gebouwde 

omgeving binnen een vrij fors onderzoeksgebied met daarin een grote 

verscheidenheid aan gebouwtypen uit verschillende bouwperioden, is geen 

eenvoudige opgave. De vraag is dan ook of één uniforme methodiek met 

daaraan gekoppelde toetsingscriteria voor het hele gebied volstaat om tot een 

goede afweging van waarden te komen, zodanig dat de waardering bijdraagt 

aan het scheppen van randvoorwaarden gericht op ontwikkeling met behoud 

en/of inzet van de plaatselijke cultuurgeschiedenis. Een zone met vooral 

woningen zal op een wat andere manier moeten worden benaderd dan 

bijvoorbeeld de fabrieksterreinen. Er is in deze rapportage gekozen om bij de 

analyse van de bebouwing met vier zones te werken: de bebouwing aan de 

straten, de fabrieksterreinen, het Huis Anna en de locatie van Thebe. Deze zones 

zijn weer op te delen in totaal zes deelgebieden. Ieder deelgebied zal worden 

geanalyseerd, zoveel mogelijk binnen gelijke kaders. Daaruit vloeit een op de 

analyse toegespitste waardering en een advisering voort. 

3.4.2  Deelgebied bebouwing aan de Kerkstraat  

Zonering 

In het gebied ten zuiden van de Kerkstraat is een aantal zones met een eigen 

identiteit te onderscheiden. De grootste zone is het fabrieksterrein van Van 

Besouw. Die zone wordt begrensd door de Kerkstraat, de  Beeksedijk en de 

Nieuwe Leij. De bebouwing beslaat het grootste deel van het terrein en heeft een 

twintigste-eeuws, industrieel karakter. Een bijna even grote zone wordt gevormd 

door de laat twintigste-eeuwse nieuwbouwwijk die aan de Kerkstraat met de 

Hooge Dries een duidelijke entree heeft gekregen, maar goeddeels op de 

voormalige weiden achter de Kerkstraatbebouwing is verrezen. Tussen deze grote 

gebieden is een strook land (deels als parkeerplaats ingericht) aanwezig die zich 

vanaf de Kerkstraat uitstrekt tot aan de Nieuwe Leij, een situatie die teruggrijpt 

op de eerste helft van de negentiende eeuw. Het blok arbeiderswoningen dat 

hier omstreeks 1850 werd gebouwd, bestaat niet meer. Het kerkterrein is ook te 

beschouwen als een aparte zone, teruggaande tot in de middeleeuwen. De 

woningen aan de Kerkstraat vormen de vierde zone. Hier zijn vooral woningen 

aan te treffen uit de periode 1860-1940 (Kerstraat 27 is de enige met een oudere 

kern).  
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Afbeelding 3.13 Zonering zuidzijde Kerkstraat. Pijlen geven structuurbepalende lijnen aan 

waaronder een voormalige trambaan en een fabrieksstraat.  

 

Korrel/volume (bouwmassa en grondvorm) 

Samenhangend met de differentiatie in functie is er een duidelijk onderscheid te 

maken op basis van de korrelgrootte van de bebouwing. Volumeaccenten worden 

gevormd door de kerk, de fabrieksgebouwen op het fabrieksterrein van Van 

Besouw én op de plek waar de textielfabriek van Van Enschot heeft gestaan. 

Bouwmassa’s op de fabrieksterreinen zijn hoofdzakelijk blokvormig waarbij 

platte daken en sheddaken de overhand hebben. Het historische contrast met de 

woonhuizen die veel kleinschaliger zijn en doorgaans met zadeldaken zijn 

gedekt, bestaat vanaf de late negentiende eeuw, met dien verstande dat zich aan 

het begin van de twintigste eeuw een ontwikkeling heeft voorgedaan waarbij 

een deel van de bestaande éénlaags bebouwing werd vervangen door woningen 

met twee bouwlagen. In een aantal gevallen werden woningen in blokken 

gecombineerd, waardoor de contrasten minder groot werden.   

 

Positionering en profiel 

Aanvankelijk waren alleen de hoger gelegen gronden aan de Kerkstraat geschikt 

voor woningbouw. In geval van ophoging van gronden zullen de gebouwen aan 

de zuidzijde met de lange gevel aan de relatief hoog gelegen straat zijn 

gepositioneerd. De lager gelegen gronden achter deze woningen strekten zich uit 

tot aan de  Nieuwe Leij. Het aflopen van het terrein is thans nog goed 

waarneembaar bij het Kerklaantje waar de muur langs het kerkterrein getrapt is 

uitgevoerd om zo over de hele lengte dezelfde hoogte te kunnen hebben. Ook 

bij Kerkstraat 27 is het verval van het terrein goed waar te nemen. Het pand heeft 

een éénlaags voorgevel met twee bouwlagen daarachter. Door grondverzet en 

het verlagen en reguleren van de waterstand van de Nieuwe Leij, werd  het in de 

loop van de twintigste eeuw mogelijk om de voormalige weidegronden te 

bebouwen.  



 

59     

 

 

Afbeelding 3.14 Straatbeeld (noordzijde van de Kerkstraat) met vooral evenwijdig aan de 

straat georiënteerde huizen (foto: A. Oldenmenger).  

 

Lijnen 

Het gebied ten zuiden van de Kerkstraat wordt begrensd door de Nieuwe Leij, 

het Kerklaantje en twee hooggelegen lichamen (de Kerkstraat en de Beeksedijk). 

Het Kerklaantje onderscheidt zich van de overige begrenzingen door het rechte 

tracé, aan het begin van de twintigste eeuw ontstaan in verband met de aanleg 

van de tramspoorbaan. Een bestaand pad werd tot aan de Nieuwe Leij 

doorgetrokken en over de stroom werd een brug gebouwd (de landhoofden 

bestaan nog, ze verkeren in slechte staat). Belangrijke, historische lijnen die de 

Kerkstraat visueel verbinden met het achterland en de Nieuwe Leij zijn naast het 

genoemde Kerklaantje, de fabrieksstraat op het Van Besouwterrein en de open 

zone tussen Kerkstraat 37 en Kerkstraat 49. Recentelijk is hieraan een lijn 

toegevoegd, te weten de ‘Hooge Dries’, waar met heggen een groene (wat steriel 

ogende) verbinding tot stand is gebracht tussen de Kerkstraat en de Nieuwe Leij.  

 

Materialisering en kleur 
De gebouwen aan de Kerkstraat zijn vrijwel allemaal voorzien van gevels die in 

schoonmetselwerk in rode baksteen zijn opgetrokken. Alleen de voorgevel van 

Kerkstraat 35 is bepleisterd en gewit (een niet oorspronkelijke situatie). Daken 

zijn vrijwel alle gedekt met keramische dakpannen, het merendeel van de daken 

heeft gesinterde pannen, een enkel pand heeft een rode dakbedekking. Houten 

onderdelen als kozijnen, gootlijsten en dergelijke zijn hoofdzakelijk wit 

geschilderd. Raamhout is wit of in een contrasterende groene kleur geschilderd 

(in de negentiende eeuw zijn meestal juist de kozijnen donker en de raamhouten 

wit). Het kleurpalet aan de zuidzijde van de Kerkstraat is behoorlijk consistent 

toegepast. Afwijkende kleuren zijn spaarzaam. Te denken valt aan gelige 

spekbanden of een enkel pand waarvan de raamhouten een blauwe kleur 

hebben gekregen. De nieuwbouw op de hoek van de Kerkstraat en de 

Hoogendries onderscheidt zich door variatie in de kleur van de baksteen en de 

grijze kleur van toegepaste betonelementen. 

3.4.3  Deelgebied bebouwing aan de Bergstraat  

Zonering 

In het gebied ten zuiden van de Bergstraat zijn twee zones met bebouwing te 

onderscheiden, in oppervlak ongeveer gelijk van grootte. De eerste zone betreft 

het terrein van de voormalige Van Puijenbroek textielfabriek. Bij deze zone hoort 

ook de dienstwoning die in 1917 in opdracht van Van Puijenbroek werd gebouwd 
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(Bergstraat 36). Aanvankelijk hebben er in deze zone meer huizen gestaan, zowel 

aan de Bergstraat als aan de Watermolenstraat (bestraat in 1926).
64

 Die huizen, 

gebouwd vanaf het einde van de negentiende eeuw, hebben in de jaren zeventig 

van de vorige eeuw plaats gemaakt voor parkeerruimte en ontsluitingen van het 

fabrieksterrein. De onderbrekingen in de huisnummering laten dit nog goed zien. 

In totaal zijn er in deze zone aan de Bergstraat ongeveer 25 adressen door sloop 

verdwenen.  

 

De tweede zone met bebouwing strekt zich uit van het Van Puijenbroek terrein 

tot aan de westelijke begrenzing van het onderzoeksgebied. De percelen grenzen 

aan de achterzijde aan een oude kavelgrens (waterloop?) die op de kaart van 

1832 reeds is getekend. In deze zone zijn ongeveer dertig woonhuizen en een 

voormalig fabrieksgebouw gebouwd, hoofdzakelijk in de periode 1920-1935. 

Waar meer recente woningen gebouwd zijn, is meestal sloop van een oudere 

woning uit de genoemde periode vooraf gegaan.  

 

Korrel/volume (bouwmassa en grondvorm), positionering en profiel 

Naast het fabriekscomplex is er in de eerste zone aan de Bergstraat alleen nog het 

pand Bergstraat 36 te vinden. Met de twee bouwlagen, het platte dak en de 

baksteenarchitectuur vertoont het visueel overeenkomsten met het 

kantoorgebouw van Van Puijenbroek. De woning werd in 1917 als dienstwoning 

gebouwd in opdracht van Van Puijenbroek. Het heeft onder andere als woonhuis 

van de chauffeur van Van Puijenbroek gediend.   

 

In de tweede zone aan de Bergstraat is bij eerste beschouwing weinig lijn te 

ontdekken in het aanzien van de gebouwen door een relatief grote variatie aan 

bouwmassa’s, verschillen in positionering op de percelen en vooral ook door 

detonerende wijzigingen die in de loop der tijd aan bestaande bebouwing 

hebben plaatsgevonden. De korrelgrootte varieert van in omvang bescheiden 

vrijstaande woonhuizen met één bouwlaag tot tweelaags blokken van drie, 

meestal niet in één fase tot stand gebracht. Toch is er een duidelijk lijn te 

ontdekken in de ruimtelijke ordening van de huizen, waarbij een belangrijke 

kentering heeft plaatsgevonden omstreeks 1930.   

 

Zo is tot circa 1930 vrijwel altijd met de (lange) voorgevel aan de rooilijn 

gebouwd. Vanaf 1930 zijn huizen op meer afstand van de straat gezet, waardoor 

voortuinen deel uit gingen maken van het straatbeeld. De éénlaags huizen 

dateren van vóór 1930 en zijn voorzien van zadel- of mansardedaken waarvan de 

nokken evenwijdig aan de straat zijn gericht. De voorgevels zijn breder dan dat 

zij hoog zijn, wat bijdraagt aan het beeld van lintbebouwing in de vroege 

twintigste eeuw. Vanaf omstreeks 1930 wordt er in het gebied tweelaags 

gebouwd. Het zadeldak met nok evenwijdig aan de straat blijft de norm. 

Gebouwen die met het dak haaks op de straat zijn georiënteerd, vormen een 

uitzondering. Latere vernieuwingen volgen vooral de lijn van na 1930. 

Uitzonderingen zijn de panden 128 en 130 waar de bouwvorm (langgerekte 

éénlaags bouwmassa’s) van vóór 1930 is gecombineerd met de gangbare 

positionering (voortuin) van ná die tijd.    
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 Houtepen 1985. 
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In het gebied bevindt zich de voormalige Eerste Goirlesche Matrasdekkenfabriek, 

in 1918 opgericht door de broers P. en A. Snels.
65

 De fabriek ligt aan een 

zijstraatje van de Bergstraat. Het straatje is een restant van de weg die vanaf de 

straat van Poppel naar Goirle, naar de knik in de Watermolenstraat leidde. De 

fabriek werd in 1937 door brand verwoest en daarna herbouwd. De fabrieksopzet 

volgt een bekend patroon met tussen het kantoor en de productiehal een 

fabrieksstraat. De hal heeft een karakteristiek sheddak.  

 

Lijnen 

De voorgevels van de huizen zijn alle op de Bergstraat georiënteerd. De 

kavelgrenzen tussen de huizen knikken bij de nummers 102 tot en met 118 kort 

achter de rooilijn. Hier sluiten gaan ze over in oudere begrenzingen (te zien op 

de kaart van 1832). De richting van de grenzen is mede bepaald door de in 1832 

nog bestaande verbindingsweg tussen de weg van Poppel naar Goirle en de knik 

in de Watermolenstraat. Op de kaart van 1832 is te zien dat de percelen op die 

straat zijn georiënteerd. Bij de gebouwen verderop in de straat (vanaf 

huisnummer 120) is niet langer vastgehouden aan die oude percelering en zijn 

diepe kavels haaks op de Bergstraat gericht.  

 

 
Afbeelding 3.15 Luchtfoto van het Van Puijenbroekterrein. Op de foto is goed te zien dat er 

rond het midden van de twintigste eeuw veel meer huizen aan de Bergstraat en de 

Watermolenstraat stonden. Deze zijn grotendeels gesloopt in de jaren zeventig (Regionaal 

Archief Tilburg 2014).  
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 Voor informatie over de fabriek, zie Van Rouwendaal 2008. 
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Afbeelding 3.16 Opname van de voormalige fabriek van P. en A. Snels, gebouwd na een 

brand in 1937 (Regionaal Archief Tilburg 2014).  

 

Architectuur  

De architectuur van de woningen aan de Bergstraat is overwegend te duiden als 

baksteenarchitectuur met weinig ruimte voor decoratie en met relatief 

eenvoudige detailleringen. Details zijn in de woningen uit de jaren twintig en 

dertig vooral te vinden in de daklijsten die samen met de plinten zorgen voor een 

horizontale werking. De oudste panden daarvan hebben nog gevelopeningen 

onder een segmentboog en siermetselwerk in kroonlijsten. Voorgevels zijn vanaf 

circa 1930 met strekken en rollagen uitgevoerd en hebben hooguit een 

geaccentueerde gootlijst. Later zijn enkel lateien toegepast en werd de 

versobering nog verder doorgevoerd. Het aantal panden dat gevels met de 

oorspronkelijke indeling heeft, is relatief groot. Dat geldt niet voor de 

oorspronkelijkheid van deuren en vensters.       

 

Materialisering en kleur 

Alle huizen in het gebied hebben gevels die zijn uitgevoerd in metselwerk. Lange 

tijd werd er uitsluitend rode baksteen toegepast. Met de nieuwbouw vanaf de 

jaren zestig werd ook met gele en witgrijze baksteen gewerkt. In die periode zijn 

enkele bestaande gevels bepleisterd of gewit, vaak tijdens een verbouwing van 

het exterieur. Voor houten gevelonderdelen als gevellijsten en kozijnen is in de 

loop der tijd de witte kleur dominant  geworden. In de jaren twintig en dertig zal 

het kleurenpallet minder contrastrijk zijn geweest, met nadruk op veel zachtere 

zandsteen- en groentinten. De daken zijn alle met pannen gedekt. Er komen 

vooral kruispannen en Hollandse pannen voor, zowel in oranjerode als in 

zwartgrijze kleur. Pannen met een rode kleur zijn hier in de tweede helft van de 

vorige eeuw niet meer toegepast.   
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Afbeelding 3.17 Bergstraat 36 (links) werd in 1917 gebouwd als dienstwoning in opdracht 

van Van Puijenbroek. Het pand rechts (nummer 88) werd drie jaar later, in 1920, gebouwd 

en is in het gebied het pand met de rijkste detaillering. De architectuur is representatief 

voor de jaren rond 1920 (foto’s: A. Oldenmenger).  

 

 
Afbeelding 3.18 Rond 1930 vond er een omslag plaats. Nieuwe panden waaronder hier 

Bergstraat 114-116a werden op afstand van de rooilijn gezet waardoor voortuinen 

ontstonden. Rond dezelfde tijd werd er niet langer éénlaags maar in twee lagen gebouwd 

(foto: A. Oldenmenger).  

3.4.4  Waardering en advisering bebouwing aan de straten  

Waardering van de bebouwing 

Vooropgesteld dient te worden dat de panden aan de Kerkstraat alle een 

component zijn van de cultuurhistorie van het gebied en er als zodanig ook uiting 

aan geven. Hetzij vanwege de historische functie, de bouwvorm, de onderlinge 

samenhang of de architectuur. Per definitie vertegenwoordigen al deze panden 

een zekere cultuurhistorische waarde. Zij geven expressie aan de 

bebouwingsbehoeften in dit deel van Goirle. De verleiding om aan de oudste 

panden in het gebied de hoogste waarden toe te kennen, moet alleen om die 

reden al worden weerstaan. De bouw van nieuwe panden op voormalige 

landbouwgronden in het derde kwart van de negentiende eeuw is niet van meer 

betekenis dan de vernieuwingsbouw en de schaalvergroting die in de eerste helft 

van de twintigste eeuw plaatsvond. De diversiteit aan bouwjaren binnen het 

gebied maakt het ook lastig om goede toetsingscriteria te vinden. In de 

richtlijnen voor bouwhistorisch onderzoek zijn de mate van zeldzaamheid en 

authenticiteit bepalend. Oudere gebouwen zijn welhaast per definitie zeldzamer 

dan jongere gebouwen. Omgekeerd geldt dat de mate van authenticiteit 

doorgaans bij jongere gebouwen hoger is dan bij oudere. Het gevolg is een soort 
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middeling waarbij differentiatie in waarde op basis van de genoemde criteria 

zeer moeilijk te maken is.    

 

Van vier gebouw in het plangebied is de monumentale waarde onderschreven 

door toekenning van de status van Rijksmonument. Het betreft de Sint 

Johanneskerk, de ramen van Jan Willemen uitgezonderd en drie gebouwen op 

het fabrieksterrein van Van Puijenbroek.
66

  

 

Rijksmonumenten Kerkstraat 10 en 12, fabrikantenvilla’s van de familie Van 

Besouw, liggen aan de noordzijde van de straat. Gemeentelijke monumenten zijn 

in het gebied ook aanwezig, alle aan de Kerkstraat. Het betreft de panden 

Kerkstraat 27, Kerkstraat 33, Kerkstraat 35 en Kerkstraat 51.
67

  De waarden van 

deze panden zijn vermeld in de zogenaamde redengevende omschrijvingen. Het 

betreft drie oorspronkelijke woningen (zonder voorgangers) en een deel van de 

gebouwen op het fabrieksterrein uit de tijd van Van Besouw. Kerkstraat 27 heeft 

naar verluidt nog een zeventiende-eeuwse kern. In 1847 werd het huis door 

Willem van Enschot vergroot. Van Enschot startte in 1875 naast het huis een 

nieuwe textielfabriek. De panden Kerkstraat 33 en 35 werden in 1869 in opdracht 

van de gebroeders Van de Pol gebouwd en door hen bewoond.
68

 De woningen 

hebben in 1986 hun status als gemeentelijk monument gekregen, de 

fabrieksgebouwen in 2007.  

 

In steeds meer gemeenten is in de erfgoedverordening de mogelijkheid 

opgenomen om gebouwen aan te wijzen als beeldbepalend object. Dit zijn 

panden waarvan doorgaans het aanzien vanaf de openbare weg is beschermd, 

meestal omwille van de architectonische kwaliteit. In principe zal moeten worden 

getoetst in hoeverre de architectuur van een object bepalend is voor een vooraf 

gedefinieerd beeld. Het is immers dit beeld dat met de vaststelling van het 

predicaat ‘beeldbepalend object’ enige bescherming geniet. Gebouwen die als 

beeldbepalend kunnen worden aangemerkt, zijn:  

- Kerkstraat 3, de pastorie. Dit gebouw vormt door de specifieke vormentaal 

een goede overgang tussen de woonhuizen en de kerk waarbij het kleur- en 

materiaalgebruik als kenmerkend kan worden betiteld.  

- Kerkstraat 37, in 1915 gebouwd in opdracht van gemeentesecretaris A. van 

Vugt (het was geen bezwaar om tussen twee textielfabrieken te wonen), 

naar een ontwerp van Jos Donders. Donders was een Tilburgse architect die 

aanzien genoot.
69

    

 

Let wel dat de genoemde panden in de straat de hoogste architectonische 

kwaliteit bezitten, maar dat de vorm van de bouwmassa’s in historisch perspectief 

ook als atypisch kan worden betiteld. Lange tijd werd het straatbeeld bepaald 

door éénlaags panden die overwegend met de lange gevel aan de straat stonden. 

Men zou hier kunnen spreken van tegenstrijdige waarden. Dit zelfde geldt voor 

een huis als Bergstraat 118j. het heeft kwaliteiten die specifiek zijn voor het 
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 Monumentenregister 2014, rijksmonumenten 16526, 516982, 516983 en 516984. 
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 Gemeente Goirle 2014; You Tube 2014 (Kerkstraat 27). 
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 Kerkstraat 33 is vrijwel volledig vernieuwd, het metselwerk van de erg hard 

gerestaureerde voorgevel uitgezonderd. De monumentale waarde van dit pand kan in 

twijfel worden getrokken.   
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 Tilburgers 2014. 



 

65     

bouwen in de jaren dertig en waaraan als zodanig een zekere waarde kan 

worden toegekend, maar het pand wijkt qua bouwvorm af in de omgeving waar 

de langskap zwaar dominant is. In het perspectief van de ontwikkeling van de 

bebouwing aan de straat komen de panden met de huisnummers 88, 90, 92-96 en 

120 in aanmerking als representanten van het bouwen tot aan circa 1930. De 

panden met de huisnummers 114-116a zijn exponenten van het bouwen vanaf 

het einde van de jaren twintig. 

 

Binnen de kaders van dit onderzoek is het niet mogelijk (en met het oog op het 

doel ook niet nodig) om een uitvoerige objectgerichte waardering te schrijven 

van alle objecten in het onderzoeksgebied. Om enige richting te geven aan een 

visie op de ontwikkeling van het hele gebied, kan wel inzicht worden gegeven in 

die objecten waar de cultuurhistorische betekenis dermate laag is, dat er met het 

oog op ontwikkeling en nieuwe invulling geen rekening mee hoeft te worden 

gehouden. Het aantal panden waarvoor dit aan de Kerkstraat van toepassing is 

(bebouwing op het Van Besouwterrein komt in het volgende hoofdstuk ter 

sprake), is gering. Het betreft louter de meest recente bebouwing. Deze is te 

vinden aan de Hoogendries, Saelde (een straat die globaal oude perceelsgrenzen 

volgt) en het Kerklaantje. Het aantal panden waarvoor dit aan de Bergstraat van 

toepassing is. Het gaat daarbij om gebouwen waarvan het exterieur ingrijpend is 

aangetast (de mate van authenticiteit is zeer laag). Voorbeelden zijn: Bergstraat 

104, 118, 122 en 124-126. Ook kunnen recente nieuwbouwwoningen buiten 

beschouwing worden gelaten: Bergstraat 108, 110-110a, 118a-118d, 128-130.   

 

 
Afbeelding 3.19 Zogenaamde ordekaart van de Kerkstraat waarin monumenten (blauw) en 

‘beeldbepalende panden’ (groen) zijn gemarkeerd.  
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Afbeelding 3.20 Zogenaamde ordekaart van de Bergstraat waarin monumenten (blauw) en 

‘beeldbepalende panden’ (groen) zijn gemarkeerd. Voor bebouwing van het complex van 

Van Puijenbroek wordt verwezen naar het volgende hoofdstuk. 

 

Advisering 

- Kerkstraat 

Het is voor de hand liggend om bij ingrepen aan de zuidzijde vooral de vroeg 

twintigste-eeuwse karaktereigenschappen van de panden daar als 

uitgangspunt te nemen, waarbij de nog bestaande negentiende-eeuwse 

bebouwing (hoofdzakelijk monumenten) te behouden. Bij nieuwe 

invullingen van bijvoorbeeld het reeds bestaande ‘gat’ tussen huisnummers 

37 en 49 kan gedacht worden aan een verdwenen volume dat bekend is van 

oude ansichtkaarten, temeer omdat daarmee een negentiende-eeuws 

straatprofiel wordt teruggebracht. Met betrekking tot de materialisering en 

kleurstellingen geniet het, op basis van de cultuurhistorische karakteristiek 

van het terrein, de voorkeur om bij de materiaal- en kleurkeuze aansluiting 

te zoeken bij de bestaande architectuur. Daarbij kan ook gekeken worden 

naar referenties aan de noordzijde van de straat.  

Het ‘gat’ in de gevelwand leent zich echter ook bij uitstek om achterliggende 

terreinen te ontsluiten en een visuele verbinding tussen Kerkstraat en de 

Nieuwe Leij (opnieuw) tot stand te brengen. Historische perceelsgrenzen 

kunnen daarbij als inspiratiebron dienen.      

Lastig is een advies ten aanzien van de grootte en vooral de hoogte van 

eventuele nieuwe volumes. Enerzijds verdient het aanbeveling om de 

bebouwing aan de straatzijde relatief laag te houden (maximaal twee 

bouwlagen met kap), passend bij de historisch kleinere kavelstructuur en in 

samenhang met de bebouwing aan de noordzijde van de straat. Grotere 

volumes zouden hier dan eventueel achter gebouwd kunnen worden, daar 

waar van oudsher sprake is van een structuur met grotere kavels. Dit profiel 

wijkt natuurlijk af van het historische profiel waarbij kleinschalige 

bebouwing vooraf ging aan achtertuinen, weide en bouwland, uitstrekkend 
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tot aan de Nieuwe Leij die van oudsher een harde begrenzing vormt 

(bruggetjes zijn hier in de negentiende eeuw vrijwel niet vinden). Het kan 

een keuze zijn om juist die harde begrenzing te versterken door grotere 

volumes. Men zou dit als een voortzetting kunnen zien van de industriehallen 

die hier vanaf circa 1900 verrezen. Eén en ander kan vanaf de overzijde van 

de Nieuwe Leij worden gemaskeerd middels groenstructuren, zoals rond 1900 

bij de Van Besouw fabriek werd gedaan op de plaats van eerdere 

perceelbegroeiing.     

 

- Bergstraat 

Wanneer de bebouwing aan de Bergstraat wordt vergeleken met die aan de 

zuidzijde van de Kerkstraat, moet worden geconstateerd dat de onderlinge 

samenhang tussen de panden aan de Bergstraat minder sterk is. Als zodanig 

is de identiteit van de woningen aan de Bergstraat minder sterk als gevolg 

van het ontbreken van een duidelijke gemene deler. In cultuurhistorisch 

opzicht komt vooral de omslag in opvatting ten aanzien van positionering 

van de gebouwen (vanaf circa 1930 verder van de straat) in combinatie met 

de overgang van één- naar tweelaags bouwen in het gebied tot uiting. Dit is 

echter een ontwikkeling die niet heel erg specifiek voor het gebied is. Het is 

daarom lastig om een waarde-onderscheid tussen de verschillende gebouwen 

te baseren op de cultuurgeschiedenis van het gebied. Hierdoor moet worden 

teruggegrepen op een meer objectgerichte benadering, waarbij de mate van 

authenticiteit, de mate van zeldzaamheid en de kwaliteit van de architectuur 

bepalende factoren zijn. Bij ontwikkelingen in het gebied zal vooral de 

positionering van volumes aandacht vragen. Een uitgangspunt zou kunnen 

zijn om samenhang te versterken door volumes aan de rooilijn te zetten. Er is 

echter net zo veel (of eigenlijk meer) voor te zeggen om juist de huidige 

karakteristiek, waarbij bebouwing van vóór circa 1930 zich door de ligging 

aan de straat duidelijk onderscheid van de jongere bebouwing, in tact te 

laten.  

3.4.5  Deelgebied fabrieksterrein Van Besouw 

De cultuurhistorische karakteristieken van de fabriekscomplexen (Van Besouw en 

Puiijenbroek) worden in dit hoofdstuk in hoofdlijnen bepaald. Dit wordt gedaan 

op basis van een kortstondige veldverkenning van de complexen, waarbij de 

nadruk sterk op de uiterlijke kenmerken van het geheel (meer dan van de 

verschillende gebouwen afzonderlijk) was gericht. Ten behoeve van de algemene 

beeldvorming en het noodzakelijke inzicht in samenstelling van de complexen, is 

een rondgang door de meeste van de gebouwen gehouden. Bij Van Besouw 

gebeurde dit onder begeleiding van de heer Schuurkes, bij Van Puijenbroek door 

de heer Rooswinkel. Een aantal gebouwen was niet toegankelijk. Enkele 

gebouwen verkeren in zodanig slechte bouwtechnische staat dat het betreden 

ervan niet verantwoord is, andere gebouwen konden omwille van bescherming 

van de gebruiker niet in ogenschouw worden genomen.  

 

Zonering 

Een structuurbepalend onderdeel van het Van Besouw complex is de 

fabrieksstraat die van de Kerkstraat tot aan de Nieuwe Leij leidt. Aan de westzijde 

(rechts) van deze fabrieksstraat bevindt zich een zone waar de fabriek ontstaan is 

en waar de historische functie van de verschillende bouwdelen nog goed blijkt uit 
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de vorm van de bouwmassa’s. De oudste bebouwing is vooral aan de kant van de 

Kerkstraat te vinden, direct achter het kantoorgebouw dat in 1952 daar werd 

opgetrokken. Aan de kant van de Nieuwe Leij zijn nog vrij recent drie nieuwe 

fabriekshallen opgericht, daar waar in de jaren dertig nog op een veld werd 

gebleekt.  

De zone ten oosten van de fabrieksstraat heeft bebouwing die teruggaat tot de 

late jaren twintig van de vorige eeuw. In deze zone is de functionele samenhang 

tussen de verschillende, vooral blokvormige bouwmassa’s, minder sterk. Dat komt 

ook door de grotere differentiatie in functies. Hier zijn onder andere een 

kantoorgebouw, een expeditie gebouw, een garage, een voormalig 

brandweerlokaal, het verwarmingshuis en de machinekamer te vinden. De meest 

recente nieuwbouw, de laatste uitbreiding aan de oostzijde, wordt hier buiten 

beschouwing gelaten.  

 

Korrel/volume (bouwmassa en grondvorm) 

Van alle gebouwen die deel uitmaken van het complex kan gesteld worden dat 

ze groot van korrel zijn, sterk in contrast met de meeste woningen aan de 

Kerkstraat. Dit contrast was aanvankelijk minder groot omdat de laat 

negentiende-eeuwse fabrieksgebouwen aan de Kerkstraat relatief klein waren en 

het zicht op de grote productiehallen daarachter deels ontnamen. Kleine 

gebouwen zijn niet op het terrein aanwezig, de portiersloge en twee bergingen 

aan de Nieuwe Leij uitgezonderd. Zelfs het ketelhuis en de machinekamer zijn 

groot. Nagenoeg alle gebouwen zijn ontworpen op een rechthoekig grondplan 

met bakstenen gevels, gesloten en sober van karakter.  

 

In de westzone kunnen op basis van de bouwmassa’s globaal drie bouwtypen 

worden onderscheiden. Kantoor- en administratiegebouwen (al dan niet met 

gecombineerde magazijnfunctie) zijn tweelaags, voorzien van een plat dak en 

met relatief veel vensters in de gevels. De productiehallen zijn éénlaags en 

hebben alle karakteristieke sheddaken die voor het benodigde daglicht op de 

werkvloer zorgden. De lage, éénlaags bouwmassa’s onder plat dak die aan de 

westrand van het terrein zijn te vinden, werden als magazijnen gebouwd. Hier 

zijn nauwelijks vensteropeningen aanwezig. De meeste van de lichtstraten in de 

dakvlakken zijn verdwenen als gevolg van herstel en vernieuwing van het dak of 

de dakbedekking. Bij eerste beschouwing gaat het om bouwdelen die tegen 

elkaar aan zijn gebouwd, waardoor een massief bouwsel is ontstaan. Dat is niet 

overal het geval. Er zijn ook overdekte binnenstraten tussen de gebouwen 

aanwezig en de meeste gebouwen hebben eigen gevels.  

 

In de oostzone is de variatie aan bouwtypen en bouwvormen groter. De 

gebouwen lijken minder met elkaar verweven te zijn, waardoor de eigenheid van 

de gebouwen aan de fabrieksstraat iets beter tot uiting komt. Toch worden ook 

hier verschillende gebouwen door overdekte fabrieksstraten samengesmolten en 

is er ten minste één voorbeeld van een gebouw dat door verbouwing geheel in 

een nieuw bouwwerk is opgegaan. Dit betreft het voormalige brandweerlokaal, 

dat in een nieuwe situatie omgevormd werd tot kantine. In deze zone bevindt 

zich ook de laatste in opdracht van Van Besouw (ver)bouwde productiehal; de 

grootste ‘doos’ van het complex, opgeleverd kort voor het faillissement van de 

textielfabriek aan het einde van de vorige eeuw. Het gebouw bergt nog spanten 

uit de jaren twintig ten behoeve van inmiddels verdwenen sheddaken.   
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Afbeelding 3.21 Luchtopname uit 1989 in noordoostelijke richting. Het complex is min of 

meer in de huidige hoedanigheid is weergegeven. Nadien vond er een uitbreiding aan de 

oostzijde plaats en werd de grote fabriekshal met sheddaken (oranje dakbedekking) 

gesloopt. Op de foto is goed te zien dat de harde grens tussen de fabrieksgebouwen en de 

gebieden aan de zuidzijde van de Nieuwe Leij is gemarkeerd met bomen die het zicht op de 

fabrieksgebouwen ontnemen (Regionaal Archief Tilburg 2014).  

 

Positionering en profiel 

Voor alle bebouwing geldt dat deze op eenzelfde wijze georiënteerd. De 

plaatsing en richting van de gebouwen is in essentie terug te voeren op de 

oostelijk grens van de kavel waarop Van Besouw zijn textielfabriek startte, een 

grens die al te vinden is op de kadastrale kaart van 1832. De overgang van de 

fabrieksstraat en de gevels van de panden aan de westzijde daarvan, markeert die 

grens. De grenzen van de kavel liepen niet geheel parallel aan elkaar. Dit is nu 

nog te herleiden aan de iets taps toelopende grondvorm van de voormalige 

magazijnen tegen de uiterste westgrens van het fabrieksterrein.  

 

Vóór de bouw van Van Besouw in 1885 was het dwarsprofiel nog natuurlijk in 

aanleg. Van de relatief hoog gelegen Kerkstraat liep het terrein geleidelijk af tot 

aan de Nieuwe Leij. Met de bouw van de eerste fabriek veranderde dit, waarbij 

aan de straat een opvallend landmark verrees: de fabrieksschoorsteen. De fabriek 

was met het tweelaags administratiegebouw en de machinekamer op de straat 

gericht, daarachter bevond zich een iets lager, vrij monotoon dakenlandschap 

(sheddaken) van de productiehallen. Vanaf de veldzijde is de fabriek, de winters 

uitgezonderd, bijna altijd verborgen geweest achter de kruinen van de bomen die 

in opdracht van Van Besouw langs de Nieuwe Leij werden gepland (waarschijnlijk 

voor beschutting of voor het hout). Het historische profiel van het complex is in 

de oostelijke zone wat veranderd. Dit komt vooral door de plaatsing van de 

nieuwe, veel hogere schoorsteen rond 1960 en de vrij recentelijk daarbij 

gebouwde nieuwe fabriekshallen. De nadruk in het profiel is daardoor sterk op 

de grenzen langs de Kerkstraat en de Nieuwe Leij komen te liggen. 
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In de oostelijke zone is sprake van een profiel met een zekere dynamiek voor wat 

betreft bouw- en gevelhoogte, ook binnen de kaders van enkele van de 

afzonderlijke gebouwen. Het platte dak is hierbij dominant.   

 

Lijnen 

Op het fabrieksterrein zijn verschillende lijnen te ontwaren die in meer of 

mindere mate uiting geven aan de ontwikkeling van het terrein en het complex. 

Buiten de historische kavelgrens aan de westzijde, de Kerkstraat en de Nieuwe 

Leij, is dat vooral de fabrieksstraat die op het terrein van de Kerkstraat tot aan de 

Nieuwe Leij leidt. De overdekte fabrieksstraten van het complex zijn in 

vergelijking van minder belang, hoewel zij inzicht zullen geven in de 

gebruiksgeschiedenis en de ontwikkeling van het terrein. Dit is vooral omdat deze 

straten zijn ontstaan door ruimte tussen gebouwen vrij te houden.  

De fabrieksschoorsteen is een markeringspunt in het dorp en het landschap, van 

bewuste stedenbouwkundige lijnen naar de schoorsteen lijkt geen sprake te zijn. 

Wel ligt de schoorsteen in het verlengde van een deel van de Beeksedijk.     

 

 

Afbeelding 3.22 In enkele gebouwen zijn nog rails aanwezig voor het scheren van 

kettingbomen.
70

 (foto: A. Oldenmenger).  

 

Constructies 

In het complex is een variatie aan constructies te vinden waarvan de meeste (maar 

zeker niet alle) kenmerkend zijn voor de periode waarin de gebouwen werden 

opgericht. De constructies zijn, met andere woorden, van betekenis voor de 

duiding van de ouderdom van de verschillende gebouwen en eigenlijk ook voor 

het historische gebruik. De oudste constructie-elementen dateren uit de late 

negentiende eeuw en zijn in de westzone te vinden. Het gaat hier om gietijzeren 

kolommen in één van de voormalige productiehallen (verwerkt in een jongere 

muur) én om de kolommen die zijn toegepast in een stalling onder zadeldak nabij 

de Nieuwe Leij. Deze stalling zal zijn gemaakt met materiaal dat afkomstig is van 

de sloop die voorafging aan de bouw van het nieuwe kantoorgebouw in 1952. 

Op luchtfoto’s van vóór die tijd is de stalling niet aanwezig.  

 

In de jaren twintig en dertig is vooral gewerkt met draagconstructies in staal. Zo 

zijn er opengewerkte stallen kolommen, liggers en spanten te vinden, De oudste 

                                                      
70 Mededeling Stichting Steengoed Goirle.  



 

71     

zijn voornamelijk met klinknagels uitgevoerd, in de jaren dertig zal er vooral met 

bouten zijn gewerkt.  

 

De platte daken zijn vooral in hout uitgevoerd met uitsparing voor meestal 

verdwenen lichtstraten. De vorm van de sheddaken is vaak in hout uitgevoerd, in 

een enkel geval zijn stalen spanten toegepast. Vastgesteld kon worden dat niet 

alle sheddaken oorspronkelijk zijn. Er heeft in ieder geval bij één hal vernieuwing 

van de constructie van de sheddaken plaats gevonden. De aftekening van een 

oude, in onbruik geraakte daklijn getuigt hiervan. 

 

In de oostzone hebben sommige recent ogende fabriekshallen nog de stalen 

spanten met geklonken delen, waarvan de vorm verraad dat deze oorspronkelijk 

de draagconstructie hebben gevormd van sheddaken. Hier zijn ook gebouwen te 

vinden met een draagconstructie van gewapend beton. Meest opvallend zijn het 

voormalige verwarmingshuis en het voormalige brandweerlokaal.   

 

Gesteld kan worden dat de verschillende constructies in het complex samen als 

het ware een staalkaart vormen voor constructiemethoden die gangbaar waren 

vanaf het einde van de negentiende tot het midden van de twintigste eeuw. 

Uitzonderlijke of unieke constructies of constructieonderdelen werden niet 

aangetroffen.  

 

   
Afbeelding 3.23 Links: De oudste constructieonderdelen zijn te vinden in een stalling aan de 

Nieuwe Leij, opgetrokken in de jaren vijftig, vermoedelijk met gebruikmaking van 

kolommen uit een fabrieksgebouw dat moest wijken voor het kantoorgebouw uit 1951-

1952. Rechts: Bij enkele hallen zijn de sheddakspanten nog wel aanwezig, onder een nieuw, 

plat dak (foto’s: A. Oldenmenger).  
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Architectuur  

De architectuur van de fabrieksgebouwen is overwegend sober en functioneel te 

noemen. De meeste gebouwen zijn blokvormig en hebben gevels die gesloten 

zijn en nauwelijks voorzien zijn van ornamentiek. In sommige gevallen, daar waar 

spanten of liggers nodig zijn, is er sprake van toepassing van penanten. Bij de 

oudste productiegebouwen zijn gemetselde lijsten met bloktand aanwezig. Bij 

sommige gebouwen zijn rosetankers te zien, waar in functioneel opzicht een 

anker met rechte schieter ook volstaan zou hebben. De spaarzame 

gevelopeningen in de productiegebouwen zijn veelal uitgespaard onder 

segmentbogen, kozijn- en raamhouten zijn in hout uitgevoerd. In de loop der tijd 

zijn veel gevelopeningen dichtgezet, en zijn andere openingen gemaakt, met 

name om de productiehallen onderling of met magazijnen, in verbinding te 

brengen.  

 

Bij de gebouwen die in de late jaren twintig en gedurende de jaren dertig 

werden opgetrokken, geldt ook dat de gevels sober zijn. Gevelopeningen zijn 

hier doorgaans niet getoogd, ramen en deuren in de gevels zijn meer dan eens in 

staal uitgevoerd.     

 

Materialisering en kleur 

Vrijwel alle gebouwen van het complex hebben gevels waarvan het buitenvlak is 

uitgevoerd in schoonmetselwerk. Er is daarbij in rode baksteen, zowel in 

kruisverband als in halfsteensverband gemetseld. Binnen zijn gevelvlakken vaak 

gewit om zo het spaarzame daglicht zo goed mogelijk te benutten. Houten delen 

ter afdekking van randen, goten en dergelijke zijn groen of wit van kleur 

geverfd, net als de kozijnen en/of raamhouten. Groene verf is ook te vinden op 

de gietijzeren en stalen kolommen, liggers en spanten. In de jaren twintig/dertig 

is de tint groen veel lichter. Het huidige dakenlandschap is hoofdzakelijk een 

samenspel van grijstinten, een aantal sheddaken uitgezonderd. Hier is een 

oranjerood gekleurde dakbedekking toegepast. Deze dakbedekking zal niet de 

oorspronkelijke zijn.   

 

 
Afbeelding 3.24 Op enkele plekken is nog bouwsubstantie aanwezig die vermoedelijk 

teruggaat tot de late negentiende eeuw. De mate waarin deze substantie is aangetast is 

hoog. Op de foto een aangepaste daklijn, dichtgezette gevelopening en een secundaire 

perforatie die weer is dichtgezet, te zien (foto: A. Oldenmenger).   
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3.4.6  Deelgebied fabrieksterrein Van Puijenbroek  

Positionering en profiel 

Wanneer de omlijning van het huidige gebouwencomplex van de Van 

Puijenbroekfabriek wordt geprojecteerd op de kadastrale kaart van 1832, vallen 

twee dingen op. Er zijn vrijwel geen overlappingen met oude perceelsgrenzen en 

de weg die in 1832 van de Watermolenstraat naar de weg van Poppel naar Goirle 

leidde is, vermoedelijk rond 1930, verdwenen als gevolg van uitbreiding van de 

fabriek in de richting van de Nieuwe Leij. De relevantie van die laatste vaststelling 

heeft vooral betrekking op de oriëntatie van de oudere fabrieksgebouwen. Deze 

lijken namelijk evenwijdig aan de verbindingsweg te zijn gepositioneerd. Een 

briefhoofd dat in 1905 werd gebruikt, toont een vogelvluchttekening van het 

toenmalige complex, waarvan delen thans nog bestaan. Centraal een 

productiehal met sheddaken en aan weerszijden daarvan langgerekte gebouwen 

evenwijdig aan straten (rechts de huidige Bergstraat, links de verbindingsweg 

tussen de Watermolenstraat en de weg naar Poppel). Dat het briefhoofd het 

complex vanuit het oosten toont, geeft aan dat het front aan de 

Watermolenstraat op dat moment het meest representatief werd geacht. Dit 

verandert met de gedeeltelijke nieuwbouw van het kantoorgebouw aan de 

huidige Bergstraat. Dit kantoorgebouw is het centrale element op een briefhoofd 

van een in 1919 verzonden brief. Het fabriekscomplex is daar vanuit het noorden 

weergegeven. Interessant voor het tijdsbeeld is de weergave van zowel paard met 

wagen als auto en de grote berg steenkolen nabij het ketelhuis.       

 

 
Afbeelding 3.25: Het hoofd van een brief uit 1905 geeft vermoedelijk de situatie omstreeks 

1900 in westelijke richting weer. Op de voorgrond de Watermolenstraat, rechts de 

Bergstraat (Regionaal Archief Tilburg 2014). De thans nog bestaande schoorsteen valt op de 

prent wat weg tegen een later gebouwd ketelhuis.  
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Afbeelding 3.26 Een briefhoofd die de situatie na de voltooiing van het kantoorgebouw 

aan de Bergstraat vanaf het noorden weergeeft. Datering vermoedelijk omstreeks 1920. 

Voor het kantoor een auto (Van Puijenbroek was één van de eersten die in Goirle over een 

auto beschikten) (Regionaal Archief Tilburg).  

  

Korrel/volume (bouwmassa en grondvorm) 

Door geleidelijke uitbreiding, gekenschetst door inbreiding en aaneenschakeling 

van bestaande en nieuwe gebouwen, is één groot complex ontstaan met 

daaromheen slechts enkele, relatief kleinschalige, vrijstaande bebouwing. Met 

name inpandig geraakte gevels (en verschillen in constructies) geven uiting aan 

deze pragmatische groei van het complex als geheel. In grondvorm bestaan er 

vrijwel alleen gebouwen op een rechthoekig grondplan. In het hart van het 

complex zijn het vooral smalle en langgerekte gebouwen die evenwijdig aan 

elkaar zijn gericht en onder zadeldaken zijn gebracht. De fabriekshallen zijn veel 

breder en voorzien van typische sheddaken. Aan de zijde van de Nieuwe Leij zijn 

gefaseerd kolossale ververijen onder zadeldaken tot stand gekomen en de meest 

recente fabriekshal onder een plat dak. Gebouwen met meer dan één bouwlaag 

zijn veelal met platte daken uitgevoerd. Daaronder het kantoorgebouw, de 

machinekamer, een vierlaags gebouw in het midden van het complex en een 

voormalige garage aan de Bergstraat. In het hart van het complex is de korrel 

relatief klein, daaromheen is de bouw grootschaliger.       

 

Lijnen 

Van een historische belijning op het fabrieksterrein is tegenwoordig nauwelijks 

sprake. De begrenzing van het terrein is tegenwoordig rondom hard, in de vorm 

van de huidige Bergstraat, de Watermolenstraat en het relatief jonge tracé van 

de Nieuwe Leij. De harde begrenzing aan de Bergstraat en deels aan de 

Watermolenstraat is relatief jong. Tot in de jaren zeventig heeft aan de 

Bergstraat een groot aantal huizen gestaan met achtertuinen tot aan het terrein 

van Van Puijenbroek. Het ging hier vooral om huizen uit de tweede helft van de 

negentiende eeuw. Deze éénlaags huizen maskeerden gedeeltelijk het 

grootschalige fabriekscomplex daarachter.  

Mogelijk is er aanvankelijk sprake geweest van een fabrieksstraat op het terrein, 

een straat die de scheiding vormde tussen de productiehallen met sheddaken aan 

de ene zijde en de administratie en ververij aan de andere kant. Zo’n straat moet 
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dan aan het begin van de twintigste eeuw reeds overbouwd zijn geweest. Oude 

luchtfoto’s en prenten werpen het beeld op van een complex met rondom ruimte 

ten behoeve van ontsluiting en transport.    

 

 

Afbeelding 3.27 Dakenlandschap van het Van Puienbroekcomplex. Blauw zijn platte daken, 

rood de sheddaken en groen zijn zadeldaken.  

 

Constructies 

In het complex is een variatie aan constructies te vinden, de meeste (maar zeker 

niet alle) kenmerkend voor de periode waarin de gebouwen werden opgericht. 

De constructies zijn, met andere woorden, van betekenis voor de duiding van de 

ouderdom van de verschillende gebouwen en eigenlijk ook voor het historische 

gebruik. De oudste constructie-elementen dateren uit de late negentiende eeuw. 

Het gaat dan vooral om gietijzeren kolommen. Op een enkele plek zijn dergelijke 

kolommen later hergebruikt, bijvoorbeeld voor een pragmatische overkapping 

tegen een bestaand gebouw. De gietijzeren kolommen werden veelal 

gecombineerd met houten balken die onderdeel uitmaakten van daken die 

eveneens in hout werden geconstrueerd. Stalen spanten zijn tijdens de globale 

verkenning van het complex niet aangetroffen. Het lijkt er sterk op dat de 

draagconstructies van verschillende gebouwen als gevolg van gedeeltelijke 

vernieuwing niet langer representant zijn van één fase. Zo zijn er op ten minste 

één plek laat negentiende-eeuwse houten spanten op stalen liggers uit de 

tweede helft van de twintigste eeuw te vinden en zijn er in oorsprong laat 

negentiende-eeuwse hallen met stalen kolommen en liggers, eveneens uit de 

tweede helft van de vorige eeuw aan te treffen. Tijdens de verkenning zijn 
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nauwelijks constructies aangetroffen met uitzonderlijke kwaliteiten. Relatief 

zeldzaam zijn in hout uitgevoerd vakwerkliggers.       

 

 
Afbeelding 3.28 Opname van de Van Puijenbroekfabriek uit omstreeks 1920 in oostelijke 

richting. Nagenoeg alle fabrieksgebouwen op de foto bestaan thans nog. Tussen het 

fabrieksterrein en de Nieuwe Leij zijn nog akkers te vinden, vermoedelijk proefvelden van 

de fabriek. Rechtsboven is de tot magazijn omgebouwde watermolen te zien. Aan de 

Watermolenstraat en de Bergstraat zijn woonhuizen zichtbaar (Regionaal Archief Tilburg 

2014).  

 

   
Afbeelding 3.29 Links opname van het voormalige administratiegebouw en de schoorsteen 

uit omstreeks 1891 (beide rijksmonument). Rechts ranke gietijzeren kolom in één van de 

laat negentiende-eeuwse productiehallen met sheddaken (foto: A. Oldenmenger). 
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Architectuur  

De architectuur van de fabrieksgebouwen is overwegend sober, functioneel te 

noemen. Vrijwel alle gebouwen zijn opgetrokken in rode baksteen. Vóór circa 

1925 gebeurde dit in kruisverband. Daarna werd er vooral in halfsteens verband 

gemetseld. De oudste gebouwen hebben in de gevels openingen onder 

segmentbogen. Omstreeks 1920 vindt er een omslag plaats. Het is dan veel 

efficiënter om lateien en rollagen toe te passen in plaats van bogen. De gevels 

van de gebouwen op het terrein hebben een gesloten karakter, vooral waar het 

productiegebouwen onder sheddaken of de voormalige ververijen aan de Nieuwe 

Leij betreft. Stalen rondvensters in de geveltoppen vormen doorgaans de enige 

vorm van opluistering van het gevelbeeld.  

 

 
Afbeelding 3.30 Opname van het hoofdkantoor, waar vooral de fraai uitgevoerde 

bovenramen opvallen. (foto: A. Oldenmenger). 

 

Het meest representatieve metselwerk is te vinden aan de zijde van de Bergstraat 

en de Watermolenstraat. In het eerste geval gaat het specifiek om het 

kantoorgebouw waar aandacht is besteed aan de vensteropzet en de 

gevelbekroning. Aan de Watermolenstraat vallen vooral de fraai gedetailleerde 

fabrieksschoorsteen, de topgevel van het voormalige administratiekantoortje en 

de rijk gedetailleerde boogfries van de geveltop die schuilgaat achter de 

schoorsteen op.   

 

Materialisering en kleur 

Het complex is overwegend tot stand gebracht met baksteen, hout en ijzer/staal. 

De baksteen van de gevels heeft in het exterieur een enkel door vervuiling (en op 

enkele plekken door vernieuwing of wijziging) aangetaste rode tint. In het 

interieur zijn de muurvlakken veelal gewit, vermoedelijk met het doel efficiënt 

gebruik te maken van het toetredend daglicht. De onderste anderhalve meter 

muurwerk kan daarbij voorzien zijn van een minder besmettelijke okertint. Het 

houtwerk in het exterieur, van deuren, goten en dakranden is overwegend 

donkergroen van kleur. Uitzondering daarop vormt de dakrand van het 

kantoorgebouw (mogelijk is de huidige witte kleur niet oorspronkelijk). In het 

interieur zijn houten constructieonderdelen vaak onbeschilderd. Houten 

constructieonderdelen zijn ook wel weggewerkt achter een stuclaag op 

richelwerk, een laag die zowel isoleert als bescherming biedt tegen brand. In 
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sommige oudere gebouwen is op het hout een (vermoedelijk secundaire) 

okerkleur te vinden. Dit geldt ook voor de bijbehorende gietijzeren kolommen. 
 

 
Afbeelding 3.31 De architectuur van de late negentiende eeuw komt in het gebouw achter 

het huidige kantoorgebouw samen met de meer zakelijke architectuur van de periode rond 

1920 (foto: A. Oldenmenger).  

 

Op verschillende plaatsen zijn kozijnen en ramen voorzien van een witte kleur. 

Dit geldt ook voor kozijnen en ramen die als gevolg van verbouwingen inpandig 

zijn geraakt. De meeste houten ramen zijn uitgevoerd met brede middenstijlen 

en een vrij fijnmazige roedenverdeling.  

3.4.7  Waardering en advisering fabrieksterreinen  

De fabriekscomplexen als geheel geven als gevolg van groei, aanpassing en 

modernisatie inzicht in de (bouw)geschiedenis van de onderneming en het belang 

van de lokale textielnijverheid in meer algemene zin. Men kan het complex in dat 

opzicht het ‘gebouwde archief’ van de onderneming noemen. Aan de stukken of 

onderdelen die de basis/de kern vormen voor het verhaal van de fabrieken, kan 

daarbij een hogere cultuurhistorische waarden worden toegekend dan aan 

onderdelen die in veel mindere mate bijdragen aan dat verhaal. Het zijn de 

karakteristieken van deze gebouwen (of de gebouwen zelf) die in geval van 

ontwikkeling vanuit cultuurhistorisch oogpunt uitgangspunten moeten vormen. 

Te denken valt daarbij aan herbestemming, ontwikkeling of zelfs nieuwbouw met 

een industrieel karakter. Het is per definitie niet zo dat gebouwen met een 

hogere cultuurhistorische betekenis ten koste van alles behouden dienen te 

blijven. Het toekennen van hoge waarde betekent wel dat het cultuurhistorische 

belang bij het opstellen van een visie voor de hele zuidrand een zware factor is in 

de afweging tegen andere factoren, zoals haalbaarheid, bouwtechnische staat, 

wensen van ontwikkelaars/gebruikers en duurzaamheid. Het is aan te raden om 

de gebouwen met als waardevol aangemerkte karakteristieken, nader te 

onderwerpen aan een bouwhistorische verkenning om zo vast te stellen hoe de 

karakteristieken en kwaliteiten van deze gebouwen het beste kunnen worden 

benut (ook als ze niet behouden blijven). 

  

Binnen de kaders van dit onderzoek is het niet mogelijk (en met het oog op het 

doel, het komen tot een visie op het hele gebied, ook niet wenselijk) om een 

uitvoerige objectgerichte waardering te schrijven van alle afzonderlijke 
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gebouwen op het fabrieksterrein. Om enige richting te geven aan een op te 

stellen visie voor de zuidrand van Goirle, kan wel inzicht worden gegeven in die 

objecten waar de cultuurhistorische betekenis naar verwachting dermate laag is, 

dat er met het oog op voorgenomen ontwikkelingen niet of nauwelijks rekening 

mee hoeft te worden gehouden.
71

 Die objecten zijn weergegeven in een 

zogenaamde reductieplattegrond.  

 

Van cultuurhistorische waarden is met name sprake bij gebouwen die elementair 

zijn in het productieproces. Behoud van deze gebouwen maakt het immers voor 

komende generaties inzichtelijk wat er nodig was om in de periode 1880-1965 

een textielfabriek te exploiteren. In essentie gaat het dan om een productiehal, 

een machinekamer met schoorsteen, een ververij en een kantoorgebouw. Het is 

vanuit het belang van ‘het verhaal’ beschouwd niet nodig om het behoud na te 

streven van meerdere gebouwen van hetzelfde type. Tenminste, wanneer de 

gebouwen op zichzelf niet een hoge architectonische of bouwhistorische 

kwaliteit bevatten. Dat is bij Van Besouw veel het geval. Dat is op zich ook niet 

verwonderlijk en kan zelfs een karakteristiek worden genoemd. Een productiehal 

is immers niets meer dan een ommuurde en overkapte werkvloer met gesloten 

gevelvlakken en onder een sheddakconstructie gebracht (het karakter is een 

grotere kwaliteit dan de esthetica of de oorspronkelijkheid). Decoratie en 

ornamentiek zijn hier en ook bij andere gebouwtypen op het terrein, 

logischerwijs zeer spaarzaam toegepast. Dit bemoeilijkt het opstellen van een 

objectgerichte waardenstelling voor de bouw- en cultuurhistorisch onderzoeker, 

zeker wanneer (dit in navolging van de richtlijnen voor bouwhistorisch 

onderzoek) de mate van authenticiteit en zeldzaamheid de enige toetsingscriteria 

vormen. Het continue aanpassen van gebouwen als gevolg van wijzigingen in 

bedrijfsvoering, technologische ontwikkelingen (innovaties in machinebouw) en 

marktverschuivingen is cultuurhistorie bij uitstek: ingrepen en aanpassingen door 

menselijke hand als gevolg van veranderende omstandigheden. Enerzijds tast het 

doorbreken van een gevel het oorspronkelijke gesloten karakter van een gebouw 

aan (vergeet niet dat juist die ingreep reversibel is en wellicht gunstige 

randvoorwaarden biedt voor nieuwe invulling), anderzijds geeft zij blijk van een 

onderneming die zich aanpast aan de veranderende omstandigheden. Die 

veranderende omstandigheden zijn er altijd geweest en ook nu nog nijpender 

dan ooit. Een criterium als de mate van authenticiteit is daarmee feitelijk 

ongeschikt en hetzelfde geldt min of meer voor de mate van zeldzaamheid. Juist 

omdat de regio Tilburg, waar Goirle onder gerekend wordt, in de loop van de 

negentiende eeuw uitgroeide tot het belangrijkste textielcentrum van Nederland, 

zijn hier nog relatief veel textielgebouwen bewaard gebleven. De zeldzaamheid 

is daardoor bijna per definitie laag. Er zijn in de regio fraaiere textielfabrieken 

behouden dan het complex van Van Besouw en in zekere zin ook Van 

Puijenbroek. Het herkenbaar houden van de vele textielfabriekslocaties in de 

regio is echter van gemeente overschrijdend belang om juist de dominantie van 

de regio in deze sector voor het nageslacht te behouden. Daarbij moet ook niet 

worden vergeten dat de fabrieken een groot stempel hebben gedrukt op de 

plaatselijke gemeenschap. Niet alleen in de zin van werkgever, groei en 

toenemende welvaart, maar in geval van Van Besouw ook in sociaal opzicht. Van 

Besouw was een voortrekker in het proces van de verbetering van 
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 Dit is onder enig voorbehoud, omdat niet alle gebouwen betreden zijn. 
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(leef)omstandigheden van de fabrieksarbeiders. Zijn onderneming ligt hieraan 

grotendeels ten grondslag. 

 

De keuze voor de juiste toetsingscriteria kan het beste worden gemaakt nadat de 

visie op de ontwikkeling van de zuidrand van Goirle is opgesteld. In de visie zal 

worden ontvouwen op welke plek er op welke manier de ontwikkelaars wensen 

om te gaan met de cultuurhistorie. Er kan bijvoorbeeld worden gekozen om in te 

zetten op herinneringswaarde, meer dan op esthetische kwaliteit of techniek. 

Inzicht is niet alleen vereist in de toetsingscriteria, maar ook in het 

toetsingskader. Het toetsen van het belang van de bebouwing op de 

fabrieksterreinen binnen de grenzen daarvan, leidt tot andere resultaten dan 

wanneer de kwaliteiten van de gebouwen worden afgewogen binnen de 

‘textielregio’ Tilburg, deels weer afhankelijk van de criteria. De te maken keuzes 

worden in de volgende paragraaf voorgelegd. 

      

   
 

 
Afbeelding 3.32 Fabrieksschoorsteen, voorgevels van het hoofdgebouw en ketelhuis (op 

zichzelf niet bijzonder, maar wel het hart van de fabriek vanaf circa 1955) zijn aangewezen 

als gemeentelijk monument. De aanwijzing wordt bestreden door de huidige eigenaar 

(foto: A. Oldenmenger).  
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Advies 

In dit hoofdstuk is al onder woorden gebracht op welke wijze de terreinen 

waarop Van Besouw en Van Puijenbroek hun fabrieken bouwen de afgelopen 

tweehonderd jaar zijn gebruikt en hoe aan dit gebruik invulling is gegeven door 

de realisatie van gebouwen. In deze paragraaf wordt opgesomd op welke wijze 

deze kennis benut kan worden in een traject van visievorming en 

herontwikkeling. In dat traject zijn verschillende keuzes te maken, afhankelijk van 

de ontwikkelvisie en de rol die daarbij wordt weggelegd voor de 

cultuurgeschiedenis. Het is daarbij van belang om niet alleen oog te hebben voor 

de fabrieksterrein afzonderlijk, maar ook onderling verbanden te leggen en de 

bebouwing aan de Kerkstraat en de Bergstraat te onderkennen. 

 

Er kan gekozen worden om het behoud van de cultuurhistorische waarde van de 

terreinen als fabrieksterrein als uitgangspunt te nemen. Het verdient in dat geval 

aanbeveling om ten minste die gebouwen te behouden die inzicht geven in alle 

facetten van het productieproces van de textielfabriek. In dat geval dient bij Van 

Besouw het behoud van het mechanische hart van het complex (machinekamer 

en schoorsteen), ten minste één van de productiehallen (bij voorkeur één van de 

oudste of meest authentieke/bijzondere), het kantoorgebouw (of een gedeelte 

daarvan) en de fabrieksstraat te behouden.  

 

Bij Van Puijenbroek verdient het dan aanbeveling om alle Rijksmonumenten te 

behouden, alsmede die gebouwen die inzicht geven in de facetten van het 

productieproces van de textielfabriek. Daarbij moet gedacht worden aan een 

ververij, een productiehal en het kantoorgebouw aan de Bergstraat. Een mogelijk 

bebouwd geraakte fabrieksstraat kan terug worden gebracht.  

 

Een keuze kan ook zijn om een gezamenlijk ontwikkelplan voor beide terreinen 

op te stellen. Het streven kan dan zijn om door behoud van verschillende 

gebouwen op beide locaties een zo compleet mogelijk inzicht te geven in de 

Goirlese textielgeschiedenis. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de 

machinekamer en de schoorsteen van de Van Besouwfabriek kunnen komen te 

vervallen, omdat de machinekamer en schoorsteen van het Van 

Puijenbroekcomplex (beide rijksmonument) al inzicht geven in het belang van 

mechanische aandrijving in de textielfabriek.  Omgekeerd kan het behoud van 

het voormalige brandweerlokaal op het Van Besouwterrein worden nagestreefd, 

zijnde een relatief zeldzaam voorbeeld van een gebouw ten behoeve van een 

eigen bedrijfsbrandweer en de verwijzing naar de brand die de fabriek in 1895 

geteisterd heeft. Op soortgelijke gronden kan worden gekozen om de 

portiersloge in te passen in ontwikkelplannen. Een dergelijke loge heeft Van 

Puijenbroek niet. Er zal er bij deze keuze wel gewaakt moeten worden, dat er ten 

minste één productiegebouw op beide locaties behouden blijft (of wordt 

hergebruikt). Alleen het behoud van het brandweerlokaal en de portiersloge 

buiten de context van ten minste één productiegebouw, is vanuit 

cultuurhistorische oogpunt zeer mager. 

 

Er kan ook worden gekozen voor het behoud van gebouwen met de hoogste 

architectonische / esthetische kwaliteit (eventueel in relatie tot nieuwbouw). Het 

industriële karakter zou daarbij één van de bepalende factoren moeten zijn voor 

de definitie van kwaliteit, samen met de mate van authenticiteit. Om die bepaling 
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verantwoord te kunnen maken, is er meer inzicht nodig in de specifieke 

kenmerken van de gebouwen (soort constructies, aard van de gevels, soort 

invulling van gevels) die hiervoor in aanmerking komen. Bij toegevoegde 

nieuwbouw kan aansluiting worden gezocht bij de kwaliteiten van de te 

behouden gebouwen.  

 

Er kan gekozen worden om alleen de zonering en belijning op het terrein in 

nieuwbouwplannen terug te laten keren, in combinatie met hergebruik van 

bijvoorbeeld kolommen, vormen (denk ook buiten gangbare kaders, bijvoorbeeld 

schaduwpatroon van verdwenen sheddaken of fabrieksschoorstenen op muren of 

in bestrating), gangbare kleuren en materialen.  Op die manier kan een nieuw 

invulling worden gegeven aan een door de jaren heen ontstane structuur. De 

cultuurhistorische betekenis kan in dat geval ter inspiratie dienen en bijdragen 

aan een nieuwe situatie die refereert aan het industriële verleden van de locatie. 

Men zou zich hierbij ook kunnen laten leiden door gebouwen die al eerder 

verdwenen zijn, bijvoorbeeld aan de hand van oude bouwtekeningen in het 

Regionaal Archief Tilburg of foto’s. 

 

Tot slot is er de keuze om de cultuurhistorische betekenis van de fabriekslocatie 

geheel terzijde te leggen. Er kan in dat geval door middel van andere 

randvoorwaarden gewerkt worden aan een hoogwaardige invulling van de 

locatie, al dan niet met een knipoog naar de textielgeschiedenis op deze plek. Het 

zou echter betreurenswaardig zijn wanneer er van het complex niets meer 

overblijft, vooral omdat Van Besouw van grote betekenis is geweest voor de 

(sociale) ontwikkeling van Goirle. Op verschillende plaatsen in het dorp zijn zijn 

voetsporen nog aanwezig, alle mogelijk gemaakt door het succes van zijn 

onderneming.   

 

Reduceren 

Het is, vanwege het ontbreken van visie ten aanzien van de cultuurhistorische 

waarde van het onderzoeksgebied Zuidrand Goirle en de scope van het 

onderzoek, niet mogelijk om te komen tot een gedetailleerde 

waarderingsplattegrond. Er is daarvoor ook onvoldoende inzicht in de mate van 

authenticiteit van de verschillende bouwdelen en ook is onvoldoende informatie 

ten aanzien van bijvoorbeeld het historische gebruik voorhanden. Het is wel 

mogelijk om bouwdelen aan te wijzen waarvan de betekenis dermate gering is, 

dat het streven naar behoud op basis van cultuurhistorische kwaliteiten niet een 

uitgangspunt vormt. Deze bouwdelen zijn aangegeven in een zogenaamde 

reductieplattegrond. De uiteindelijke keuze om deze gebouwen te slopen is wel 

afhankelijk van de totaalvisie op het onderzoeksgebied.  
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Afbeelding 3.33 Reductieplattegrond Van Besouw terrein.  

 

 

Afbeelding 3.34 Reductieplattegrond van het Van Puijenbroek terrein. In rood zijn de 

bouwdelen weergegeven waarvan de cultuurhistorische waarde (zeer) gering is. In blauw de 

bouwdelen met een hogere cultuurhistorische waarde. 

3.4.8  Deelgebied huize Anna  

Huize Anna onderscheidt zich in het straatbeeld niet zo zeer vanwege de 

opvallende architectuur, maar vooral door de ligging op behoorlijke afstand van 

de straat. De positionering aan de rand van het forse perceel is te verklaren uit 

het feit dat rechts van het huis nog lange tijd twee oudere woonhuizen hebben 
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gestaan. Huize Anna is één van de weinige panden die aan de straat een diepe 

voortuin heeft. Het huis ligt in de omgeving wat geïsoleerd door een tuinmuur 

aan de straatzijde en van de straat tot aan de Nieuwe Leij. De oudste delen van 

de muur dateren (hoewel aangepast) uit de bouwtijd van het huis en zijn fraai 

vormgegeven.  

 

Het huidige karakter van het huis wordt in zeer hoge mate bepaald door een 

verbouwing die is uitgevoerd aan het begin van de jaren vijftig van de vorige 

eeuw. Tijdens deze verbouwing, naar ontwerp van Adam van Vliet, zijn geheel 

nieuwe vensters aangebracht waarna de gevels zijn bepleisterd en gewit. De 

verbouwing is op zo’n wijze uitgevoerd dat de dan reeds overleden Eduard van 

Puienbroek zijn ‘Huize Anna’ niet meer zou hebben herkend. Door de harde witte 

kleur steekt het huis nu sterk af tegen in de tuinaanleg.      

 

De waardering van Huize Anna 

De cultuurhistorische waarde van Huize Anna ligt vooral hierin verborgen dat het 

in oorsprong gaat om een woonhuis van een textielfabrikant, in dit geval Eduard 

van Puienbroek. Als zodanig maakt het huis deel uit van een collectie van 

dergelijke huizen in Goirle, waaronder de Rijksmonumenten Kerkstraat 10 en 

Kerkstraat 12 (Van Besouw) en Kerkstraat 27 (Van Enschot). Door de verbouwing 

is het pand wel uit het oorspronkelijke tijdsbeeld gerukt en is de relatie met de 

genoemde panden sterk verminderd.72 Desondanks moet het huis worden 

beschouwd als onderdeel van het complex van de textielfabriek Van Puienbroek, 

dat zich daarmee over de Watermolenweg uitstrekt.  

Het huis is in de jaren negentig van de vorige eeuw opgenomen in het 

zogenaamde Monumenten Inventarisatie Project (MIP). Doel van dit project was 

om te komen tot aanwijzing van rijksmonumenten uit de periode 1850-1940.  De 

monumentale waarde van Huize Anna is tijdens die inventarisatie onvoldoende 

gebleken om de status van Rijksmonument toe te kunnen kennen. De gemeente 

is niet tot aanwijzing van de status van gemeentelijk monument overgegaan. Op 

basis van de relatief geringe esthetische kwaliteiten van het huis is dit 

begrijpelijk. 

 

 

Afbeelding 3.35 Huize Anna zoals in 1903 gebouwd in opdracht van Van Puijenbroek 

(Regionaal Archief Tilburg 2014). 
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 Dat het huis in de jaren vijftig niet volledig opnieuw werd gebouwd, blijkt uit bouwtekeningen in het 

archief van de gemeente Goirle. 
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Afbeelding 3.36: Detail van het oorspronkelijke hekwerk aan de straatzijde. In de 

achtergrond het bijna onherkenbaar getransformeerde Huize Anna (foto: G. Oldenmenger).  

 

Advies 

Binnen de kaders van dit onderzoek is onvoldoende duidelijk geworden over de 

tuinaanleg rondom Huize Anna. Vermoed wordt dat de tuin in aanleg goeddeels 

oorspronkelijk is. Vast staat dat de vijver in de tuin oorspronkelijk een wiel van de 

watermolen is geweest (het wiel stond in verbinding met de Nieuwe Leij). Het 

verdient sterk aanbeveling om tuinhistorisch onderzoek te laten verrichten naar 

de tuin van Huize Anna, om aan de hand van dit onderzoek te komen tot 

randvoorwaarden ten aanzien van eventuele ontwikkelingen van het terrein om 

het huis.  

3.4.9  Deelgebied Thebe  

Bij het ontwerp van het rond 1968 gebouwde verzorgingshuis is, voor zover dat 

kon worden vastgesteld, weinig of geen rekening gehouden met de aard en de 

geschiedenis van de locatie: het historische hart van het dorp, direct bij de kerk. 

Gelet op de grootte van het bouwvolume is waarschijnlijk wel getracht hier niet 

een te kolossaal gebouw op te trekken. Het front is tweelaags waarbij het 

zakelijke (of de monotonie) van de architectuur doorbroken wordt middels een 

licht inspringende centrale entree. Het terugleggen van de rooilijn heeft 

geresulteerd in ruimte voor een groenzone met bomen waardoor de vlakheid van 

de gevel visueel wat wordt doorbroken. Voor wat betreft materialisering, 

vormgeving en kleurgebruik staat het gebouw hier aan de zuidzijde van de straat 

volledig op zichzelf. Dit geldt ook, zelfs nog in hogere mate, voor de gevels aan 

de kerkzijde en aan de kant van de Nieuwe Leij, waar het complex een vlakke en 

fletse indruk maakt.  

 

Achter het verzorgingscomplex ligt een vrij fors parkeerterrein met daar weer 

achter een groene zone. Het betreft hier zeer waarschijnlijk een restant van de 

tuin uit het kloostertijdperk. In de tuin is een Mariagrot te vinden, één van de 
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laatste relicten die herinnert aan de taken die in Goirle door de zusters van het 

Kostbare Bloed meer dan honderd jaar zijn verricht. Ook zouden er nog enkele 

stenen met inscripties in de tuin aanwezig zijn. Een deel van de tuin is 

omgevormd tot een dierenparkje. 

 

Vrij recent is aan de overzijde van het Kerklaantje, achter de kerk, in opdracht van 

Thebe een nieuw gebouw opgericht. De bouw werd pas mogelijk na sloop van 

een voormalig patronaatsgebouw en bestaande bebouwing van Thebe.    

 

 
Afbeelding 3.37 Opname van het verpleeghuis St. Elisabeth kort na de voltooiing van de 

nieuwbouw in 1969. Daarachter de kerk. De onderste geledingen van de toren dateren uit 

de vijftiende eeuw (Regionaal Archief Tilburg 2014).   

 

 
Afbeelding 3.38 Luchtopname uit 1968, gemaakt kort voor de oplevering van de 

nieuwbouw van het St. Elisabethgesticht. In de ‘achtertuin’ van het gesticht is een 

waterzuiveringsinstallatie aanwezig en vermoedelijk een restant van de kloostertuin 

(Regionaal Archief Tilburg 2014).  
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De waardering van de bebouwing van Thebe 

Het verzorgingscomplex van Thebe is een voortzetting van een stichting uit de 

jaren dertig van de vorige eeuw, niet onbelangrijk in de sociale geschiedenis van 

Goirle. Op het terrein van het complex zijn geen gebouwen aanwezig waarvan 

het behoud omwille van de cultuurhistorische betekenis na te streven is. Van 

architectonische kwaliteit is in het exterieur vrijwel geen sprake. Nader 

(tuin)onderzoek zou uit moeten wijzen of het parkje aan de Nieuwe Leij 

inderdaad een restant is uit het kloostertijdperk en zal duidelijk maken of 

omwille van de aanleg, de beplanting en de authenticiteit sprake is van te 

behouden waarden.  

Aan de brughoofden van de verdwenen trambrug wordt cultuurhistorische 

waarde toegekend omdat deze een uiting zijn van de lokale geschiedenis van de 

infrastructuur en het toenemende belang van transport in die periode, zeker in 

relatie tot de nog bestaande spoordijk in de richting van Hilvarenbeek.      

 

Advisering 

Het scheppen van randvoorwaarden voor toekomstige ontwikkelingen is bij 

gebrek aan duidelijk aantoonbare cultuurhistorische waarden in de huidige 

bebouwing niet mogelijk. In geval van herontwikkeling van het terrein kan 

worden gezocht naar een vorm die zich beter voegt tussen kerk en Huize Anna en 

aan de Bergstraat en het Kerklaantje meer dynamiek toont dan nu het geval is. 

Het verdient aanbeveling om rekenschap te houden met het restant van de 

kloostertuin bij de Nieuwe Leij. Het verdient tevens aanbeveling om de 

brughoofden van de verdwenen trambrug over de Nieuwe Leij te herstellen.    

 

  



 

 Archeologisch bureauonderzoek 88 

 

 

   

 

 



 

89     

4 Synthese en aanbevelingen 

 

 

 

4.1 Inleiding 

Het doel van dit cultuurhistorische onderzoek is om inzicht te geven in de 

cultuurgeschiedenis van het onderzoeksgebied. De hier samengebrachte kennis 

over het gebied kan door de ontwikkelende partijen worden benut om te komen 

tot een visie waarin staat aangegeven op welke manier de cultuurhistorie wordt 

ingezet bij de herontwikkeling van het plangebied. Zo moet duidelijk worden 

waar de planvormers cultuurhistorische componenten in nieuwe plannen 

benutten en vooral op welke manier zij dat doen én waar zij, beargumenteerd, 

de geschiedenis van de locatie terzijde leggen.   

 

In de onderstaande paragrafen wordt zowel voor de ondergrondse 

cultuurhistorische waarden (archeologie) als de bovengrondse (historische 

geografie en bouwhistorie) een advies geformuleerd om hiermee bij ruimtelijke 

ontwikkelingen op een verantwoorde manier mee om te gaan. 

4.2 Archeologie 

De archeologische verwachtingenkaart kan door de beleid- en planvormers 

worden beschouwd als een soort risicokaart. De kaart toont aan op welke 

plekken de kans op het verstoren van het bodemarchief het grootst is. De risico’s 

kunnen worden beperkt door in de fase van visievorming en planvorming de 

gebieden met de hoogste verwachting zoveel mogelijk te mijden. Waar dit niet 

kan, of niet gewenst is, dient rekening te worden gehouden met aanvullend 

archeologisch veldonderzoek, zoals booronderzoek, proefsleuven of opgravingen. 

 

Op basis van het bureauonderzoek is aan het plangebied grotendeels een 

middelhoge tot hoge verwachting toegekend voor archeologische waarden uit de 

steentijd tot en met de nieuwe tijd. In hoeverre het archeologisch niveau 

verstoord zal raken door de geplande herinrichting van het gebied en of het 

gebied al verstoord is door de huidige inrichting, is afhankelijk van de dikte van 

het ophoogdek. Derhalve wordt geadviseerd om in de nog niet onderzochte 

gebieden met een middelhoge tot hoge verwachting voor archeologische 

waarden uit de steentijd tot en met de volle middeleeuwen bij 

bodemverstoringen dieper dan 30 cm –mv (normale ploegdiepte) een verkennend 

booronderzoek uit te voeren om de aard en intactheid van de bodem nader in 

kaart te brengen. Voor de gebieden met een hoge verwachting voor 

archeologische waarden uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd is een 

booronderzoek vanwege de verwachte archeologische verstoring van het 

bodemprofiel over het algemeen weinig zinvol. Derhalve wordt voor deze 

gebieden geadviseerd om bij verstoringen dieper dan 30 cm –mv een 

proefsleuvenonderzoek uit te voeren om de archeologische verwachting te 
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toetsen en aan te vullen. Voor het gebied met een lage verwachting wordt geen 

vervolgonderzoek aanbevolen. 

 

Bovenstaand advies dient beoordeeld te worden door de bevoegde overheid 

(gemeente Goirle) en leidt tot een selectiebesluit. Dit betekent niet dat reeds 

gestart kan worden met bodemverstorende activiteiten of de daarop 

voorbereidende activiteiten.  

 

Hoewel getracht is een zo gefundeerd mogelijk advies te geven op grond van de 

gebruikte onderzoeksmethoden, kan de aanwezigheid van archeologische sporen 

of resten nooit volledig worden uitgesloten in de gebieden waarvoor geen 

vervolgonderzoek wordt aanbevolen. BAAC bv wil er daarom op wijzen dat men 

bij bodemverstorende activiteiten alert dient te zijn op de aanwezigheid van 

archeologische waarden (zoals vondstmateriaal en grondsporen). Bij het 

aantreffen van deze waarden dient men hiervan melding te maken bij de 

Minister van OCW (in de praktijk de RCE) conform artikel 53 van de 

Monumentenwet 1988. 

4.3 Historische geografie en bouwhistorie 

De analyse van de historisch geografie van het plangebied geeft aan wat de 

belangrijkste cultuurhistorische elementen in het gebied zijn. Deze elementen 

zijn in hoge mate bepalend voor de structuur binnen het gebied en het 

eeuwenlange gebruik van gronden daaraan. De aanwezigheid van het beekdal 

en de daarmee samenhangende waterhuishouding van het gebied, is van grote 

betekenis voor de wijze waarop Goirle door de eeuwen heen is uitgegroeid; 

vooral in noordelijke richting. Op basis van deze elementen en de 

ontwikkelingsgeschiedenis kan een aantal gebieden onderscheiden worden met 

hun eigen cultuurhistorische karakteristiek. De cultuurhistorische elementen en 

gebieden zijn zowel beschreven (paragraaf 3.3.2 en 3.3.3) als in kaart gebracht 

(bijlage 6).  

 

De inventarisatie van de historisch-geografische waarden en karakteristiek dient 

niet om de mogelijkheden tot ruimtelijke ontwikkelingen te beperken. Een 

landschap is geen museum met een verzameling van zeldzame objecten, maar 

een zich constant ontwikkelende eenheid, waarbij de som van zeldzame, unieke, 

maar vooral veel voorkomende elementen het karakter en daarmee de waarde 

bepaalt. Door de inventarisatie is duidelijk welke cultuurhistorische waarden in 

het gebied aanwezig zijn en welke bij ruimtelijke ingrepen verloren kunnen 

gaan. 

 

Analyse van de bebouwde omgeving heeft vooral het doel gehad om de aard van 

de bestaande bebouwing vanuit de geschiedenis te verklaren. Daarbij is zowel 

voor de huizen als voor de fabriekscomplexen een onderscheid gemaakt tussen 

gebouwen met relatief geringe betekenis en gebouwen die vanwege hun 

historische gebruik of voorkomen een sterkere stempel drukken op de identiteit 

van de gebouwde omgeving. In de fase van visievorming zal met name duidelijk 

moeten worden op welke manier wordt omgegaan met de bebouwing in deze 

laatste categorie. Als eerste zal, met oog voor de identiteit van het 

onderzoeksgebied, moeten worden gedefinieerd welk doel de beleidsmakers en 

planvormers met de bestaande bebouwing (vooral de niet-monumenten) hebben. 

Daarbij dient niet alleen de vraag te worden gesteld wat de betekenis van de 

bebouwing binnen de huidige context is, maar moeten worden gekeken naar de 
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rol die deze in het toekomstbeeld van beleids- en planvormers kunnen hebben. 

Het wegnemen van een historische context kan gevolgen hebben voor de 

waardering van een te behouden object. Anderzijds kunnen door het vrijmaken 

van een object ook waarden worden versterkt. Het belangrijkste is dat de keuzen 

die worden gemaakt, in de visie worden verantwoord. Daarbij moet ook worden 

vastgelegd hoe wordt omgegaan met waarden die niet behouden (kunnen) 

blijven.  

 

Het cultuurhistorische rapport wordt aangewend door de ontwikkelaars om te 

komen tot een gezamenlijke visie. Deze visie vormt de basis voor een plan. De 

effecten van dit plan moeten inzichtelijk worden gemaakt in een zogenaamde 

CHER, een CultuurHistorische Effect Rapportage. In dat kader kan het wenselijk 

zijn om voor een aantal locaties een verdiepingsslag in het onderzoek uit te 

voeren. Denk daarbij aan (archief)onderzoek van de tuin om Huize Anna of een 

deel van de fabrieksgebouwen in de vorm van objectgerichte bouwhistorische 

verkenningen. Deze onderzoeken brengen de cultuurhistorische waarden op een 

gedetailleerder niveau in beeld. Dit kan in het kader van een voorziene sloop of 

om richting te kunnen geven aan hergebruik. Uit de ontwerpvisie op de 

gebiedsontwikkelingen kunnen de idealiter de toetsingskaders  worden 

gedestilleerd. Eén en ander kan resulteren in een aanpassing of nadere invulling 

van het plan, dat idealiter definitief gemaakt kan worden. Dit definitieve plan 

(inclusief het cultuurhistorisch onderzoek en de CHER) wordt voorgelegd aan de 

toetsende instanties en aan belangenpartijen. Na goedkeuring van de plannen 

kunnen in een voorbereidingsfase nadere onderzoeken aan de orde komen. 

Voorbeelden zijn sloopdocumentaties (gangbaar bij monumenten) en 

archeologische onderzoeken (booronderzoek, proefsleuven of opgravingen). Die 

onderzoeken gaan vooraf aan de uitvoer van het plan, of delen daarvan.       
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Afbeelding 4.1 Schematische weergave van de stappen die genomen kunnen worden om 

cultuurhistorische aarden bij ruimtelijke ontwikkelingen te betrekken. 
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Bijlage 2 
 

Overzicht geologische en archeologische tijdvakken 
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Specifieke archeologische verwachting 
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Waardevolle cultuurhistorische elementen en 
 cultuurhistorische karakteristiek 
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Afbeelding 1. Uitsnede topografische kaart met in blauw het plangebied. 

  

 Administratieve gegevens 
 

 Projectnummer Antea Group 407072 
 OM-nummer 4012507100 
 Provincie Noord-Brabant 
 Gemeente Goirle 
 Plaats Goirle 
 Toponiem Zuidrand Goirle 
   
 Kaartblad 50F 
 Coördinaten 132680/392086 133086/391813 
  132577/391526 132455/391888 
    
 Opdrachtgever VP Grondexploitatie B.V.  
 Uitvoerder Antea Group 
 Datum uitvoering april 2018 
 Projectteam M. Scholten (projectleider) 
  G. Sophie (senior KNA prospector) 
  J.E. Colijn (KNA-archeoloog) 
  C.I. Nater (projectarcheoloog) 
  
 Vrijgave conform KNA H.J.L.C. Koopmanschap (senior KNA-prospector) 
 Bevoegd gezag Gemeente Goirle 

 
 Beheer documentatie Antea Group  
  Vondstdepot n.v.t. 
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Samenvatting 

In opdracht van VP Grondexploitatie B.V. heeft Antea Group een archeologisch  inventariserend 

veldonderzoek, in de vorm van verkennende boringen uitgevoerd voor het plangebied Zuidrand 

Goirle. Dit plangebied betreft het terrein van Van Puijenbroek (bedrijfsterrein HaVeP en de aan 

de zuidkant daarop aansluitende groene zones) en een klein stukje van het terrein van Thebe, 

wat betrokken is bij de grondruil voor de voorgenomen ontwikkeling. 

In een eerder stadium zijn reeds twee archeologische bureauonderzoeken uitgevoerd voor het 

plangebied, waarin een brede verwachting is uitgesproken, voor zowel het dekzand gedeelte als 

het beekdal gedeelte van het plangebied. In het tweede bureauonderzoek is destijds het 

resterende deel van onderhavig plangebied in beeld gebracht en is het eerste onderzoek 

geactualiseerd. Het onderhavige rapport pakt op deze rapporten niet terug maar voegt hier aan 

nu wel de resultaten van het archeologisch booronderzoek toe. 

Het booronderzoek 

De bodemopbouw binnen het plangebied varieert:  

 de meerderheid van de boringen vertoont een AC profiel;  

 er is een groep met een A-AC-C profiel; 

 een aantal boringen waar onder de A-horizont een overgangslaagje aanwezig is naar de 

C-horizont met kleibrokken; 

 in een aantal boringen is een klei-of veenlaag (met soms houtresten) aanwezig. Een klein 

aantal boringen is gestaakt of kent een volledig verstoord pakket tot einde boring. 

 

Wanneer de resultaten vervolgens ruimtelijk geplot worden laten de hiervoor beschreven 

bodemprofielen zien dat het plangebied feitelijk in drie zones te verdelen is:  

1) Het noordelijk gedeelte rondom de bestaande fabrieksgebouwen: hier is de 

bodemopbouw geroerd tot voorbij het archeologisch vlak. Redelijkerwijs worden hier 

geen intacte archeologische resten meer verwacht 

2) Het zuidwestelijke gedeelte. Hiervan is aangetoond dat een potentieel archeologisch 

niveau reeds is opgenomen in de bouwvoor. Ook hier geldt dat er redelijkerwijs geen 

(behoudenswaardige) vindplaatsen meer worden verwacht 

3) Het zuidoostelijk gedeelte. Hier ligt het diepste gedeelte van het beekdal waar 

plaatselijk nog een intacte bodem (klei op veen) intact is. In geen van de archeologische 

boringen werd echter aanwijzingen aangetroffen voor de aanwezigheid van één of 

meerdere dekzandkop(jes). Dit maakt dat de verwachting, op potentiele vindplaatsen uit 

de steentijd (die in beekdalcontext juist meestal geassocieerd worden met 

dekzandkopjes), ook kan worden bevestigd als laag. 

 
Op grond van het uitgevoerde booronderzoek wordt de kans op het aantreffen van 
behoudenswaardige archeologische vindplaatsen in het totale plangebied laag ingeschat.  
De beekdal gronden zijn in de loop van de tijd al op de schop geweest en op het fabrieksterrein 
kent een belangrijk deel van de boringen met een AC profiel een dermate dikke A-horizont, dat 
de top van het moedermateriaal daarin opgenomen moet zijn en daarmee het archeologisch 
sporen niveau verstoord. 
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In het beekdal is het niet volledig uit te sluiten dat nog op puntlocaties archeologische 
fenomenen aanwezig zijn, maar dit betreffen vondstslocaties die kleiner zijn dan 1,0 meter in 
doorsnede en die middels vooronderzoek niet nader in beeld zijn te brengen. 
 
Het advies luidt dan ook om de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken zonder aanvullend 
archeologisch onderzoek uit te voeren. Artikel 5:10 van de Erfgoedwet 2016 aangaande het 
aantreffen van toevalvondsten blijft onverminderd van kracht. 
 
De gemeente Goirle heeft, afwijkend op het advies van Antea Group, besloten dat voor het 
beekdal  nader archeologisch onderzoek noodzakelijk is. Indien hier voor het verleggen van de 
beekloop grondverzet zal plaatsvinden, dienen deze werkzaamheden archeologisch begeleid te 
worden. Voorafgaand aan deze werkzaamheden dient dan een Programma van Eisen opgesteld 
te worden, dat moet worden goedgekeurd door het bevoegd gezag. Voor werkzaamheden 
binnen de overige delen van het plangebied gaat de gemeente akkoord met het voorstel om 
geen nader archeologisch onderzoek uit te voeren. Deze delen worden vrijgegeven voor wat 
betreft het aspect archeologie.  
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1 Inleiding 

In opdracht van VP Grondexploitatie B.V. heeft Antea Group een archeologisch  inventariserend 
veldonderzoek, in de vorm van verkennende boringen uitgevoerd voor het plangebied Zuidrand 
Goirle. Dit plangebied (afb. 1) betreft het terrein van Van Puijenbroek (bedrijfterrein HaVeP en de 
aan de zuidkant daarop aansluitende groene zones ) en een klein stukje van het terrein van 
Thebe, wat betrokken is bij de grondruil voor de voorgenomen ontwikkeling. 
 
De aanleiding van het onderzoek vormen de voorgenomen ontwikkelingen in het plangebied. Op 
het terrein van Van Puijenbroek behelzen die sloop van delen van de bebouwing en ontwikkeling 
van nieuwbouw (incl deel van locatie Thebe) en in het zuidelijk deel van het terrein is een 
beekverlegging voorzien en worden maatregelen genomen in het kader van het Natuur Netwerk 
Brabant. 
 
Dit booronderzoek is uitgevoerd conform BRL 4000, protocol 4003 met daarin besloten de 
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) versie 4.0. Voor het protocol 4003 
(inventariserend veldonderzoek) is Antea Group gecertificeerd conform de SIKB-BRL SIKB 4000 
(Beoordelingsrichtlijn voor archeologie). Het veldwerk is daarnaast overeenkomstig het 
opgestelde Plan van Aanpak (PvA) uitgevoerd. 
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2 Bureauonderzoek 

Er is in een eerder stadium al een bureauonderzoek uitgevoerd door Antea Group.1 In het 
onderstaande volgt een (korte) samenvatting van dit bureauonderzoek. 
 
Het plangebied waar het huidige archeologisch booronderzoek is uitgevoerd beslaat naast het 
plangebied waarvoor door Antea Group een bureauonderzoek is uitgevoerd ook een deel van het 
plangebied waarvoor in 2015 een bureauonderzoek is opgesteld.2 De resultaten van dat 
onderzoek zijn meegenomen in deze rapportage ( het bureauonderzoek van Antea Group, 
waarvan deze tekst een samenvatting is) voor zover ze voor het onderhavige plangebied relevant 
zijn. Het noordelijk gedeelte van het onderhavige plangebied overlapt namelijk met een deel van 
het plangebied Zuidrand Goirle. De gegevens uit dat bureauonderzoek zijn deels gebruikt voor 
het opstellen van het bureauonderzoek van Antea Group. 
 
Het archeologisch  bureauonderzoek heeft uitgewezen dat er in het plangebied een middelhoge 

tot hoge kans is op het aantreffen van archeologische sporen en vondsten. In het beekdal kan 

namelijk sprake zijn van tijdelijke kampementen uit de steentijd en sporen en vondsten die te 

maken hebben met het gebruik van het gebied voor de jacht- en visvangst en het winnen van 

grondstoffen. Ook sporen van de regulering van waterlopen in het gebied om bijvoorbeeld 

overstromingen te voorkomen kunnen worden aangetroffen. Of er sprake is van een 

archeologische vindplaats in het plangebied hangt voor een groot gedeelte af van de 

bodemopbouw in het plangebied. Het is namelijk van belang of er in het recente verleden 

menselijke handelingen hebben plaatsgevonden die de natuurlijke bodemopbouw hebben 

verstoord en of dat (delen van) het plangebied zijn opgehoogd.  

Ook de uitgebreide AHN-analyse (inclusief hillshade) en de gegevens van het waterschap die we 

in navolging op het commentaar van het bevoegd gezag op het concept rapport hebben verwerkt 

in dit bureauonderzoek hebben geen nadere aanwijzingen opgeleverd voor recente verstoringen 

door menselijk handelen in een (een deel van) het plangebied.  

Op basis van het bureauonderzoek alleen is het dus niet mogelijk om een deel van het plangebied 

administratief uit te sluiten van archeologisch vervolgonderzoek. Het is de verwachting dat een 

archeologisch veldonderzoek wel uitsluitsel kan gegeven over de exacte bodemopbouw en 

mogelijke recente verstoringen door menselijk handelen in (een deel van) het plangebied.   

Advies na het archeologisch bureauonderzoek 
Het advies na het bureauonderzoek luidde om een archeologisch booronderzoek uit te voeren in 
de verkennende fase. Dit komt neer op gemiddeld zes boringen per hectare. Dit levert feitelijk 
daarmee een bodemverstoringenkaart op. Dit advies is overgenomen door de gemeente Goirle in 
haar rol als bevoegde overheid inzake archeologie onder de Erfgoedwet 2016. 
 
Mocht op basis van die kaart blijken dat in de gebieden waar daadwerkelijk bodemingrepen 
worden voorzien bij de herontwikkeling van het gebied de bodemopbouw nog intact is, dan dient 
alleen op die plaatsen een vervolgonderzoek uitgevoerd worden. 
 
 

                                                                 
1 Craane 2017 
2 Oldenmenger & de Boer 2015 
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2.1 Gespecificeerde archeologische verwachting 

In het bureauonderzoek is de volgende archeologische verwachting geformuleerd op basis van 
de verzamelde gegevens. 
 
Datering 
Voor het plangebied geldt een brede archeologische verwachting. Er kunnen in theorie 
bewoningssporen worden aangetroffen vanaf de steentijd tot en met de nieuwe tijd. De 
hoogste verwachting geldt echter of het aantreffen van resten uit de steentijd.  
 
Complextype 
Infrastructuur, tijdelijke kampementen. 
 
Omvang 
Van puntenvondsten tot vindplaatsen die zich tot buiten het plangebied uitstrekken 
(bijvoorbeeld het beekdal). 
 
Diepteligging 
Het archeologisch sporenniveau bevindt zich in de top van het natuurlijk bodemprofiel. In 
hoeverre er in het plangebied sprake is van recente verstoringen van dit bodemprofiel en of 
ophoging er van is op basis van een bureauonderzoek alleen niet definitief vast te stellen.  
 
Locatie 
Er geldt een hoge verwachting voor de hoog gelegen delen en een middelhoge verwachting 
voor de lage gelegen delen van het landschap. 
 
Uiterlijke kenmerken 
Resten van infrastructuur, voorwerpen gerelateerd aan jacht- en visvangst, gegraven 
waterwerken, winplaatsen van grondstoffen. Op hoger gelegen delen in het beekdal kunnen 
tijdelijke kampementen uit de steentijd aanwezig zijn.  
 
Mogelijke verstoringen 
Door het intensief gebruik als landbouw grond is de natuurlijke bodemopbouw mogelijk deels 
verstoord. Mogelijk zijn echter delen van het landschap opgehoogd om deze beter geschikt te 
maken voor landbouw. Dit kan echter alleen door een verkennend booronderzoek worden 
bepaald. 
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3 Veldonderzoek 

3.1 Doel- en vraagstelling 

Het doel van het inventariserend veldonderzoek is het toetsen van de archeologische 
verwachting, zoals deze op basis van het uitgevoerde bureauonderzoek is opgesteld.  
 
Het uitgevoerde onderzoek betreft een inventariserend veldonderzoek door middel van 
boringen, verkennende fase. Een verkennend onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van 
eventuele verstoringen in de bodem, het verkrijgen van enig inzicht in de mate waarin de 
oorspronkelijke bodemopbouw van het gebied nog intact is. en daarmee het in kaart brengen 
van kansrijke en kansarme zones wat betreft archeologie. Gelet op de omvang van het 
plangebied en de informatie die beschikbaar is uit de vooronderzoeken (bureauonderzoeken) is 
er voor gekozen om als onderdeel van het advies de mate van bodemintactheid uit te werken in 
een afzonderlijk kaartbeeld (zie kaartbijlage, kaart S2). 
 
Het onderzoek dient antwoord te geven op de volgende archeologisch inhoudelijke vragen: 

 Wat is de bodemopbouw en zijn er aanwijzingen voor bodemverstoringen? 

 Is er binnen het plangebied een vindplaats aanwezig en/of zijn er archeologische 

indicatoren aangetroffen die hierop kunnen wijzen? Zo ja, wat is de aard, 

conserveringstoestand en datering van deze indicatoren/vindplaats? 

 In welke mate wordt een eventueel aanwezige vindplaats verstoord door realisatie van 

geplande bodemingrepen?  

 Hoe kan deze verstoring door planaanpassing tot een minimum worden beperkt? 

 In welke mate stemmen de resultaten van het veldwerk overeen met de verwachtingen van 

de bureaustudies? 

 Wat zijn de aanbevelingen? Is nader onderzoek noodzakelijk? En zo ja, waaruit kan dit 

bestaan?  

 

3.2 Onderzoeksopzet en werkwijze 

 

Datum uitvoering 18, 19, 23 en 24 april 2018 

Veldteam Jori Colijn (KNA-archeoloog), Catelijne Nater (Project archeoloog) 
en Gerjan Sophie (senior KNA prospector) 

Weersomstandigheden Variërend van zeer warm en zon tot  wisselend bewolkt met enkele 
lichte buien. 

Boortype Edelmanboor 10 cm diameter 

Methode conform 
Leidraad SIKB3 

Niet van toepassing, het betreft verkennend onderzoek met 6 
boringen per hectare 

Aantal boringen 115 

Oriëntatie grid t.o.v. geo-
morfologie/paleo-
landschap 

Niet van toepassing, er is sprake van een natte beekdalbodem met 
overwegend grasbegroeiing  

                                                                 
3 Tol e.a. 2012 
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Wijze inmeten boringen In de bebouwing is in overleg met de gebruiker bepaald waar 
betonboringen uitgevoerd kunnen worden. Om de bebouwing heen 
is na een opname bezoek het normale  40 bij 50 m verspringend 
boorgrid aangepast, maar is wel voldoende dekking behouden. De 
overige boringen zijn met een Topcon Hiper GPS uitgezet. 

Overige toegepaste 
methoden 

Niet van toepassing 

Wijze onderzoek / 
beschrijving boorkolom 

NEN5104/ASB 

Verzamelwijze archeo-
logische indicatoren  

Brokkelen en breken opgeboorde grond, waarneming op het oog. 

Bemonstering Niet van toepassing 

Vondstzichtbaarheid aan 
oppervlak 

Niet van toepassing, uitgezonderd één stukje akker, waar tussen de 
boringen de oppervlakte is geïnspecteerd 

Omschrijving 
oppervlaktekartering 

Alleen akker rondom boringen 26 tot en met 39 bij lopen van 
boring naar boring. 

Afwijkingen t.o.v. PvA Boring 16 en boring 78 zijn enigszins verplaatst. 

 

3.3 Resultaten 

Voor een overzicht van de boringen wordt verwezen naar de boorprofielen in Bijlage 3 en de 
situatiekaart in de kaartenbijlage. 
Hieronder wordt in een aantal foto’s de diversiteit in verschijning binnen de huidige inrichting 
van het plangebied weergegeven. 
 

 
Afbeelding 2. Parkeerterrein ten zuidwesten van de ingang van de winkel (foto: Antea Group). 
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Afbeelding 3. Binnenzijde van de fabriekshal (foto: Antea Group).  

 

 
Afbeelding 4. Noordoostkant van de fabriek, gezien richting het zuidwesten (foto: Antea Group). 

 

 
Afbeelding 5. Genomen vanaf de zuidrand van het plangebied, richting de fabriekshallen (foto: Antea 
Group).  
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Afbeelding 6. Oostelijke perceel (foto: Antea Group). 

3.3.1 Bodemopbouw 

De bodemopbouw in het plangebied is te verdelen in een aantal groepen.  
1) Een belangrijk deel van de boringen, verdeeld over het hele plangebied, kent een AC-

profiel.  
2) De tweede groep kent een A- AC-C profiel, waarbij er tussen de gehomogeniseerde A-

horizont en het uitgangsmateriaal een mixlaag van beide aanwezig is.  
3) De derde groep kent een opbouw die tussen de  A-horizont en de C-horizont een laag 

heeft waarin zich brokken klei bevinden. 
4) Als laatste is er in een aantal boringen een kleilaag boven de C-horizont aanwezig of een 

laag met venig materiaal, houtresten en/of kleibrokken. 
 

Bij enkele boringen, met name op het fabrieksterrein is sprake van ondoordringbare laag waarop 
de boringen gestaakt zijn of waar de geroerde A-horizont tot 2,00 m –mv doorloopt. Mogelijk is 
hier (recent) puin aanwezige in de bodem. Het gaat in ieder geval niet om archeologische 
indicatoren. 
 
De algehele indruk van de bodemopbouw in de verschillende delen van het plangebied is dat er 
niet of nauwelijks sprake lijkt van een intacte bodemopbouw. De bouw, ver- en aanbouw bij de 
fabrieksgebouwen heeft daar op een aantal plaatsen tot verstoring van de bodem geleid tot 
voorbij een potentieel archeologisch vlak in de (oorspronkelijke) top van de C-Horizont. 
Bovendien lijkt er sprake van ophoging van het terrein, aangezien dit ruim een meter hoger ligt 
dan de zuidelijk aansluitende beekdalzone. 
 
In die beekdalzone is ten zuiden van het HAVEP fabrieksterrein vaak sprake van een  A-C profiel 
en op een aantal plaatsen is een A-AC- C profiel aanwezig. Klei(brokken) en venige resten komen 
maar in enkele boringen voor. Het lijkt er op dat voor het kanaliseren van de (Poppelsche) Leij 
hier reeds de nodige bodemingrepen hebben plaatsgevonden. In het kader van het eerder 
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uitgevoerde bureauonderzoek is informatie opgevraagd bij het waterschap. Dit leverde destijds 
geen aanvullende gegevens op. 
 
In het gebied tussen de Molendijk en De Vosserijten zijn vaker kleilagen of hout/veenresten 
aanwezig of is er in de overgang naar de C-horizont een laagje met kleibrokken erin 
waargenomen, al teken dat er sprake is van beekdalgronden.  
De bodemopbouw is echter niet zodanig intact dat er nog kans is op het aantreffen van 
archeologische resten.  
 
Interpretatie 
Gelet op het kaartbeeld van afbeelding 407072-S2 lijkt er een patroon aanwezig te zijn in de 
spreiding van de gezette boringen. Wanneer dit patroon nader bekeken wordt dan kan dit als 
volgt verklaard worden: 
De blauwe boorpunten (zuidwestelijk deel) hebben een bodemopbouw laten zien waarbij de 
gronden in het verleden als gevolg van agrarische grondbewerking zijn geroerd voorbij het 
archeologisch niveau. Sporen en resten die aanwezig zijn geweest onder het agrarisch dek zijn 
hierbij opgenomen in de bouwvoor en daarmee uit context geraakt. De groen gekleurde 
boorpunten zijn feitelijk vergelijkbaar met de blauw gekleurde maar liggen ter plaatse van kleine 
depressies in het landschap waardoor er sprake lijkt te zijn van een tussenlaagje. Dit tussenlaagje 
is feitelijk een vergraving en onderscheid zich daarmee van boven- en onderliggende laag. De 
laag is niet archeologisch relevant.  
 
De roodgekleurde boorpunten betreffen boringen waarbij in het verleden bouwactiviteiten 
hebben plaatsgevonden waarbij tot grotere diepte (in archeologisch opzicht) bodemroeringen 
zijn uitgevoerd en waarbij met zekerheid gesteld kan worden dat het archeologisch niveau 
verloren is gegaan. De geel gekleurde boringen liggen in het diepere deel van het beekdal. 
Conform het bureauonderzoek bevinden deze boringen zich daarmee vooral in het zuidoostelijk 
deel van het plangebied. De grijsgekleurde boringen horen bij de geel gekleurde in de zin dat ook 
deze in het diepere deel van het beekdal liggen maar deze boringen kenmerken zich door een klei 
op veenlaag. Nergens in het gebied van de grijze en gele boorpunten zijn aanwijzingen 
aangetroffen voor de aanwezigheid van dekzandkop(jes).  
 

3.3.2 Archeologie 

Er zijn tijdens het veldonderzoek geen archeologische indicatoren aangetroffen. Het gaat hier 
echter wel om een verkennende fase van het inventariserend veldonderzoek door middel van 
boringen. Het doel van de verkennende fase van het veldonderzoek is het in kaart brengen van 
de bodemopbouw en het aantonen van eventuele bodemverstoringen. De afwezigheid van 
archeologische indicatoren kan dan ook niet worden beschouwd als indicatie voor de afwezigheid 
van een archeologische vindplaats. 
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4 Conclusies en advies 

4.1 Conclusies 

In paragraaf 3.1 is een aantal vragen gesteld. Hier wordt geprobeerd, voor zover mogelijk en 
relevant deze vragen kort te beantwoorden.  

 Wat is de bodemopbouw en zijn er aanwijzingen voor bodemverstoringen? 

De bodemopbouw in het plangebied varieert: de meerderheid van de boringen vertoont een AC 

profiel, er is een groep met een A-AC-C profiel, een aantal boringen waar onder de A-horizont 

een overgangslaagje aanwezig is naar de C-horizont met kleibrokken, en in een aantal boringen is 

een klei-of veenlaag (met soms houtresten)aangetroffen. Een klein aantal boringen is gestaakt of 

kent een volledig verstoord pakket tot einde boring. 

 Is er binnen het plangebied een vindplaats aanwezig en/of zijn er archeologische indicatoren 

aangetroffen die hierop kunnen wijzen? Zo ja, wat is de aard, conserveringstoestand en 

datering van deze indicatoren/vindplaats? 

In het plangebied zijn geen archeologische indicatoren of andere aanwijzingen voor de 

aanwezigheid van een archeologische vindplaats aangetroffen. De gestaakte boringen zijn 

hangen samen met gesloopte vroeg 20e eeuwse bebouwing op het fabrieksterrein. 

 In welke mate wordt een eventueel aanwezige vindplaats verstoord door realisatie van 

geplande bodemingrepen?  

Er is geen vindplaats aangetroffen. 

 Hoe kan deze verstoring door planaanpassing tot een minimum worden beperkt? 

Niet van toepassing. 

 In welke mate stemmen de resultaten van het veldwerk overeen met de verwachtingen van 

de bureaustudie? 

In het bureauonderzoek is een (middel)hoge verwachting uitgesproken  op basis van een 

onverstoord aanwezige bodemopbouw. Op grond van het uitgevoerde booronderzoek is 

gebleken dat de bodem over grote delen van het terrein tot in de C- horizont geroerd is. Daarbij 

is de oorspronkelijk top van de C-Horizont met een potentieel archeologisch sporenvlak reeds 

geroerd en opgenomen in het bovenliggende cultuurdek. Ter plaatse van de rode boringen is het 

potentieel aanwezige sporenvlak vergraven bij de bouw (en soms ook al sloop) van de 

fabrieksbebouwing. Ter plaatse van het zuidoostelijk deel van het plangebied is geconstateerd 

dat de bodemopbouw zeker ter hoogte van de klei op veengronden nog intact is. Dit behoord 

door haar hoogteligging tot het diepere deel van het beekdal waardoor de locatie niet 

aantrekkelijk zal zijn geweest voor menselijke bewoning. Zeker voor de steentijd is dan de vraag 

in hoeverre er binnen het plangebied dekzandkopjes aanwezig zijn in de ondergrond die de 

verdenking kunnen hebben op resten van tijdelijke kampementen. In geen van de boringen zijn 

aanwijzingen voor dergelijke dekzandkopjes aangetroffen en in geen van de boringen is op zicht 

houtskoolmateriaal gezien. Op basis hiervan stellen we dat het plangebied niet verdacht is op de 

aanwezigheid van dekzandkopjes en daarmee een lage archeologische verwachting heeft op het 

aantreffen van (potentieel behoudenswaardige) vuursteenvindplaatsen in het beekdal. 

 Wat zijn de aanbevelingen? Is nader onderzoek noodzakelijk? En zo ja, waaruit kan deze 

bestaan?  

Zie paragraaf 4.2 
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4.2 (Selectie)advies 

Op grond van het uitgevoerde booronderzoek wordt de kans op het aantreffen van 
archeologische resten in het totale plangebied voor alle perioden laag ingeschat. De beekdal 
gronden zijn in de loop van de tijd al op de schop geweest en op het fabrieksterrein kent een 
belangrijk deel van de boringen met een AC profiel een dermate dikke A-horizont, dat de top van 
het moedermateriaal daarin opgenomen moet zijn en daarmee het archeologisch sporen niveau 
verstoord.  
 
In het beekdal is het niet volledig uit te sluiten dat nog op puntlocaties archeologische 
fenomenen aanwezig zijn, maar deze kunnen door archeologisch vooronderzoek bijna niet 
systematisch worden opgespoord. Gelet op het feit dat grote delen van dit deel van het 
plangebied geen bodemingrepen kennen maar juist voorzien wordt dat hier ophoging gaat 
plaatsvinden is een vervolgonderzoek hier niet aan de orde. 
 
Het advies luidt dan ook om de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken zonder aanvullend 
archeologisch onderzoek uit te voeren. 
 
Dit betreft een selectieadvies, het nemen van een selectiebesluit is voorbehouden aan de 
bevoegde overheid, in deze de gemeente Goirle. 
 
Advies bevoegd gezag 
De gemeente Goirle heeft, afwijkend op het advies van Antea Group, besloten dat voor het 
beekdal  nader archeologisch onderzoek noodzakelijk is. Indien hier voor het verleggen van de 
beekloop grondverzet zal plaatsvinden, dienen deze werkzaamheden archeologisch begeleid te 
worden. Voorafgaand aan deze werkzaamheden dient dan een Programma van Eisen opgesteld 
te worden, dat moet worden goedgekeurd door het bevoegd gezag. Voor werkzaamheden 
binnen de overige delen van het plangebied gaat de gemeente akkoord met het voorstel om 
geen nader archeologisch onderzoek uit te voeren. Deze delen worden vrijgegeven voor wat 
betreft het aspect archeologie.  
 
Ook voor vrijgegeven (delen van) plangebieden bestaat altijd de mogelijkheid dat er tijdens 
graafwerkzaamheden toch losse sporen en vondsten worden aangetroffen. Het betreft dan vaak 
kleine sporen of resten die niet door middel van een booronderzoek kunnen worden 
opgespoord. Op grond van artikel 5.10 van de Erfgoedwet dient zo spoedig mogelijk melding te 
worden gemaakt van de vondst bij de Minister (de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: 
telefoon 033-4217456). Een vondstmelding bij de provinciaal archeoloog kan ook.  
 
 
Antea Group 
Oosterhout, september 2018 
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Bijlage 1: Archeologische perioden

Als bijlage op de resultaten en verzamelde gegevens wordt hieronder een algemene ontwikkeling van de bewoners-
geschiedenis in Nederland geschetst.
Gedurende het paleolithicum (300.000-8800 voor Chr.) hebben moderne mensen (homo sapiens) onze streken
tijdens de warmere perioden wel bezocht, doch sporen uit deze periode zijn zeldzaam en vaak door latere
omstandigheden verstoord. De mensen trokken als jager-verzamelaars rond in kleine groepen en maakten gebruik
van tijdelijke kampementen. De verschillende groepen jager-verzamelaars exploiteerden kleine territoria, maar
verbleven, afhankelijk van het seizoen, steeds op andere locaties.
In het mesolithicum (8800-4900 voor Chr.) zette aan het begin van het Holoceen een langdurige
klimaatsverbetering in. De gemiddelde temperatuur steeg, waardoor geleidelijk een bosvegetatie tot ontwikkeling
kwam en de variatie in flora en fauna toenam. Ook in deze periode trokken de mensen als jager-verzamelaars rond.
Voorwerpen uit deze periode bestaan voornamelijk uit voor de jacht ontworpen vuurstenen spitsjes.
De hierop volgende periode, het neolithicum (5300-2000 voor Chr.), wordt gekenmerkt door een overschakeling
van jager-verzamelaars naar sedentaire bewoners, met een volledig agrarische levenswijze. Deze omwenteling ging
gepaard met een aantal technische en sociale vernieuwingen, zoals huizen, geslepen bijlen en het gebruik van
aardewerk. Door de productie van overschot kon de bevolking gaan groeien en die bevolkingsgroei had tot gevolg
dat de samenleving steeds complexer werd. Uit het neolithicum zijn verschillende grafmonumenten bekend, zoals
hunebedden en grafheuvels.
Het begin van de bronstijd (2000-800 voor Chr.) valt samen met het eerste gebruik van bronzen voorwerpen, zoals
bijlen. Het gebruik van vuursteen was hiermee niet direct afgelopen. Vuursteenmateriaal uit de bronstijd is meestal
niet goed te onderscheiden van dat uit andere perioden. Het aardewerk is over het algemeen zeldzaam. De
grafheuveltraditie die tijdens het neolithicum haar intrede deed werd in eerste instantie voortgezet, maar rond
1200 voor Chr. vervangen door begravingen in urnenvelden. Het gaat hier om ingegraven urnen met crematieresten
waar overheen kleine heuveltjes werden opgeworpen, eventueel omgeven door een greppel.
In de ijzertijd (800-12 voor Chr.) werden de eerste ijzeren voorwerpen gemaakt. Ten opzichte van de bronstijd
traden er in de aardewerktraditie en in het gebruik van vuursteen geen radicale veranderingen op. De mensen
woonden in verspreid liggende hoeven of in nederzettingen van enkele huizen. Op de hogere zandgronden
ontstonden uitgebreide omwalde akkercomplexen (celtic fields). In deze periode werden de kleigebieden ook in
gebruik genomen door mensen afkomstig van de zandgebieden. Opvallend zijn de verschillen in materiële welstand.
Er zijn zogenaamde vorstengraven bekend in Zuid-Nederland, maar de meeste begravingen vonden plaats in
urnenvelden.
Met de Romeinse tijd (12 voor Chr. tot 450 na Chr.) eindigt de prehistorie en begint de geschreven geschiedenis. In
47 na Chr. werd de Rijn definitief als rijksgrens van het Romeinse Rijk ingesteld. Ter controle van deze zogenaamde
limes werden langs de Rijn castella (militaire forten) gebouwd. De inheems leefwijze handhaafde zich wel, ook al
werd de invloed van de Romeinen steeds duidelijker in soorten aardewerk (o.a. gedraaid) en een betere
infrastructuur. Onder meer ten gevolge van invallen van Germaanse stammen ontstond er instabiliteit wat
uiteindelijk leidde tot het instorten van de grensverdediging langs de Rijn.
Over de middeleeuwen (450-1500 na Chr.), en met name de vroege middeleeuwen (450-1000 na Chr.), zijn nog veel
zaken onbekend. Archeologische overblijfselen zijn betrekkelijk schaars. De politieke macht was na het wegvallen
van de Romeinen in handen gekomen van regionale en lokale hoofdlieden. Vanaf de 10

e
eeuw ontstaat er weer

enige stabiliteit en is een toenemende feodalisering zichtbaar. Door bevolkingsgroei en gunstige klimatologische
omstandigheden werd in deze periode een begin gemaakt met het ontginnen van bos, heide en veen. Veel van onze
huidige steden en dorpen dateren uit deze periode.
De hierop volgende periode 1500 – heden wordt aangeduid als nieuwe tijd.



Bijlage 2: Archeologische Monumentenzorg (AMZ)



Schema Archeologische Monumentenzorg (AMZ)



Schema Archeologische Monumentenzorg (AMZ)

Verklarende woordenlijst Archeologische Monumentenzorg (AMZ)

Archeologische begeleiding (STAP 5c)
Een archeologische begeleiding wordt uitgevoerd wanneer proefsleuven of en
opgraving niet mogelijk zijn door bijvoorbeeld civieltechnische beperkingen.

Archeologische indicatoren
Hiermee worden aanwijzingen in de bodem bedoeld die duiden op menselijke
activiteiten in het verleden, zoals aardewerkscherven, houtskool, botmateriaal,
vondstlagen, etc.

Archis
Archeologisch informatiesysteem voor Nederland. Een digitale databank met
gegevens over archeologische vindplaatsen en terreinen.

Bureauonderzoek (STAP 1)
Het bureauonderzoek is een rapportage waarin een gespecificeerd
archeologisch verwachtingsmodel wordt opgesteld aan de hand van
geomorfologische en bodemkaarten, de Archeologische Monumentenkaart
(AMK), het Archeologisch Informatiesysteem (ARCHIS), historische kaarten en
archeologische publicaties.

Fysiek beschermen (STAP 4c)
De archeologische resten blijven in de bodem behouden door bijvoorbeeld
planaanpassingen.

Geofysisch onderzoek
Meetapparatuur brengt archeologische verschijnselen in de bodem
driedimensionaal in kaart zonder te boren of te graven. Dit kan bijvoorbeeld
door radar-, weerstandsonderzoek of elektromagnetische metingen.

Gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel
Dit model geeft op detailniveau voor het plangebied aan wat aan archeologische
vindplaatsen aanwezig kan zijn. Op basis van dit verwachtingsmodel wordt
bepaald of een inventariserend veldonderzoek nodig is en wat de juiste
methode is om eventueel aanwezige archeologische resten aan te tonen.

Inventariserend veldonderzoek (IVO) (STAP 2)
Tijdens een inventariserend veldonderzoek worden archeologische waarden in
het veld geïnventariseerd en gedocumenteerd. Waar is wat in de bodem
aanwezig? De inventarisatie kan bestaan uit een inventariserend veldonderzoek-
overig (door middel van een booronderzoek, veldkartering en/of geofysisch
onderzoek) en/of een inventariserend veldonderzoek door middel van
proefsleuven. Wat de beste methode is, hangt sterk af van de omstandigheden
en de aard van de vindplaats.

Inventariserend veldonderzoek - overig (IVO-o) (STAP 2b of 2c)
Bij een Inventariserend veldonderzoek - overig door middel van boringen (IVO-
o) worden boringen gezet door middel van een handboor of guts.

Inventariserend veldonderzoek -proefsleuven (IVO-p) (STAP 2f)
Proefsleuven zijn lange sleuven van twee tot vijf meter breed die worden
aangelegd in de zones waar aanwijzingen zijn voor het aantreffen van
archeologische vindplaatsen.

Inventariserend veldonderzoek (IVO) - Verkennende fase (STAP 2b)
Wanneer bij het bureauonderzoek onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om
een gespecificeerd verwachtingsmodel op te stellen, wordt een inventariserend
veldonderzoek - verkennende fase uitgevoerd. In deze fase wordt onderzocht of
de bodem nog intact is, wat de bodemopbouw is en hoe deze invloed heeft
gehad op de locatiekeuze van de mens in het verleden. Het onderzoek is
bedoeld om kansarme zones om archeologische resten aan te treffen uit te
sluiten en kansrijke zones te selecteren voor vervolgonderzoek. Een verkennend
onderzoek kent een relatief lage onderzoeksintensiteit en wordt meestal
uitgevoerd door middel van boringen.
Inventariserend veldonderzoek (IVO) - Karterende fase (STAP 2c of 2f)

Tijdens een inventariserend veldonderzoek - karterende fase wordt het
plangebied systematisch onderzocht op de aanwezigheid van
archeologische sporen en/of vondsten. De intensiteit van onderzoek is
groter dan in de verkennende fase, bijvoorbeeld door een groter aantal
boringen per hectare of door het aanleggen van proefsleuven.

Inventariserend veldonderzoek (IVO) - Waarderende fase (STAP 2f)
Tijdens de waarderende fase wordt aangegeven of de aangetroffen
archeologische vindplaatsen behoudenswaardig zijn. Dat betekent dat de
aard, omvang, datering, conservering en inhoudelijke kwaliteit van de
vindplaats(en) wordt vastgesteld. Wanneer de waardering van de
archeologische resten laag is, hoeft geen verder archeologisch onderzoek
te worden uitgevoerd. Het plangebied wordt 'vrijgegeven'. Wanneer de
resten behoudenswaardig zijn, wordt in eerste instantie behoud in situ
(ter plekke in de bodem) nagestreefd. Wanneer dit door de voorgenomen
ontwikkelingen niet mogelijk is, wordt vervolgonderzoek uitgevoerd in de
vorm van een opgraving of archeologische begeleiding. Vaak wordt deze
fase gecombineerd uitgevoerd met het inventariserend veldonderzoek
karterende fase.

Opgraving (STAP 5c)
Wanneer door de toekomstige ontwikkelingen aanwezige archeologische
resten in de bodem niet behouden kunnen worden, wordt een opgraving
uitgevoerd. Tijdens de opgraving worden archeologische resten
gedocumenteerd, gefotografeerd en bestudeerd. Hierdoor wordt
informatie over het verleden zo goed mogelijk vastgelegd en behouden.

Plan van Aanpak (PvA) (STAP 2a)
Voor een booronderzoek is een Plan van Aanpak (PvA) noodzakelijk. Het
PvA beschrijft hoe het veldwerk wordt uitgevoerd en uitgewerkt.

Programma van Eisen (PvE) (STAP 2d of 5a)
Voor het uitvoeren van een inventariserend veldonderzoek -
proefsleuven, archeologische begeleiding of opgraving is een Programma
van Eisen (PvE) noodzakelijk. Het PvE beschrijft het doel, vraagstelling en
uitvoeringsmethode van het archeologisch onderzoek. Dit document
wordt beschouwd als basisdocument voor archeologisch veldonderzoek
waarmee de inhoudelijke kwaliteit gewaarborgd wordt. Het PvE wordt
goedgekeurd door het bevoegd gezag (gemeente, provincie of het rijk).

Quickscan
In een quickscan wordt geïnventariseerd of en waar archeologisch
onderzoek moet worden uitgevoerd.

Selectieadvies (STAP 3)
In het selectieadvies wordt op archeologisch inhoudelijke argumenten het
advies gegeven welke delen van het plangebied vrijgegeven kunnen
worden voor verdere ontwikkeling en welke delen behouden of
opgegraven moeten worden.

Selectiebesluit (STAP 4)
De bevoegde overheid (gemeente, provincie of soms het rijk) geeft op
basis van het selectieadvies aan welke maatregelen genomen worden. De
bevoegde overheid kan van het selectieadvies afwijken indien zij dat
nodig acht.

Veldkartering
Bij een veldkartering wordt het plangebied systematisch belopen om
archeologische oppervlaktevondsten te verzamelen.



Bijlage 3: Boorprofielen



Legenda (NEN 5104 en ASB)

laaggrens
(wordt bepaald voor de ondergrens van de beschreven laag)

 < 0,3 cm scherpe overgang

D 0,3 - < 3 cm overgang geleidelijk

E > 3 cm diffuse overgang

amorfiteit veen (veraardheid)

? zwak amorf niet tot zwak veraarde resten

A matig amorf structuur nog zichtbaar

@ sterk amorf sterk veraard, structuurloos

gezeefd traject
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Boring: 001
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0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, donker 

bruingrijs, A hor

110

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, resten hout, 

sporen klei, donker 

bruingrijs, vlekken begr
150

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

resten hout, grijsbeige, brgr 

vlekken  bovenin

180

Boring: 002
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-50

-75

-100

-125

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, donker 

bruingrijs, A hor

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

geelbeige,  br gr vlekken
130

Boring: 003

0

-25

-50

-75

-100

-125

-150

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, donker 

bruingrijs, geroerd

80

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

brokken klei, resten hout, 

donker bruingrijs
120

Klei, zwak zandig, grijsbruin135

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

grijsbeige, enkele vlekken 

grbr, 170

Boring: 004

0

-25

-50

-75

-100

-125

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, donker 

bruingrijs, A hor

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

geelbeige
130

Boring: 005

0

-25

-50

-75

-100

-125

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, donker 

bruingrijs
30

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

matig roesthoudend, 

donker bruinoranje

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, brokken klei, 

resten hout, donker 

bruingrijs, kl en hout onderin

95

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

grijsbeige, C hor

130

Boring: 006

0
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-50

-75

-100

-125

-150

-175

bossage0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, zwak 

wortelhoudend, donker 

grijsbruin, geroerd

180

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, sterk 

puinhoudend, donker 

grijsbruin, gestaakt op puin

190

Boring: 007

0

-25

-50

-75

-100

-125

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, spikkels 

baksteen, donker bruingrijs, 

bs tussen 90-110

60

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, geroerd, 

vlekken bege & begr

110

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

grijsbeige
140

Boring: 008

0

-25

-50

-75

-100

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, donker 

bruingrijs, A hor

65

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, brokken klei, 

donker bruingrijs

80

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

grijsbeige, enkele grbr 

vlekken

110
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Boring: 009

0
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-125

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, zwak 

roesthoudend, donker 

bruingrijs

60

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, brokken klei
90

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

grijsbeige

130

Boring: 010

0

-25

-50

-75

-100

-125

-150

-175

-200

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, donker 

bruingrijs, geroerd

90

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

brokken klei, donker 

bruingrijs
120

Klei, zwak zandig, grijsbruin
145

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

resten hout, grijsbeige, 

vlekken grbr, houtresten

200

Boring: 011

0

-25

-50

-75

-100

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, zwak 

roesthoudend, donker 

bruingrijs, a hor, geroerd, 

Aan-horizont, bouwvoor, 

dekzand70

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

matig roesthoudend, licht 

geelbeige, c hor, C-horizont, 

moedermateriaal, dekzand
110

Boring: 012

0

-25

-50

-75

-100

-125

-150

-175

-200

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, donker 

bruingrijs, geroerd

80

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, brokken klei
100

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

resten hout, donker 

bruinbeige, gevlekt, meeste 

hout 130-170; zandig veen?

200

Boring: 013

0
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-50

-75

-100

-125

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, zwak 

roesthoudend, donker 

bruingrijs

60

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, brokken klei
90

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

grijsbeige, enkele 

fragmenten houtrest
130

Boring: 014

0
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-50
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-125

-150

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, spikkels 

baksteen, donker bruingrijs, 

geroerd

80

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

brokken klei, donker 

bruingrijs

100

Klei, zwak zandig, grijsbruin

145

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

grijsbeige, enkele vlekken 

grbr, 

170

Boring: 015
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-75
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-125
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Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, spikkels 

baksteen, donker bruingrijs, 

bs tussen 90-110

90

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, brokken klei, 

zwak roesthoudend

110

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

grijsbeige

140

Boring: 016

0

-25

-50

-75

-100

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, matig 

wortelhoudend, donker 

grijsbruin, bov, geroerd

85

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, sterk 

puinhoudend, donker 

grijsbruin, gestaakt op puin??

100
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Boring: 017
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Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, donker 

bruingrijs, geroerd

90

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

brokken klei, donker 

bruingrijs
120

Klei, zwak zandig, grijsbruin
145

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

grijsbeige, enkele vlekken 

grbr, 

170

Boring: 018

0
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-50

-75

-100

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, donker 

bruingrijs, A hor

60

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

matig roesthoudend, 

geelbeige, or vlekken
100

Boring: 019

0

-25

-50

-75

-100

-125

-150

-175

-200

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, donker 

bruingrijs, geroerd

75

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, matig 

baksteenhoudend, donker 

bruingrijs

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, brokken klei, 

donker bruingrijs, onderin 

begr vlekken

130

Klei, zwak zandig, donker 

bruingrijs

150

Klei, zwak zandig, sterk 

houthoudend, donker 

bruingrijs

170

Veen, sterk kleiïg, bosveen, 

veel hout
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Boring: 020
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Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, brokken klei, 

matig wortelhoudend, 

donker bruingrijs, a hor, 

geroerd, Aan-horizont, 

bouwvoor, dekzand
60

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, brokken klei, 

resten hout, donker 

bruingrijs, geroerd,  
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Zand, matig fijn, zwak siltig, 

licht grijsbeige, c hor, 

C-horizont, 

moedermateriaal, dekzand

110

Boring: 021
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weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, donker 

bruingrijs, a hor, geroerd, 

Aan-horizont, bouwvoor, 

dekzand

90

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, donker 

bruingrijs, geroerd, met 

begr vlekken,  AC
140

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

licht grijsbeige, c hor, 

C-horizont, 

moedermateriaal, dekzand

170

Boring: 022
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-75

-100

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, donker 

bruingrijs, a hor, geroerd, 

Aan-horizont, bouwvoor, 

dekzand

70

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

matig roesthoudend, licht 

geelbeige, c hor, C-horizont, 

moedermateriaal, dekzand
110

Boring: 024
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-75

-100
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Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, donker 

bruingrijs, A hor
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Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, donker 

bruingrijs, vlekken begr
80

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

grijsbeige, enkele grbr 

vlekken

110

Boring: 025
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-125
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Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, spikkels 

baksteen, donker bruingrijs, 

bs tussen 90-110
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Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, brokken klei
140

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

grijsbeige
170
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Boring: 026
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bruingrijs, A hor
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Zand, matig fijn, zwak siltig, 

geelbeige
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Boring: 027
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Boring: 028
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zwak humeus, donker 

bruingrijs, a hor, geroerd, 

Aan-horizont, bouwvoor, 

dekzand60

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, brokken klei, 

donker bruingrijs, geroerd,  

met begr vlekken
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Zand, matig fijn, zwak siltig, 

licht grijsbeige, c hor, 

C-horizont, 

moedermateriaal, dekzand

110

Boring: 029
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weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, donker 

bruingrijs, a hor, geroerd, 

Aan-horizont, bouwvoor, 

dekzand
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Zand, matig fijn, zwak siltig, 

matig roesthoudend, 

bruinbeige, geroerd, met or 

vlekken 

55

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

licht grijsbeige, c hor, 

C-horizont, 

moedermateriaal, dekzand
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zwak humeus, brokken klei, 

matig wortelhoudend, 

donker bruingrijs, a hor, 

geroerd, Aan-horizont, 

bouwvoor, dekzand

110

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, donker 

bruingrijs, geroerd, met 

begr vlekken,  AC

130

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

licht grijsbeige, c hor, 

C-horizont, 

moedermateriaal, dekzand
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Boring: 031

0

-25

-50

-75

-100

-125

weiland0
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zwak humeus, brokken klei, 

matig wortelhoudend, 

donker bruingrijs, a hor, 

geroerd, Aan-horizont, 

bouwvoor, dekzand

110

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

licht grijsbeige, c hor, 

C-horizont, 

moedermateriaal, dekzand
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Boring: 032
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bruingrijs, a hor, geroerd, 

Aan-horizont, bouwvoor, 

dekzand

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

licht grijsbeige, c hor, 

C-horizont, 

moedermateriaal, dekzand

130

Boring: 033
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Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, donker 

bruingrijs, A hor
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Zand, matig fijn, zwak siltig, 

geelbeige
120
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Boring: 034
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Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, matig 

wortelhoudend, donker 

bruingrijs, A hor
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Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, matig 

roesthoudend, matig 

wortelhoudend, donker 
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Zand, matig fijn, zwak siltig, 

geelbeige

190

Boring: 035
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bosgrond0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, donker 

bruingrijs, a hor, geroerd, 

Aan-horizont, bouwvoor, 

dekzand
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Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, resten hout, 

geroerd, vlekken begr
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Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, brokken klei, 

donker bruingrijs, geroelrd, 

vlekken begr
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Zand, matig fijn, zwak siltig, 

licht grijsbeige, c hor, 

C-horizont, 

moedermateriaal, dekzand

210

Boring: 036

0

-25

-50

-75

-100

-125

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, donker 

bruingrijs, a hor, geroerd, 

Aan-horizont, bouwvoor, 

dekzand

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

licht grijsbeige, c hor, 

C-horizont, 

moedermateriaal, dekzand

130

Boring: 037

0

-25

-50

-75

-100

-125

-150

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, donker 

bruingrijs, a hor, geroerd, 

Aan-horizont, bouwvoor, 

dekzand

130

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, resten hout, 

geroerd, vlekken begr

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

licht grijsbeige, c hor, 

C-horizont, 

moedermateriaal, dekzand

170

Boring: 038

0

-25

-50

-75

-100

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, donker 

bruingrijs, a hor, geroerd, 

Aan-horizont, bouwvoor, 

dekzand

80

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

licht grijsbeige, c hor, 

C-horizont, 

moedermateriaal, dekzand

110

Boring: 039

0

-25

-50

-75

-100

-125

-150

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, donker 

bruingrijs, a hor, geroerd, 

Aan-horizont, bouwvoor, 

dekzand

130

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

licht grijsbeige, c hor, 

C-horizont, 

moedermateriaal, dekzand

160

Boring: 040

0

-25

-50

-75

-100

-125

-150

-175

-200

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, matig 

wortelhoudend, donker 

grijsbruin, bov

30

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

donker grijsbruin, broken 

beigegrijs zand

170

Veen, mineraalarm, 

donkerbruin
200

Boring: 041

0

-25

-50

-75

-100

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, brokken klei, 

matig wortelhoudend, 

donker bruingrijs, a hor, 

geroerd, Aan-horizont, 

bouwvoor, dekzand

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

matig roesthoudend, licht 

grijsbeige, c hor, C-horizont, 

moedermateriaal, dekzand

100
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Boring: 042

0

-25

-50

-75

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, brokken klei, 

donker bruingrijs, a hor, 

geroerd, Aan-horizont, 

bouwvoor, dekzand

35

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

licht grijsbeige, c hor, 

C-horizont, 

moedermateriaal, dekzand

80

Boring: 043

0

-25

-50

-75

-100

-125

-150

-175

-200

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, zwak 

wortelhoudend, bruingrijs, 

bov

15

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

geroerd
80

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, brokken klei, 

donker grijsbruin, lichtere 

vlekken, geroerd

140

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, resten hout, 

donker grijsbruin, vlekken 

begr

200

Boring: 044

0

-25

-50

-75

-100

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, brokken klei, 

matig wortelhoudend, 

donker bruingrijs, a hor, 

geroerd, Aan-horizont, 

bouwvoor, dekzand

40

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

matig roesthoudend, licht 

grijsbeige, c hor, C-horizont, 

moedermateriaal, dekzand

100

Boring: 045

0

-25

-50

-75

-100

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, brokken klei, 

matig wortelhoudend, 

donker bruingrijs, a hor, 

geroerd, Aan-horizont, 

bouwvoor, dekzand

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

matig roesthoudend, licht 

grijsbeige, c hor, C-horizont, 

moedermateriaal, dekzand

100

Boring: 046

0

-25

-50

-75

-100

-125

-150

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, matig 

wortelhoudend, brokken 

klei, donker grijsbruin, 

geroerd

85

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, donker 

grijsbruin, vlekken 

beigebruin zand, AC hot

120

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

bruinbeige, C hor
150

Boring: 047

0

-25

-50

-75

-100

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, brokken klei, 

matig wortelhoudend, 

donker bruingrijs, a hor, 

geroerd, Aan-horizont, 

bouwvoor, dekzand

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

matig roesthoudend, licht 

grijsbeige, c hor, C-horizont, 

moedermateriaal, dekzand

100

Boring: 048

0

-25

-50

-75

-100

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, brokken klei, 

matig wortelhoudend, 

donker bruingrijs, a hor, 

geroerd, Aan-horizont, 

bouwvoor, dekzand

40

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

matig roesthoudend, licht 

grijsbeige, c hor, C-horizont, 

moedermateriaal, dekzand

100

Boring: 049

0

-25

-50

-75

-100

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, brokken klei, 

matig wortelhoudend, zwak 

roesthoudend, donker 

bruingrijs, a hor, geroerd, 

Aan-horizont, bouwvoor, 

dekzand

40

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

matig roesthoudend, licht 

grijsbeige, c hor, C-horizont, 

moedermateriaal, dekzand

100
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Boring: 050

0

-25

-50

-75

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, brokken klei, 

donker bruingrijs, a hor, 

Aan-horizont, bouwvoor, 

dekzand
65

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

licht bruinbeige, c hor, 

C-horizont, 

moedermateriaal, dekzand

90

Boring: 051

0

-25

-50

-75

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, brokken klei, 

donker bruingrijs, a hor, 

geroerd, Aan-horizont, 

bouwvoor, dekzand
50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

licht bruinbeige, c hor, 

C-horizont, 

moedermateriaal, dekzand

80

Boring: 052

0

-25

-50

-75

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, brokken klei, 

donker bruingrijs, a hor, 

Aan-horizont, bouwvoor, 

dekzand
50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

licht bruinbeige, c hor, 

C-horizont, 

moedermateriaal, dekzand

80

Boring: 053

0

-25

-50

-75

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, brokken klei, 

donker bruingrijs, a hor, 

geroerd, Aan-horizont, 

bouwvoor, dekzand
50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

lichtgrijs, c hor, C-horizont, 

moedermateriaal, dekzand

80

Boring: 054

0

-25

-50

-75

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, donker 

bruingrijs, Aan-horizont, 

bouwvoor, dekzand
55

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

licht bruinbeige, C-horizont, 

moedermateriaal, dekzand

80

Boring: 055

0

-25

-50

-75

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, donker 

bruingrijs, Aan-horizont, 

bouwvoor, dekzand

65

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

licht bruinbeige, C-horizont, 

moedermateriaal, dekzand

90

Boring: 056

0

-25

-50

-75

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, donker 

bruingrijs, a hor, 

Aan-horizont, bouwvoor, 

dekzand
50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

licht bruinbeige, c hor, 

C-horizont, 

moedermateriaal, dekzand

80

Boring: 057

0

-25

-50

-75

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, donker 

bruingrijs, a hor, 

Aan-horizont, bouwvoor, 

dekzand
50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

licht bruinbeige, c hor, 

C-horizont, 

moedermateriaal, dekzand

80
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Boring: 058

0

-25

-50

-75

-100

-125

-150

-175

-200

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, zwak 

wortelhoudend, donker 

bruingrijs, bov
50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak roesthoudend, 

geelbeige, geroerd

110

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, brokken klei, 

matig roesthoudend, 

donker grijsbruin, geroerd

140

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, resten hout, 

donker grijsbruin, geroerd, 

vlekken begr

190

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

grijsbeige, C hor

210

Boring: 059

0

-25

-50

-75

-100

-125

-150

-175

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

licht bruingrijs, a hor, geroerd

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

donker bruingrijs, vergraven

160

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

grijsbeige, c hor, dekzand
190

Boring: 060

0

-25

-50

-75

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, donker 

bruingrijs, a hor, bv

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

geelbeige, c hor, dekzand

90

Boring: 061

0

-25

-50

-75

-100

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, donker 

bruingrijs, a hor, bv
40

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

licht bruingrijs, ge gevl, 

geroerd

90

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

lichtgrijs, c hor
120

Boring: 062

0

-25

-50

-75

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, donker 

bruingrijs, Aan-horizont, 

bouwvoor, dekzand
55

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

licht bruinbeige, C-horizont, 

moedermateriaal, dekzand

80

Boring: 063

0

-25

-50

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, donker 

bruingrijs, Aan-horizont, 

bouwvoor, dekzand
50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

licht bruinbeige, C-horizont, 

moedermateriaal, dekzand

70

Boring: 064

0

-25

-50

-75

-100

-125

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, donker 

bruingrijs, a horizont, bv

20

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

licht bruingrijs, vergraven

80

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

donker bruingrijs, vergraven
110

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

grijsbeige, c horizont
130

Boring: 065

0

-25

-50

-75

-100

-125

-150

-175

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

licht bruingrijs, a hor, geroerd

80

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

donkerbruin, vergraven

160

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

grijsbeige, c hor, dekzand
190
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Boring: 066

0

-25

-50

-75

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, donker 

bruingrijs, Aan-horizont, 

bouwvoor, dekzand

80

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

licht bruinbeige, C-horizont, 

moedermateriaal, dekzand

90

Boring: 067

0

-25

-50

-75

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, donker 

bruingrijs, Aan-horizont, 

bouwvoor, dekzand

70

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

licht bruinbeige, C-horizont, 

moedermateriaal, dekzand

90

Boring: 068

0

-25

-50

-75

-100

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, donker 

bruingrijs, Aan-horizont, 

bouwvoor, dekzand

20

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

licht beigegeel, bouwzand

40

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

donker bruingrijs

60

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

licht grijsbeige, menglaag?, 

Weinig gevlekt bruingrijs, 

AC-horizont, 

moedermateriaal, dekzand

80

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

sporen hout, licht grijsbeige, 

C-horizont, 

moedermateriaal, dekzand

110

Boring: 069

0

-25

-50

-75

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, donker 

bruingrijs, Aan-horizont, 

bouwvoor, dekzand

65

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

lichtgrijs, C-horizont, 

moedermateriaal, dekzand

90

Boring: 070

0

-25

-50

-75

-100

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

uiterst puinhoudend, 

puinverharding

15

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

donker grijsbruin, Veel 

gevlekt beigegeel

40

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, donker 

grijsbruin, Aan-horizont, 

esgrond, dekzand

70

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

licht geelbeige, C-horizont, 

moedermateriaal, dekzand

100

Boring: 071

0

-25

-50

-75

-100

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

sterk puinhoudend, donker 

grijsbruin, Veel gevlekt 

beigegeel, Aan-horizont, 

omgewerkte grond, dekzand55

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

insluitingen roest, licht 

geelbeige, C-horizont, 

moedermateriaal, dekzand
100

Boring: 072

0

-25

-50

-75

-100

-125

-150

-175

-200

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

donker grijsbruin, Weinig 

gevlekt, Aan-horizont, 

omgewerkte grond, dekzand

70

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, donker 

bruingrijs, Veel gevlekt licht 

grijsbeige, Aan-horizont, 

omgewerkte grond

110

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

donker grijsbruin, Weinig 

gevlekt licht geelgrijs, 

Aan-horizont, omgewerkte 

grond, dekzand

160

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

sterk roesthoudend, donker 

bruinoranje, bovenin gegr, 

onderin roest, grondwater., 

C-horizont, 

moedermateriaal, dekzand

210

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

brokken leem, geelbeige, 

C-horizont, 

moedermateriaal, dekzand

220

Boring: 073

0

-25

-50

-75

-100

-125

-150

-175

-200

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, zwak 

puinhoudend, donker 

grijsbruin, geroerd, Weinig 

gevlekt geelbeige, 

Aan-horizont, omgewerkte 

grond, dekzand

200
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Boring: 074

0

-25

-50

-75

-100

-125

-150

-175

-200

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, zwak 

puinhoudend, donker 

grijsbruin, geroerd, Weinig 

gevlekt geelbeige, 

Aan-horizont, omgewerkte 

grond, dekzand

200

Boring: 075

0

-25

-50

-75

-100

-125

-150

-175

-200

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, zwak 

puinhoudend, donker 

grijsbruin, geroerd, Weinig 

gevlekt geelbeige, 

Aan-horizont, omgewerkte 

grond, dekzand

200

Boring: 076

0

-25

-50

-75

-100

-125

-150

-175

-200

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

donker grijsbruin, Weinig 

gevlekt grijsbeige, 

Aan-horizont, omgewerkte 

grond, dekzand

70

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

beigegeel, Weinig gevlekt 

grijs
110

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

insluitingen roest, zwak 

puinhoudend, grijs, Weinig 

gevlekt licht geelgrijs, 

Aan-horizont, omgewerkte 

grond, dekzand180

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

sterk roesthoudend, 

geeloranje, bovenin gegr, 

onderin roest, grondwater., 

C-horizont, 

moedermateriaal, dekzand

210

Boring: 077

0

-25

-50

-75

-100

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

uiterst puinhoudend, 

puinverharding

15

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

donker grijsbruin, Veel 

gevlekt beigegeel

55

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, donker 

grijsbruin, Sporen gevlekt 

geelbeige, Aan-horizont, 

esgrond, dekzand

85

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

licht grijsbeige, C-horizont, 

moedermateriaal, dekzand

120

Boring: 078

0

-25

-50

-75

-100

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

donker grijsbruin, Weinig 

gevlekt, Aan-horizont, 

omgewerkte grond, dekzand

60

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

donkergrijs, AE-horizont, 

bodem, dekzand

75

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

sterk roesthoudend, 

geeloranje, of BC?, 

B-horizont, bodem, dekzand

85

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

matig roesthoudend, 

beigegeel, of BC?

90

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

insluitingen roest, 

beigegeel, C-horizont, 

moedermateriaal, dekzand

120

Boring: 079

0

-25

-50

-75

-100

-125

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

donker grijsbruin, Weinig 

gevlekt beigegeel, 

Aan-horizont, omgewerkte 

grond, dekzand

70

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

donkergrijs, wat voor 

hor???, APB-horizont, 

moedermateriaal, dekzand

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

matig roesthoudend, 

beigegeel, C-horizont, 

moedermateriaal, dekzand

130

Boring: 080

0

-25

-50

-75

-100

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

uiterst puinhoudend, 

puinverharding, 

Aan-horizont, omgewerkte 

grond, dekzand

15

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

donker grijsbruin, Veel 

gevlekt beigegeel

65

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

licht geelbeige, C-horizont, 

moedermateriaal, dekzand

100

Boring: 081

0

-25

-50

-75

-100

-125

-150

-175

-200

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, zwak 

wortelhoudend, donker 

bruingrijs, Weinig gevlekt 

licht grijsbeige, 

Aan-horizont, omgewerkte 

grond, dekzand

130

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, matig 

baksteenhoudend, donker 

bruingrijs, baksteen tot  

einde boring, Aan-horizont, 

omgewerkte grond, dekzand200
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Boring: 082

0

-25

klinker0

Klinker, Bestrating
5

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

licht grijsbeige, cunetzand

15

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, donker 

bruingrijs, gestaaktop puin?, 

Veel gevlekt, AB-horizont, 

esgrond, dekzand

30

Boring: 083

0

-25

-50

-75

-100

-125

-150

-175

-200

klinker0

Klinker, Bestrating
5

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

licht grijsbeige, cunetzand

65

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, matig 

baksteenhoudend, 

insluitingen roest, donker 

bruingrijs, bovenin 

baksteen, vanaf 1,20  

donkerder vanwege 

grondwater, Veel gevlekt, 

AB-horizont, esgrond, 

dekzand

200

Boring: 084

0

-25

-50

-75

-100

-125

-150

-175

-200

-225

-250

-275

-300

-325

-350

-375

-400

-425

-450

-475

-500

-525

-550

-575

-600

-625

-650

-675

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

matig humeus, donker 

grijsbruin, Aan-horizont, 

bouwvoor, dekzand

35

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

insluitingen kolengruis, 

bruinbeige, Aan-horizont, 

omgewerkte grond, dekzand

130

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

licht grijsbeige, C-horizont, 

moedermateriaal, dekzand
160

Boring: 085

0

-25

-50

-75

-100

-125

-150

-175

-200

klinker0

Klinker, Bestrating
5

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

insluitingen roest, licht 

grijsbeige, cunetzand

40

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, insluitingen 

kolengruis, insluitingen 

baksteen, donker bruingrijs, 

Weinig gevlekt grijsbeige, 

Aan-horizont, esgrond, 

dekzand130

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

uiterst roesthoudend, 

donker bruinoranje, 

B-horizont, 

moedermateriaal, dekzand

170

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

donker oranjebruin, 

BC-horizont

190

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

bruin, of toch nog BC?, 

C-horizont, bodem, dekzand

210

Boring: 086

0

-25

-50

-75

-100

-125

klinker0

Klinker, Bestrating
5

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

insluitingen roest, licht 

geelbeige, cunetzand

90

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, uiterst 

roesthoudend, donker 

bruingrijs, Veel gevlekt 

donker bruinoranje, 

AB-horizont, esgrond, 

dekzand

115

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

grijsbeige, C-horizont, 

moedermateriaal, dekzand

140

Boring: 087

0

-25

-50

klinker0

Klinker, Bestrating
5

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

licht grijsbeige, cunetzand

10

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

bruingrijs, gestaakt op 

puin?, Veel gevlekt, 

Aan-horizont, omgewerkte 

grond, dekzand

55

Boring: 088

0

-25

-50

beton0

Beton, Bestrating10

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

geelbeige
35

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

donker bruingrijs, gestaakt 

op puin?, Sporen gevlekt, 

Aan-horizont, omgewerkte 

grond, dekzand

55

Boring: 089

0

-25

-50

-75

-100

-125

-150

beton0

Beton, Bestrating10

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

geelbeige

15

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, matig 

puinhoudend, donker 

bruingrijs, Veel gevlekt 

geelbeige, Aan-horizont, 

omgewerkte grond, dekzand

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, zwak 

puinhoudend, donker 

geelbeige, Veel gevlekt 

donker bruingrijs, 

AC-horizont, dekzand

130

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

geelbeige, C-horizont, 

moedermateriaal, dekzand

160
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Boring: 090

0

-25

-50

-75

-100

-125

-150

-175

-200

tegel0

Tegel
5

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

licht grijsbeige, cunetzand

15

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, zwak 

puinhoudend, donker 

grijsbruin, geroerd, Weinig 

gevlekt geelbeige, 

Aan-horizont, omgewerkte 

grond, dekzand

180

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

donker grijsbeige, 

C-horizont, 

moedermateriaal, dekzand

200

Boring: 091

0

-25

-50

-75

-100

-125

-150

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, zwak 

puinhoudend, donker 

grijsbruin, geroerd, Weinig 

gevlekt geelbeige, 

Aan-horizont, omgewerkte 

grond, dekzand

120

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

insluitingen roest, licht 

bruinbeige, C-horizont, 

moedermateriaal, dekzand

150

Boring: 092

0

-25

-50

-75

-100

-125

beton0

Beton, Bestrating10

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

geelbeige

15

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, donker 

bruingrijs, Veel gevlekt, 

Aan-horizont, esgrond, 

dekzand

110

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

neutraalbeige, C-horizont, 

moedermateriaal, dekzand
140

Boring: 093

0

-25

-50

-75

klinker0

Klinker
5

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

licht grijsbeige, cunetzand

15

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, zwak 

puinhoudend, donker 

grijsbruin, gestaakt, op 

baksteen?, Aan-horizont, 

omgewerkte grond

80

Boring: 094

0

-25

-50

-75

-100

-125

-150

beton0

Beton, Bestrating10

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, donker 

geelbeige, Veel gevlekt 

donker bruingrijs, 

Aan-horizont, omgewerkte 

grond, dekzand

70

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

geelbeige, C-horizont, 

moedermateriaal, dekzand

95

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, donker 

grijsbruin, ???, dekzand

130

Zand, matig grof, zwak siltig, 

geelbeige

170

Boring: 095

0

-25

-50

-75

-100

-125

-150

-175

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, donker 

bruingrijs, Veel gevlekt 

geelbeige, AP-horizont, 

omgewerkte grond

30

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

geelbeige, omgewerkte 

grond

55

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, sporen puin, 

donker bruingrijs, 

omgewerkte grond
150

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

C-horizont, 

moedermateriaal, dekzand
180

Boring: 096

0

-25

-50

-75

-100

-125

klinker0

Klinker, Bestrating
5

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

insluitingen roest, licht 

geelbeige, cunetzand

20

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, insluitingen 

grind, insluitingen 

kolengruis, insluitingen 

baksteen, Weinig gevlekt 

grijsbeige, Aan-horizont, 

esgrond, dekzand

110

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

grijsbeige, C-horizont, 

moedermateriaal, dekzand

140

Boring: 097

0

-25

klinker0

Klinker, Bestrating
5

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

licht grijsbeige, cunetzand

15

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

bruingrijs, gestaaktop puin?, 

Veel gevlekt, Aan-horizont, 

omgewerkte grond, dekzand

40
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Boring: 098

0

-25

-50

-75

-100

beton0

Beton, Bestrating10

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

geelbeige

15

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, donker 

geelbeige, Veel gevlekt 

donker bruingrijs, 

Aan-horizont, omgewerkte 

grond, dekzand

70

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

geelbeige, C-horizont, 

moedermateriaal, dekzand

100

Boring: 099

0

-25

-50

-75

-100

-125

-150

-175

-200

klinker0

Klinker
5

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

licht grijsbeige, cunetzand

15

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak puinhoudend, donker 

grijsbeige, geroerd, Veel 

gevlekt donker bruingrijs, 

Aan-horizont, omgewerkte 

grond, dekzand

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

donker grijsbruin, 

Aan-horizont, omgewerkte 

grond
200

Boring: 100

0

-25

-50

-75

-100

-125

-150

-175

-200

klinker0

Klinker
5

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

licht grijsbeige, cunetzand

15

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, zwak 

puinhoudend, donker 

grijsbruin, geroerd, Weinig 

gevlekt geelbeige, 

Aan-horizont, omgewerkte 

grond, dekzand

180

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

donker grijsbeige, 

C-horizont, 

moedermateriaal, dekzand

200

Boring: 101

0

-25

-50

-75

-100

-125

-150

-175

-200

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, zwak 

puinhoudend, donker 

grijsbruin, geroerd, Weinig 

gevlekt geelbeige, 

Aan-horizont, omgewerkte 

grond, dekzand

180

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

licht bruinbeige, C-horizont, 

moedermateriaal, dekzand

200

Boring: 102

0

-25

beton0

Beton, Bestrating10

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

licht grijsbeige, cunetzand, 

gestaakt op 2e betonvloer?? 

puin?? 

30

Boring: 103

0

-25

-50

-75

-100

beton0

Beton, Bestrating10

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, donker 

geelbeige, Veel gevlekt 

donker bruingrijs, 

Aan-horizont, omgewerkte 

grond, dekzand

55

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

geelbeige, C-horizont, 

moedermateriaal, dekzand120

Boring: 104

0

-25

-50

-75

-100

klinker0

Klinker
5

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

licht grijsbeige, cunetzand

10

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, zwak 

puinhoudend, donker 

grijsbruin, geroerd, Weinig 

gevlekt geelbeige, 

Aan-horizont, omgewerkte 

grond, dekzand

55

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

licht geelbeige, C-horizont, 

moedermateriaal, dekzand

120

Boring: 105

0

-25

-50

-75

-100

-125

-150

-175

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, donker 

bruingrijs, Veel gevlekt 

geelbeige, omgewerkte 

grond

155

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

licht grijsbeige, C-horizont, 

moedermateriaal, dekzand190
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Boring: 106

0

-25

-50

-75

-100

-125

-150

-175

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, donker 

bruingrijs, Veel gevlekt, 

Aan-horizont, esgrond, 

dekzand

80

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, donker 

bruingrijs, Veel gevlekt 

geelbeige, omgewerkte 

grond

155

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

licht grijsbeige, C-horizont, 

moedermateriaal, dekzand190

Boring: 107

0

-25

-50

-75

-100

-125

-150

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, donker 

bruingrijs, Aan-horizont, 

esgrond, dekzand
50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, matig 

puinhoudend, donker 

bruingrijs, Veel gevlekt 

geelbeige, omgewerkte 

grond

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, donker 

bruingrijs, Veel gevlekt 

geelbeige, omgewerkte 

grond

140

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

licht grijsbeige, C-horizont, 

moedermateriaal, dekzand

170

Boring: 108

0

-25

-50

-75

-100

-125

-150

-175

-200

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

licht grijsbeige, cunetzand, 

Weinig gevlekt donker 

grijsbruin

30

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak puinhoudend, donker 

grijsbruin, geroerd, Veel 

gevlekt, Aan-horizont, 

omgewerkte grond, dekzand

140

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

donker grijsbruin, C?? 

beekinvloed, Veel gevlekt 

geelbeige, C-horizont, 

moedermateriaal200

Boring: 109

0

-25

-50

-75

-100

-125

-150

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, zwak 

puinhoudend, donker 

grijsbruin, geroerd, Weinig 

gevlekt geelbeige, 

Aan-horizont, omgewerkte 

grond, dekzand

110

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

brokken roest, licht 

grijsbeige, onderin wat 

donkere vlekken, 

beekeerd??, C-horizont, 

moedermateriaal, dekzand

160

Boring: 110

0

-25

-50

-75

-100

-125

-150

-175

-200

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, zwak 

puinhoudend, donker 

grijsbruin, geroerd, Weinig 

gevlekt geelbeige, 

Aan-horizont, omgewerkte 

grond, dekzand

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

licht grijsbeige, onderin wat 

donkere vlekken, 

beekeerd??, C-horizont, 

moedermateriaal, dekzand
200

Boring: 111

0

-25

-50

-75

-100

-125

-150

-175

-200

klinker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, zwak 

puinhoudend, donker 

grijsbruin, AP-horizont, 

bouwvoor

30

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

insluitingen roest, geelbeige

70

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, spikkels 

roest, insluitingen 

kolengruis, Aan-horizont, 

esgrond, dekzand

180

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

licht grijsbeige, C-horizont, 

moedermateriaal, dekzand

200

Boring: 112

0

-25

-50

-75

-100

-125

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, donker 

bruingrijs, a hor, 

Aan-horizont, bouwvoor, 

dekzand

90

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

licht bruinbeige, c hor, 

C-horizont, 

moedermateriaal, dekzand
140

Boring: 113

0

-25

-50

-75

-100

-125

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, matig 

wortelhoudend, donker 

bruingrijs, a hor, geroerd, 

Aan-horizont, bouwvoor, 

dekzand

110

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

licht grijsbeige, c hor, 

C-horizont, 

moedermateriaal, dekzand

140
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Boring: 114

0

-25

-50

-75

-100

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, donker 

bruingrijs, a hor, geroerd, 

Aan-horizont, bouwvoor, 

dekzand

85

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

licht grijsbeige, c hor, 

C-horizont, 

moedermateriaal, dekzand

120

Boring: 115

0

-25

-50

-75

-100

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus, matig 

roesthoudend, donker 

bruingrijs, a hor, geroerd, 

Aan-horizont, bouwvoor, 

dekzand

55

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

matig roesthoudend, 

bruingrijs, oranje vlekken, 

geroerd,restant bC?

90

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

licht grijsbeige, c hor, 

C-horizont, 

moedermateriaal, dekzand

120
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1 Administratieve gegevens 

Projectnaam Beekdal bij Zuidrand Goirle - locatie van Puijenbroek 

Provincie Noord-Brabant 

Gemeente Goirle 

Plaats Goile 

Toponiem  Zuidrand Goirle 

Kaartbladnummer 50F 

x,y–coördinaten 132798/391905  132941/392026 
133087/391813  132954/391701 

CMA/AMK-status n.v.t. 

Archis-monumentnummer n.v.t. 

Archis-waarnemingsnummer  n.v.t. 

Oppervlakte plangebied 120 hectare (inclusief het van onderzoek vrij gestelde 
deel) 

Oppervlakte onderzoeksgebied 4,6 hectare (behoud waarde archeologie, o.b.v. het 
uitgevoerde booronderzoek) 

Huidig grondgebruik  Begroeid met gras 
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2 Aanleiding en motivering onderzoek 

2.1 Aanleiding en motivering 

Dit Programma van Eisen heeft betrekking op een opgraving – variant archeologische begeleiding 
(BRL 4000, protocol 4004, KNA 4.1) voor een gedeelte van het plangebied Zuidrand Goirle. Dit 
plangebied maakt onderdeel uit van het terrein van Van Puijenbroek (bedrijventerrein HaVeP en 
de aan de zuidkant daarop aansluitende groene zones). De aanleiding van het onderzoek wordt 
gevormd door de voorgenomen ontwikkelingen in het plangebied. In het onderhavige plangebied 
is een beekverlegging voorzien en worden er maatregelen genomen in het kader van het Natuur 
Netwerk Brabant. Er heeft reeds eerder een archeologisch vooronderzoek plaats gevonden 
waarbij door de bevoegde overheid is geoordeeld dat alleen ter plaatse van voorliggend 
plangebied de waarde archeologie behouden bleef. Alle andere delen zijn vrijgegeven voor wat 
betreft het onderdeel archeologie, behoudens de artikel 5:10 melding uit de Erfgoedwet 2016. 
 
Archeologisch bureauonderzoek 
In 2017 is er door Antea Group een archeologisch bureauonderzoek opgesteld voor het 
plangebied. Dit onderzoek heeft uitgewezen dat er in het plangebied een middelhoge tot hoge 
kans op het aantreffen van archeologische sporen en vondsten bestond. In het aanwezige 
beekdal kan namelijk sprake zijn van kampementen uit de steentijd en sporen en vondsten die te 
maken hebben met het gebruik van het gebied als jachtgebied, het winnen van grondstoffen en 
de visvangst. Ook sporen van regulering van waterlopen in het gebied om bijvoorbeeld 
overstromingen te voorkomen kunnen voorkomen. Op  basis van alleen het bureauonderzoek 
was het niet mogelijk om een deel van het plangebied administratief uit te sluiten van 
archeologisch vervolgonderzoek. Er werd geadviseerd een verkennend booronderzoek uit te 
voeren.1 
 
Archeologisch veldonderzoek 
In 2018 is er een inventariserend veldonderzoek d.m.v. boringen (verkennende fase) uitgevoerd 
in het gehele plangebied. Uit het onderzoek is gebleken dat de bodemopbouw binnen het 
plangebied varieert:  

 de meerderheid van de boringen vertoont een AC profiel;  

 er is een groep met een A-AC-C profiel; 

 een aantal boringen waar onder de A-horizont een overgangslaagje aanwezig is naar de 
C-horizont met kleibrokken; 

In een aantal boringen is een klei-of veenlaag (met soms houtresten) aanwezig. Een klein aantal 
boringen is gestaakt of kent een volledig verstoord pakket tot einde boring. 
 
Wanneer de resultaten vervolgens ruimtelijk geplot worden laten de hiervoor beschreven 
bodemprofielen zien dat het plangebied feitelijk in drie zones te verdelen is:  

1) Het noordelijk gedeelte rondom de bestaande fabrieksgebouwen: hier is de 
bodemopbouw geroerd tot voorbij het archeologisch vlak. Redelijkerwijs worden hier 
geen intacte archeologische resten meer verwacht 

2) Het zuidwestelijke gedeelte. Hiervan is aangetoond dat een potentieel archeologisch 
niveau reeds is opgenomen in de bouwvoor. Ook hier geldt dat er redelijkerwijs geen 
(behoudenswaardige) vindplaatsen meer worden verwacht 

3) Het zuidoostelijk gedeelte. Hier ligt het diepste gedeelte van het beekdal waar 
plaatselijk nog een intacte bodem (klei op veen) intact is. In geen van de archeologische 

                                                                 
1 Craane, 2017. 
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boringen werd echter aanwijzingen aangetroffen voor de aanwezigheid van één of 
meerdere dekzandkop(jes). Dit maakt dat de verwachting, op potentiele vindplaatsen uit 
de steentijd (die in beekdalcontext juist meestal geassocieerd worden met 
dekzandkopjes), ook kan worden bevestigd als laag. Beekdalgerelateerde vondsten uit 
andere perioden kunnen hier echter nog wel worden aangetroffen.  

 
Antea Group adviseerde om het gehele plangebied vrij te geven. Dit omdat het in het beekdal 
niet volledig uit te sluiten is dat er op puntlocaties archeologische fenomenen aanwezig zijn, 
maar dit betreffen vondstlocaties die kleiner zijn dan 1,0 m in doorsnede en die bijna niet nader 
in beeld te brengen zijn. De gemeente Goirle heeft, afwijkend op het advies van Antea Group, 
besloten dat voor het beekdal  nader archeologisch onderzoek noodzakelijk is. Indien hier voor 
het verleggen van de beekloop grondverzet zal plaatsvinden, dienen deze werkzaamheden 
archeologisch begeleid te worden, waartoe in opdracht van de opdrachtgever onderhavig PvE is 
opgesteld.2 
 
 
 

  

                                                                 
2 Sophie, 2018. 
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3 Eerder uitgevoerd onderzoek 

 

 
Eerder uitgevoerd onderzoek 
 

Bureauonderzoek 

Uitvoerder Antea Group 

Uitvoeringsperiode Maart 2017 

Rapportage Craane, M.L., 2017: Bureauonderzoek Zuidrand Goirle, 
uitbreiding Groen-Blauwe zone. Antea Group Archeologie 
2017/130, Oosterhout. 

Veldonderzoek (IVO-O, IVO-P, IVO-Opwater, IVO-Onderwater, AB et cetera) 

Uitvoerder Antea Group 

Uitvoeringsperiode April 2018 

Uitvoeringsmethode Inventariserend veldonderzoek d.m.v. boringen 
(verkennende fase) 

Rapportage  Sophie, G., 2018. Inventariserend veldonderzoek d.m.v. 
boringen Zuidrand Goirle, locatie van Puijenbroek Goirle, 
uitbreiding Groen-Blauwe zone. Antea Group, 
Oosterhout.  

Vondsten/monsters/documentatie Documentatie: Antea Group/Archis3/Dans EASY 
Vondsten/monsters : n.v.t. 

Specialistisch onderzoek  

Archeobotanie n.v.t. 

Archeozoölogie n.v.t. 

Fysische antropologie n.v.t. 

Fysische geografie n.v.t. 

Geofysisch onderzoek n.v.t. 

Archeologisch materiaal n.v.t. 

Vondsten/documentatie n.v.t. 

Geraadpleegde bronnen en partijen 

Overige literatuur n.v.t. 

Amateur-archeologen n.v.t. 
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4 Archeologische verwachting 

4.1 Regionale en cultuurlandschappelijke context 

4.1.1 Fysiek-landschappelijke, geologische, geomorfologische en bodemkundige 
kenmerken 

Het plangebied maakt deel uit van een stuifzandzone van het Laagpakket van Kootwijk (Formatie 
van Boxtel). Uit de geomorfologische kaart blijkt dat het plangebied deel uitmaakt van het 
beekdal van de Leij. Volgens de bodemkaart komen in het plangebied beekeerdgronden voor, die 
zijn ontstaan in lemig fijn zand met grondwatertrap III.  
 

4.1.2 Cultuurlandschappelijke en historisch-geografische kenmerken 

Het plangebied maakte in de achttiende en negentiende eeuw grotendeels deel uit van het 
beekdal van de Leij. De Oude Leij vormde van oudsher de grens tussen Goirle en Hilvarenbeek. Al 
in de tweede helft van de achttiende eeuw was deze beek rechtgetrokken, waardoor de 
oorspronkelijke sterk meanderende beek een vrij recht verloop had gekregen met hoekige 
bochten. 
 
De oudst bekende vermelding van Goirle dateert uit 1298, maar opgravingen bij de afbraak van 
de parochiekerk hebben aangetoond dat er al in de twaalfde eeuw op deze plek een kerkje stond. 
De naam Goirle is afgeleid van ‘goer’, wat moeras of drassige grond betekent, en ‘loo’ wat op een 
open plek in het bos duidt. De meeste bebouwing lag aan de noordzijde oftewel aan de droge 
zijde van de Kerkstraat. Dit doet vermoeden dat de Leij regelmatig buiten haar oevers trad, 
waarbij de niet opgehoogde gronden aan de zuidzijde van de Kerkstraat overstroomden. Een 
andere verklaring is dat de Nieuwe Leij de dekzandrug dreigde te ondermijnen. 
 

4.2 Aard en ouderdom van de vindplaats(en) 

In het plangebied worden voornamelijk puntvondsten verwacht, omdat het beekdal te nat was 
voor bewoning. Het gebied van het beekdal werd echter wel gebruik voor andere activiteiten, 
waardoor resten van infrastructuur, voorwerpen gerelateerd aan jacht- en visvangst, 
nederzettingsafval, rituele depositie, vaartuigen, gegraven waterwerken en bijvoorbeeld 
winplaatsen van grondstoffen kunnen voorkomen. Ook kunnen in het beekdal hoogtes 
voorkomen, waar bijvoorbeeld in de steentijd (tijdelijke) kampen aanwezig kunnen zijn geweest. 
Er zijn in de uitgevoerde boringen overigens geen aanwijzingen aangetroffen voor dergelijke 
hoogtes. De sporen binnen het beekdal kunnen dateren uit de steentijd tot en met de nieuwe 
tijd.  
 

4.3 Begrenzing en oppervlakte van de vindplaats(en) 

De verwachting is dat de archeologische resten binnen het beekdal voornamelijk bestaan uit 
losse puntvondsten en dat het niet zal gaan om grote vindplaatsen. Mogelijke voorden 
(doorwaadbare plaats) of bruggen kunnen zich wel tot buiten de begrenzing van het 
onderzoeksgebied uitstrekken.  
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4.4 Structuren en sporen 

Volgens de KNA leidraad voor beekdalen kunnen de volgende elementen worden aangetroffen: 
1. Houten en stenen constructies die verband houden met infrastructuur, zoals restanten 

van voorden, bruggen, sluizen en stuwen; 
2. Voorzieningen voor de visvangst en jacht-attributen: fuiken, visweren, eendenkooien, 

strikken en netten, pijlen en harpoenen; 
3. Plaatsen van ‘rituele depositie’ van stenen of metalen voorwerpen, potten aardewerk en 

van menselijk en dierlijk botmateriaal; 
4. Tijdelijke verblijfplaatsen of kampementen van laat-paleolithische, mesolithische en 

(vroeg-)neolithische jagers en verzamelaars; 
5. Vaartuigen, waaronder uitgeholde boomstammen (kano’s) en boten; 
6. Perceleringssystemen, hooiwinnings- en beweidingsarealen; 
7. Knuppelpaden, wegen en dammen; 
8. Gegraven waterwerken uit historische tijd: grachten, kanalen, molentakken; 
9. Winningszones van grondstoffen, zoals vuursteen, leem, veen en ijzeroer.3  

4.5 Anorganische artefacten 

Aardewerk (handgevormd en/of gedraaid), (verbrand) huttenleem, bouwmateriaal (baksteen, 
mortel e.d.), glas, metaalslakken, metalen voorwerpen en bewerkt natuursteen (waaronder ook 
vuursteen).  
 

4.6 Organische artefacten 

Onder gunstige (natte) conserveringsomstandigheden kunnen organische artefacten van hout, 
been, gewei, hoorn, riet of leer worden aangetroffen. 
 

4.7 Archeozoölogische en botanische resten 

Onder gunstige (natte) conserveringsomstandigheden kunnen archeozoölogische resten in de 
vorm van dierlijk en menselijk bot en botanische resten in de vorm van macroresten (pitten, 
zaden, hout) en pollen aanwezig zijn. Ook kunnen verbrande resten (houtskool, verbrand bot en 
verkoolde botanische macroresten) aanwezig zijn.  
 

4.8 Archeologische stratigrafie en diepteligging 

Archeologische resten kunnen in het beekdal zowel aan de top van de natuurlijke bodem als 
dieper, indien sprake is geweest van sedimentatie, worden aangetroffen. Uit de boringen is 
gebleken dat de kleiige en venige lagen, die een indicatie zijn voor de beekdalbodem, voorkomen 
op circa 1,0 tot 1,5 m – mv.  
 
 

                                                                 
3 Rensink, 2008.  
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4.9 Gaafheid en conservering 

Uit de boringen is gebleken dat er binnen het beekdal op een aantal plaatsen significante 
bodemverstoring is opgetreden. De gaafheid van mogelijke vindplaatsen is daarmee laag tot 
middelhoog te noemen.   
 
Qua conservering van vondstmateriaal zullen anorganische materialen goed zijn geconserveerd. 
Aardewerk dat zich in de bouwvoor (of cultuurdek) bevindt kan door langdurige en herhaaldelijk 
grondbewerkingen sterker gefragmenteerd zijn dan in onderliggende sporen, maar dit geldt met 
name voor handgevormd aardewerk. Ook organische resten kunnen in kleigronden doorgaans 
goed zijn geconserveerd, met name (verbrand) bot.  
 
  



Programma van Eisen 
Opgraving - variant archeologische begeleiding 
16 april 2019  revisie 00 
VP Grondexploitatie B.V. 

 

Blad 8 van 30 

 

5 Doelstelling en vraagstelling 

5.1 Doelstelling 

Het doel van de archeologische begeleiding is in de eerste plaats het opsporen van 
archeologische vindplaatsen en in de tweede plaats, bij aantreffen hiervan, het documenteren 
van gegevens en veiligstellen van materiaal van vindplaatsen om daarmee informatie te 
behouden die van belang is voor de kennisvorming over het verleden.  
 

5.2 Relatie NOaA en/of andere onderzoekskaders 

De onderzoekslocatie ligt in de Archeoregio Brabants zandgebied. De volgende hoofdstukken uit 
de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie (NOaA) zijn voor deze regio en de verwachte 
periode(n) en vindplaatstypen voor de onderzoekslocatie van belang: 
11.  De vroege prehistorie 
17.  De late prehistorie in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland en het rivierengebied 
18.  De Romeinse tijd in het Midden-Nederlandse rivierengebied en het Zuid-Nederlands 
dekzand- en lössgebied 
22.  De Middeleeuwen en vroegmoderne tijd in Zuid-Nederland 
 
Uit de NOaA 2.0 zijn de volgende onderzoeksvragen van toepassing:  

 Hoe en wanneer ontstaan formele cultusplaatsen en hoe zijn deze gesitueerd en 
gestructureerd? (NOaA 2.0 – vraag 39); 

 Hoe heeft de visvangst zich technologisch en economisch ontwikkeld? (NOaA 2.0 – vraag 
102) 

5.3 Vraagstelling 

Zijn er binnen het onderzoeksgebied één of meer vindplaatsen aanwezig? 
 

5.4 Onderzoeksvragen 

Wanneer één of meer van onderstaande onderzoeksvragen alleen met 'ja' of 'nee' beantwoord 
kunnen worden, dan dient het antwoord nader te worden toegelicht. 
Aanvullende onderzoeksvragen dienen zo mogelijk en zo nodig in het kader van de evaluatie van 
het veldonderzoek nader te worden geformuleerd. Waar nodig worden hieronder gestelde 
vragen daarin geherformuleerd. 
 
Algemeen 
1. Wat is de aard (complextype), omvang en fysieke kwaliteit van de aangetroffen 

vindplaats(en)? 
2. Uit welke archeologische periode(n) dateert/dateren de vindplaats(en)?  
3. Kunnen de aangetroffen sporen worden toegeschreven aan structuren? En zo ja, wat voor 

structuren en wat is de datering van deze structuren? 
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Landschap en landgebruik 
4. Wat is de bodemopbouw binnen het onderzoeksgebied? Zijn er aanwijzingen voor 

bodemverstoringen? 
5. Hoe zag het landschap eruit ten tijde van de bewoningsperioden op de vindplaats? 
6. Wat kan er geconcludeerd worden over het landgebruik binnen het onderzoeksgebied 

voor(, tussen) en na de (verschillende) bewonings- of gebruiksperiode(n)? 
 
Sporen en structuren 
7. Zijn er binnen de aangetroffen sporen structuren aan te wijzen, en zo ja, welke zijn dit, wat 

is hun datering en waarvoor werden ze gebruikt?  
8. Wat kan er op basis van de spreiding van sporen, structuren en vondsten binnen de 

vindplaats(en) worden geconcludeerd over de inrichting en gebruik van het terrein?     
 
Materiële cultuur 
9. Zijn er tijdens de opgraving archeologische vondsten aangetroffen? Zo ja, wat is de datering 

van de archeologische vondsten en tot welke materiaalcategorieën en/of vondsttypen 
behoren zij? 

10. Wat is de conserveringstoestand van de verschillende aangetroffen  materiaalcategorieën, 
inclusief eventueel aanwezig archeobotanisch en -zoölogisch materiaal? 
 

Specifiek voor beekdalen4 
11. Zijn er in het beekdal en de aangrenzende randzones van het beekdal archeologische 

vindplaatsen aangetroffen? Zo ja, wat is de locatie, aard, dateringen en omvang ervan? 
12. Wat kan er aan de hand van de onderzoeksresultaten gezegd worden over de ontginning, 

de indeling, de inrichting en het gebruik van het beekdal door de tijd heen? 
13. Wat is de bodemopbouw van het beekdal en wat kan worden gezegd over de positie en 

ouderdom van beeklopen en –meanders in vroeger tijd? 
14. Waar is sprake van locaties of zones van grote archeologische waarde, bijvoorbeeld 

zandkoppen of –ruggen in de beekdalbodem, historische bebouwing en infrastructuur en 
waar is sprake van bijvoorbeeld een voorde, brug of watermolen? 

15. Wat kan er aan de hand van de onderzoeksresultaten gezegd worden over verstoringen 
van de bodem als gevolg van ontgrondingen, bodemsaneringen, egalisaties, diepploegen 
en landinrichting? 

16. Wat kan worden gezegd over de aanwezigheid van archeologische resten in dieper 
gelegen sedimenten, d.w.z. sedimenten die door veen of een laag van beeksedimenten 
worden afgedekt? 

 

 

  

                                                                 
4 Naar Rensink, 2008 
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6 Methoden en technieken 

6.1 Strategie 

Binnen het plangebied vinden verschillende werkzaamheden plaats. Het gaat daarbij 
voornamelijk om een afgraving van het gehele terrein tot 0,4 m – mv ten behoeve van het 
creëren van vochtig hooiland. Ook wordt de bestaande beek verlegd en wordt er een poel 
aangelegd waarvoor bodemingrepen plaatsvinden. Als laatste wordt er houtopslag gerealiseerd 
binnen het gebied. Hiervoor vinden geen bodemingrepen plaats.  
 
- Voor het grootste gedeelte van het terrein vind alleen een ondiepe afgraving plaats. Deze 
afgravingen raken niet het niveau waarop afzettingen van het beekdal voorkomen en deze 
werkzaamheden mogen dan ook zonder archeologische begeleiding worden uitgevoerd.  
- De verlegging van de nieuwe beek en de aanleg van de poel gaat wel zo diep dat deze 
werkzaamheden onder archeologische begeleiding dienen te worden uitgevoerd. Het uitgraven 
van de poel dient onder intensieve begeleiding plaats te vinden. Een intensieve begeleiding 
houdt in dat er tijdens de graafwerkzaamheden van de poel altijd een archeoloog aanwezig is om 
waarnemingen te doen en waar nodig resten te documenteren.  
Op basis van de uitkomsten van deze intensieve begeleiding wordt bekeken in hoeverre en waar 
er sprake moet zijn van een intensieve- dan wel extensieve begeleiding bij het uitgraven van de 
nieuwe beek. Indien wordt uitgegaan van een extensieve begeleiding, worden na het uitgraven 
één of meerdere inspecties uitgevoerd.  
Daarbij wordt een toolbox gegeven aan de aanwezige kraanmachinist dan wel grondwerker(s) op 
het gebied van archeologie. Hierbij wordt besproken hoe archeologische resten en sporen 
herkend kunnen worden. Als zij zulke resten aantreffen wordt de betreffende (senior) KNA-
archeoloog ingeschakeld voor een inspectie.  

 
Afbeelding 1. Toekomstige inrichting van het gebied met in rood de zone binnen het beekdal.  

Houtopslag 

Afgraving tot max. 0,4 m - mv 

Nieuwe beek 
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Algemeen 
Bij het aantreffen van bijzondere vondsten of sporen of structuren waarvan de omvang, aard of 
complexiteit niet voorzien was, wordt ter plekke niet verder gegraven. De werkzaamheden 
worden (kort) opgeschort tot de archeoloog aangeeft dat verder gegraven mag worden. Er wordt 
door de leidinggevend archeoloog contact opgenomen met de opdrachtgever en de bevoegde 
overheid (gemeente Goirle). Samen met hen zal worden bepaald wat de te volgen strategie 
wordt. Dit geldt alleen indien de resten niet binnen een tijdsbestek van twee werkuren kunnen 
worden gedocumenteerd.  
 
Indien er archeologische sporen, lagen en/of vondsten worden aangetroffen wordt de 
archeologie leidend en wordt tijd ingeruimd voor het laagsgewijs ontgraven, het doen van 
waarnemingen en het documenteren van resten.   
 
Tijdens de uitvoer van de werkzaamheden, en na afloop van de intensieve archeologische 
begeleiding van het uitgraven van de poel, dienen duidelijke afspraken gemaakt te worden met 
de uitvoerder en het bevoegd gezag met betrekking tot de verdere aanwezigheid van de (senior) 
KNA-archeoloog. Ook dienen er duidelijke afspraken gemaakt te worden op welke momenten de 
archeologie leidend wordt. Dit wordt in het voorafgaand aan de werkzaamheden op te stellen 
Plan van Aanpak uitgebreider beschreven.  
 

6.2 Methode en technieken bij aantreffen van archeologische sporen en resten 

 Er wordt gewerkt met een kraan met een gladde bak; 

 er wordt laagsgewijs verdiept tot op het niveau waarop sporen duidelijk zichtbaar zijn;  

 het archeologisch leesbare vlak wordt waar nodig handmatig opgeschaafd, gefotografeerd, 
ingekrast, beschreven en getekend op schaal 1:50 of digitaal (RTS/fixed GPS) ingemeten; 

 NAP-hoogtes worden gemeten in intervallen van 5 bij 5 m; 

 langs één van de lange zijden van de werkputten dient ook om de 5 m de NAP-hoogte van het 
maaiveld te worden bepaald; 

 van de opgravingsvlakken worden overzichtsfoto’s gemaakt; 

 bij de aanleg van alle vlakken wordt continu met een metaaldetector gezocht naar 
metaalvondsten; 

 de stort wordt na aanleg van het vlak met een metaaldetector geïnspecteerd op 
metaalvondsten; 

 alle aangetroffen sporen worden gecoupeerd en afgewerkt, met uitzondering van evident 
natuurlijke of recente sporen (na 1950); 

 indien waterputten of andere diepere sporen worden aangetroffen, dan wordt hiervan door 
middel van een Edelmanboor en/of guts vastgesteld hoe diep deze reiken; 

 langgerekte sporen zoals greppels dienen om de 15 m te worden gecoupeerd, evenals ter 
plekke van eventuele oversnijdingen; 

 grote en diepe sporen mogen machinaal worden gecoupeerd en afgewerkt; 

 alle foto's zijn digitaal met een minimale resolutie van 8 megapixels; 

 in principe worden alle aanwezige vondsten, met uitzondering van vondsten na 1950, worden 
verzameld; 

 eventuele deselectie van vondsten in het veld dient plaats te vinden in overeenstemming met 
KNA-specificatie PS06, Tabel 1 (Protocol 4001). Bij onvoorziene (aantallen) vondsten dient 
overleg gevoerd te worden met de betreffende depothouder(/eigenaar vondsten); 

 spoorvondsten worden per spoor en per laag verzameld; 
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 bij sporen langer en/of breder dan 2 m worden de spoorvondsten behalve per laag ook 
verzameld in segmenten van maximaal 2 bij 2 m; 

 containers (bijv. - vrijwel - compleet vaatwerk van aardewerk of glas) en/of beenderblokken 
worden behandeld als monsters. De inhoud van de containers en de beenderblokken dienen 
via een "micro-opgraving" en/of zeefmethode onder laboratoriumomstandigheden 
onderzocht te worden. Alleen na overleg met de opdrachtgever en de bevoegde overheid 
wordt tot "micro-opgraving" en/of zeefmethode overgegaan;  

 aanleg- en vlakvondsten worden verzameld in vakken van 4 bij 5 m; metaalvondsten en 
bewerkt vuursteen worden in 3D ingemeten; 

 eventuele vondsten uit profielen worden stratigrafisch verzameld en aangegeven op de 
profieltekening; 

 uit kansrijke sporen en lagen in de profielen (gekenmerkt door veel houtskool of goede 
conservering onder natte omstandigheden) worden monsters  genomen voor 14C-datering 
en/of paleo-ecologisch onderzoek; 

 beschikbare KNA-Leidraden dienen, voor zover mogelijk en relevant, gevolgd te worden. 
 

6.3 Omgang kwetsbaar vondstmateriaal 

Kwetsbaar vondstmateriaal dient, zodra het wordt aangetroffen, te worden vrijgelegd, 
behandeld, verpakt, opgeslagen en vervoerd conform de voor het specifieke materiaal geldende 
vereisten, zoals opgenomen de KNA-specificatie OS11 en in de KNA-Leidraad ‘Veldhandleiding 
archeologie. Archeologie Leidraad 1'.5 
 

6.4 Structuren en sporen 

Alle archeologische sporen in het vlak worden getekend op schaal 1:50 of digitaal (RTS/fixed GPS) 
ingemeten; (crematie)graven in schaal in 1:10. Alle  sporen dienen te worden gefotografeerd 
(vlak en, indien van toepassing, coupe; bij elkaar gelegen sporen kunnen gezamenlijk op één 
foto). Op voorhand evident natuurlijke of recente sporen (na 1950) hoeven niet gefotografeerd 
en gecoupeerd te worden. Coupes worden getekend op schaal 1:20 (graven: 1:10). Alle 
(gecoupeerde) sporen worden afgewerkt.  
 
Indien in het veld al structuren worden herkend, worden de sporen (of een selectie) ervan zo veel 
mogelijk in dezelfde oriëntatie gecoupeerd (behalve als bijvoorbeeld de aard van het spoor of de 
aanwezigheid van een oversnijding een andere oriëntatie voorschrijft).  
 

6.5 Aardwetenschappelijk onderzoek 

Er dient onderzoek te worden gedaan naar de bodemopbouw ten einde het beekdal nader te 
kunnen duiden in ligging en genese. Hiertoe wordt per werkput/sleuf de afweging gemaakt een 
volledige profielopname over 2 strekkende meter aan te leggen of te volstaan met het 
documenteren van een profielkolom op de informatieve plaatsen. De uiteindelijke keuze werd 
per werkput vastgelegd in het betreffende dagrapport. De profielen worden gefotografeerd, 
beschreven (conform ASB/NEN 5104) en getekend (1:20). De profielen dienen te worden 
ingemeten ten opzichte van NAP en ten opzichte van het meetsysteem. 

                                                                 
5 Carmiggelt & Schulten, 2002 
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De beschrijving en interpretatie van de profielen gebeurt door een fysisch-geograaf of senior 
KNA-archeoloog met ruime bodemkundige/fysisch-geografische ervaring in deze archeo-regio. 

6.6 Anorganische artefacten 

Alle aangetroffen anorganische artefacten – vondsten van na 1950 uitgezonderd – worden 
geborgen en gedocumenteerd. Anorganische artefacten afkomstig uit de bouwvoor of een laag 
en niet behorend tot een spoor of structuur (zogenaamde aanlegvondsten), worden per laag en 
in vakken van 4 bij 5 m verzameld. Metaalvondsten en bewerkt vuursteen worden individueel 
ingemeten (x, y, z--waarden) en verzameld. Anorganische artefacten uit sporen worden per 
vulling verzameld.  
 
De anorganische artefacten worden geborgen, (tijdelijk) opgeslagen en (indien mogelijk) 
gereinigd conform de specificaties voor de betreffende materiaalgroep in de KNA 4.14.1 (OS11) 
en de KNA-leidraad ‘Veldhandleiding archeologie. Archeologie Leidraad 1’. 6 Kwetsbare en 
bijzondere vondsten worden te allen tijde in eerste instantie gefotografeerd voordat deze 
geborgen worden. 
 

6.7 Organische artefacten 

Alle aangetroffen organische artefacten – vondsten van na 1950 uitgezonderd – worden 
geborgen en gedocumenteerd. Anorganische artefacten afkomstig uit de bouwvoor of een laag 
en niet behorend tot een spoor of structuur (zogenaamde aanlegvondsten), worden per laag en 
in vakken van 4 bij 5 m verzameld. Organische artefacten uit sporen worden per vulling 
verzameld.  
 
De organische artefacten worden geborgen, (tijdelijk) opgeslagen en (indien mogelijk) gereinigd 
conform de specificaties voor de betreffende materiaalgroep in de KNA 4.1 (OS11) en de KNA-
leidraad ‘Veldhandleiding archeologie. Archeologie Leidraad 1’.7 Kwetsbare en bijzondere 
vondsten worden te allen tijde in eerste instantie gefotografeerd voordat deze geborgen worden. 
 

6.8 Archeozoölogische en -botanische resten 

Uit ‘kansrijke’ sporen en lagen moeten monsters van 5 liter worden genomen.8 Houten objecten 
(incl. houtskool) worden verzameld voor houtdeterminatie, eventuele dendrochronologische 
dateringen of 14C-dateringen.  
 

6.9 Overige resten 

Onder overige resten worden resten beschouwd als micromorfologische resten, fosfaat, 
diatomeeën, mijten etc. Deze worden bij onderhavig onderzoek echter niet verwacht. 
 

                                                                 
6 Carmiggelt & Schulten, 2002 
7 Carmiggelt & Schulten, 2002 
8 Met ‘kansrijke sporen’ worden sporen bedoeld waarvan verwacht kan worden dat deze nog organische resten in goede 
staat bevatten (zoals diepe sporen/lagen onder grondwaterspiegel, sporen/lagen met humeuze en/of verkoolde resten). 
Uit (mogelijke) steentijdsporen worden in ieder geval monsters genomen. 
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6.10 Dateringstechnieken 

Uit hiertoe kansrijke – dit ter bepaling van de leidinggevend KNA-archeoloog – sporen en lagen 
worden monsters genomen voor 14C-dateringen. Bij aantreffen van daartoe geschikt hout worden 
monsters genomen voor dendrochronologisch onderzoek. 
 

6.11 Beperkingen 

Er zijn geen specifieke beperkingen anders dan dat de archeologische begeleiding de civiel-
technische werkzaamheden volgt. Laatstgenoemde zijn bepalend in diepte en locatiekeuze voor 
onderzoek. Daar waar geen bodemingrepen gepland zijn wordt een behoud in situ gerealiseerd. 
 
Indien er archeologische sporen, lagen en/of vondsten worden aangetroffen wordt de 
archeologie leidend en wordt tijd ingeruimd voor het laagsgewijs ontgraven, het doen van 
waarnemingen en het documenteren van resten.   
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7 Uitwerking 

7.1 Structuren, grondsporen en vondstspreidingen 

Alle sporen worden beschreven (spooraard, datering, diepte, vullingen,  relatie met overige 
sporen etc.) en ingevoerd in een database. Zoveel sporen als mogelijk worden gedateerd, op 
basis van vondstmateriaal (incl. eventuele 14C- of dendrochronologische dateringen), 
oversnijdingen, toewijzing aan een structuur en/of stratigrafie. 
 
Voor zover tijdens het veldwerk nog niet is gebeurd, zullen de sporen worden geanalyseerd om 
te bepalen welke sporen kunnen worden toegeschreven aan een structuur. Structuren worden 
beschreven (type, datering, fase, afmetingen, bijbehorende sporen etc.) en ingevoerd in een 
database. Zoveel structuren als mogelijk worden gedateerd, op basis van vondstmateriaal uit de 
afzonderlijke sporen, oversnijdingen, oriëntatie en ligging, en meest geëigende typochronologie 
voor de betreffende periode en structuurtype. Hierbij is een zo volledig mogelijke beantwoording 
van de  onderzoeksvragen het uitgangspunt.    
 

7.2 Analyse aardwetenschappelijke gegevens 

De profielen zullen worden gedigitaliseerd en worden vervolgens in combinatie met de tijdens 
eventueel eerder onderzoek verkregen informatie geïnterpreteerd (geologisch, bodemkundig en 
archeologisch) voor een landschapsanalyse en beschrijving van de landschapsontwikkeling van 
het onmiddellijke omgeving van de vindplaats. Hierbij is een zo volledig mogelijke beantwoording 
van de  onderzoeksvragen het uitgangspunt.  
 

7.3 Anorganische artefacten 

Al het aangetroffen anorganische vondstmateriaal wordt gewassen (indien toegestaan in verband 
met conservering) en gedroogd. De vondsten worden per materiaalcategorie beschreven 
conform de daarvoor gebruikelijke determinaties (ten minste conform ABR; zie onder), geteld en 
gewogen en vervolgens gedetermineerd en in een database verwerkt. De resultaten van de 
determinaties worden als bijlage aan het rapport toegevoegd. De verzamelde gegevens dienen 
zodanig te worden uitgewerkt dat de aard, datering en fysieke kwaliteit van de vindplaats kunnen 
worden bepaald en de in dit PvE gestelde onderzoeksvragen zo volledig mogelijk kunnen worden 
beantwoord. De materiaalanalyses worden uitgevoerd door specialisten met aantoonbare 
ervaring op het gebied van de betreffende materiaalcategorie uit de aangetroffen perioden en 
regio. 
Van alle niet direct op het oog te determineren ijzervondsten wordt na afloop van het veldwerk 
een selectie gemaakt (zie ook Hoofdstuk 8) die aan een röntgenopname zal onderworpen 
worden. Ook niet te determineren metaalklompen of klompen van metaaloxide die in een 
archeologische context worden gevonden, zoals in een spoor of in een afvallaag, worden 
geröntgend ter screening van de inhoud, waarna een selectie (zie Hoofdstuk 8) wordt gemaakt 
voor te determineren en te conserveren voorwerpen. 
 
Voor specifieke materiaalcategorieën gelden de volgende determinatievereisten: 

 aardewerk wordt voor zover mogelijk gedetermineerd op baksel, oppervlakte-
behandeling, vorm/functie, type, gebruikssporen en andere opvallende kenmerken; 
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 natuursteen wordt voor zover mogelijk gedetermineerd op soort, functie en eventuele 
gebruikssporen; 

 slakmateriaal wordt voor zover mogelijk gedetermineerd op type en metaal; 

 verbrande klei wordt voor zover mogelijk gedetermineerd op gebruik (huis of oven); 

 overige materiaalcategorieën worden geanalyseerd op ABR 2-niveau. 
 
De volgende variabelen en attributen van de vuursteen- en natuursteenvondsten moeten voor 
zover mogelijk worden onderscheiden en in tabelvorm worden gepresenteerd: 

 metrische kenmerken: gewicht, grootteklasse; bij werktuigen ook lengte, breedte, dikte; 

 grondstof/materiaalsoort: steensoort, uitgangsvorm en herkomstgebied op basis van 
minerale, samenstelling, kleur, textuur, transluciditeit; 

 typologie: secundaire modificatie (werktuig); groep, categorie, type en subtype; datering 
en functie; 

 technologie: toegepaste vuursteenbewerkingstechnieken; 

 verbrandingsgraad: zwaar, matig, licht, niet zichtbaar; verkleuring (rood, grijs of wit), 
craquelé, potlidding, glans; 

 conservering/verwering: oppervlakteverschijnselen. 
 

7.4 Organische artefacten 

Bij vergankelijke vondsten dient in eerste instantie minimaal gezorgd te worden voor stabilisering 
van de staat waarin ze zijn gevonden.  
Het aangetroffen vondstmateriaal wordt gewassen en gedroogd (indien toegestaan in verband 
met conservering). De vondsten worden per materiaalcategorie beschreven conform de daarvoor 
gebruikelijke determinaties (ten minste conform ABR), geteld en gewogen en vervolgens 
gedetermineerd en in een database verwerkt. De resultaten van de determinaties worden als 
bijlage aan het rapport toegevoegd. De verzamelde gegevens dienen zodanig te worden 
uitgewerkt dat de aard, datering en fysieke kwaliteit van de vindplaats kunnen worden bepaald 
en de in dit PvE gestelde onderzoeksvragen kunnen worden beantwoord. De materiaalanalyses 
worden uitgevoerd door specialisten met aantoonbare ervaring op het gebied van materiële 
cultuur uit de aangetroffen perioden en regio. 
 
Voor specifieke materiaalcategorieën gelden de volgende determinatievereisten: 

 houten artefacten worden voor zover mogelijk gedetermineerd op soort, functie, 
bewerkingssporen en datering. Van waterputten wordt ook de constructiewijze 
gedocumenteerd, alsmede het houtgebruik; 

 artefacten van leer en been worden gedetermineerd op functie, grondstof, datering en 
overige opvallende kenmerken; 

 

7.5 Archeozoölogische en -botanische resten 

De analyse van de monsters zal in eerste instantie moeten worden uitgevoerd op het niveau van 
een quickscan zoals die gebruikelijk is voor paleo-ecologisch onderzoek in een waarderende fase 
van een archeologisch onderzoek. Na de quickscan van de monsters zal in het Evaluatierapport 
(zie Hoofdstuk 8) door archeologisch uitvoerder een voorstel worden gedaan welke monsters 
voor een verdere analyse in aanmerking komen.  
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Met betrekking tot dierlijk botmateriaal zal het materiaal worden gedetermineerd door een 
specialist op dat gebied op de volgende aspecten, voor zover mogelijk: diersoort, skeletelement, 
sexe, leeftijd, pathologie, hak- en snijsporen. 
 
Menselijke (crematie)resten dienen te worden gedetermineerd door een specialist op dat gebied, 
waarbij wordt gelet op sexe, leeftijd, pathologie, verbrandingstemperatuur. 
 

7.6 Beeldrapportage 

In de rapportage (of de bijlagen) worden in ieder geval opgenomen (overeenkomstig met de KNA 
4.1):  

 locatiekaart met ligging onderzoekslocatie,  

 puttenkaart met de ligging van de werkputten; 

 allesporenkaart; 

 overzichtskaarten met alle gedateerde sporen en structuren per periode en eventueel 
fase; 

 profielen; 

 detailkaarten van alle structuren. 
 
Hiernaast dienen belangrijke sporen, structuren en vondsten met foto's en tekeningen te worden 
verduidelijkt. In overleg met het bevoegd gezag wordt bepaald welke objecten in detail getekend 
of gefotografeerd worden. Hiervoor wordt door de archeologisch uitvoerder een voorstel gedaan 
in het Evaluatierapport (zie Hoofdstuk 8). 
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8 (De)selectie en conservering 

8.1 Selectie materiaal voor uitwerking 

De uitwerking zal plaatsvinden op basis van een evaluatierapport dat conform KNA-specificatie 
OS12 wordt opgesteld door de archeologisch uitvoerder. Het evaluatierapport verschaft een (zo 
bondig mogelijke) eerste indruk van de veldbevindingen en bevat een overzicht van de aantallen 
vondsten per materiaalcategorie en van de in het veld genomen monsters. De voorlopige 
resultaten worden beoordeeld op hun potentie tot het beantwoorden van de onderzoeksvragen 
zoals opgesteld in paragraaf 5.4. Indien nodig worden de onderzoeksvragen bijgesteld en/of 
aangevuld. De archeologisch uitvoeder doet vervolgens in het evaluatierapport een 
gekwalificeerd en een gekwantificeerd uitwerkingsvoorstel: wat en hoeveel van de vondsten en 
welke monsters worden uitgewerkt, en waarom.  
Het evaluatierapport wordt uiterlijk 12 weken na het einde van het veldwerk ter goedkeuring 
aangeleverd aan de bevoegde overheid. De opdrachtgever ontvangt het evaluatierapport ter 
kennisgeving.  
Indien geen of nauwelijks vondsten en/of sporen zijn aangetroffen, kan na toestemming van de 
bevoegde overheid (schriftelijke vastlegging of per email) en de depothouder (/eigenaar van de 
vondsten) afgezien worden van een evaluatierapport. 
 

8.2 Selectie materiaal voor deponering en verwijdering 

Onderdeel van het evaluatierapport vormt een selectierapport. Hierin wordt conform KNA-
specificaties PS06 en OS13 door de archeologisch uitvoerder onderbouwd aangegeven of en 
welke vondsten en monsters in aanmerking komen voor deselectie en welke voor deponering. 
Het selectie- en deselectievoorstel wordt in de vorm van een selectierapport ter goedkeuring 
voorgelegd aan de depothouder(/eigenaar vondsten). Deze neemt vervolgens een beslissing 
hierover. Na goedkeuring van het selectierapport door de depothouder(/eigenaar vondsten) 
moeten de gedeselecteerde vondsten en gedeselecteerde monsters op controleerbare wijze 
verwijderd worden. De overige vondsten worden aangeleverd aan het depot (zie paragraaf 9.1). 
 

8.3 Selectie materiaal voor conservering 

De vondsten dienen in eerste instantie gestabiliseerd te worden in de staat waarin ze gevonden 
zijn (zie paragrafen 6.3). Alle geselecteerde kwetsbare vondsten (zie paragraaf 8.2) moeten 
geconserveerd worden aangeleverd aan het archeologisch depot. Als naar oordeel van de 
archeologisch uitvoerder sprake is van behoudenswaardige vondsten die geconserveerd moeten 
worden, wordt als onderdeel van het selectierapport voor de betreffende vondsten een 
conserveringsvoorstel (welke vondsten, waarom, en met welke methode te conserveren) 
voorgelegd aan de depothouder (/eigenaar van de vondsten). Deze beslist daarover. De 
archeologisch uitvoerder kan ook een gemotiveerd voorstel voor deselectie van (een deel van) 
het conserverings-behoeftige materiaal voorleggen (zie paragraaf 8.2). De opdrachtgever vande 
archeologisch uitvoerder dient na de beslissing van de depothouder (/eigenaar vondsten) ervoor 
te zorgen dat de hiertoe geselecteerde vondsten naar behoren geconserveerd worden. In het 
samen met de geconserveerde vondsten te overleggen conserveringsrapport legt het bedrijf dat 
de conservering heeft uitgevoerd vast welke vondsten en monsters volgens welke conserverings-
methode en met welke middelen geconserveerd zijn 
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9 Deponering 

9.1 Eisen betreffende depot 

Binnen de wettelijke termijn van twee jaar na afronding van het veldwerk worden de vondsten 
en documentatie door de archeologisch uitvoerder overgedragen aan het provinciaal depot van 
Noord-Brabant. De deponering dient te geschieden conform de vigerende eisen van het 
betreffende depot en de KNA 4.1 (Protocol 4010 en Protocol 4004, specificatie OS17).  
 
Depotbeheerder: R. Louer 
   Brabantlaan 1 

 Postbus 90151 
 5200 MC ’s-Hertogenbosch 
 archeologie@brabant.nl 

 
 
Digitale documentatie dient conform KNA en de vigerende richtlijnen van het e-Depot 
Nederlandse Archeologie (EASY; https://easy.dans.knaw.nl), geüpload te worden bij het e-Depot. 
 

9.2 Te leveren product 

Evaluatie- en selectierapport 
Binnen 12 weken na het afronden van het veldwerk wordt het evaluatie- en selectierapport 
opgeleverd door archeologisch uitvoerder (zie ook Hoofdstuk 8). Dit rapport wordt digitaal aan 
de opdrachtgever, bevoegd gezag en depothouder(/eigenaar vondsten) overlegd en verwoordt 
de voorlopige conclusies en aanbevelingen evenals als een voorstel tot (de)selectie van het 
vondstmateriaal (incl. monsters) voor uitwerking, analyse, conservering en deponering. Het 
evaluatieverslag bevat minimaal de onderdelen zoals beschreven in specificatie OS 12/OS13 van 
de KNA 4.1.  
Voor het evaluatierapport is goedkeuring vereist van de bevoegde overheid; het selectierapport 
dient door de depothouder(/eigenaar vondsten) te worden goedgekeurd. 
 
Eindrapport 
Binnen 20 weken na goedkeuring van het evaluatie- en selectierapport zal de archeologisch 
uitvoerder een conceptversie van het eindrapport opleveren. Het rapport wordt opgesteld 
volgens KNA-specificatie  VS05 c.q. OS 15 en de vereisten aan de beeldrapportage zoals 
beschreven in paragraaf 7.6. Het conceptrapport wordt digitaal aan de opdrachtgever 
aangeboden. Na verwerking van eventueel commentaar door de archeologisch uitvoerder wordt 
een aangepast digitaal exemplaar geleverd dat vervolgens door de opdrachtgever (als concept) 
aan het bevoegd gezag ter toetsing wordt voorgelegd. Na toetsing door het bevoegd gezag dient 
de archeologisch uitvoerder binnen 4 weken het definitieve eindrapport aan de opdrachtgever 
op te leveren. Het eindrapport wordt in elk geval in digitale vorm (PDF-bestand) aangeleverd. 
Archeologisch uitvoerder draagt vervolgens zorg voor het aanleveren van rapporten aan de 
volgende instanties: 

 bevoegde overheid: digitaal; 

 archeologisch depot (bij aantreffen vondsten): digitaal; 

 RCE: digitaal; 
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10 Randvoorwaarden en aanvullende eisen 

10.1 Personele randvoorwaarden 

Het onderzoek moet uitgevoerd worden door een voor het verrichten van archeologische 
opgravingen gecertificeerd bedrijf en conform de KNA 4.1 en de vereisten in dit PvE.  
 
Het veldonderzoek dient te worden uitgevoerd onder leiding van een senior KNA-archeoloog. 
Deze heeft ervaring met gravend archeologisch onderzoek in de betreffende archeo-regio en de 
te verwachten perioden. Hij/zij is voldoende bij het veldonderzoek aanwezig, waaronder bij de 
aanleg van de vlakken en interpreteren van de profielen, om voortgang van het onderzoek te 
controleren en zich door eigen waarneming een oordeel over sporen, structuren en de 
landschappelijke situatie te kunnen vormen.  
 
Het beschrijven en interpreteren van de profielen  dient te worden gedaan een (senior) KNA-
archeoloog met relevante ervaring van bodemkundige en fysisch geografische processen in dit 
deel van Nederland, of een fysisch-geograaf met minimaal soortgelijke ervaring. 
 
De materiaalanalyses worden uitgevoerd door specialisten met ervaring op het gebied van de 
betreffende materiaalcategorieën uit de aangetroffen perioden en de betreffende regio.  
 
De metaaldetector dient gehanteerd te worden door een medewerker met aantoonbare ervaring 
in metaaldetectie. 
 

10.2 Overlegmomenten 

startoverleg 

 tijdstip: eerste veldwerkdag; 

 initiator: archeologisch uitvoerder; 

 locatie: op locatie veldwerk; 

 aanwezig: senior KNA-archeoloog, kraanmachinist; naar behoefte (van betreffende partijen) 
ook: (adviseur van) bevoegde overheid en/of opdrachtgever; 

 verslaglegging: archeologisch uitvoerder in dagrapport.  
 
 (twee) wekelijks voortgangsoverleg 

 tijdstip: om de week gedurende het veldwerk; 

 initiator: archeologisch uitvoerder; 

 locatie: telefonisch of per mail; 

 aanwezig: archeologisch uitvoerder (senior KNA-archeoloog en/of leidinggevend 
veldarcheoloog) , (adviseur van) bevoegde overheid en opdrachtgever; 

 verslaglegging: archeologisch uitvoerder, binnen 1 week per email.; 

 opmerking: in overleg met alle betrokkenen kan ervoor gekozen worden dit overleg op 
locatie te houden.  

 
evaluatieoverleg 

 tijdstip: na oplevering evaluatierapport; 

 initiator: archeologisch uitvoerder; 

 locatie: telefonisch of per mail; 
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 aanwezig: archeologisch uitvoerder (senior KNA-archeoloog en/of leidinggevend 
veldarcheoloog) , (adviseur van) bevoegde overheid en opdrachtgever; naar behoefte (van 
betreffende partij) ook depothouder(/eigenaar vondsten); 

 verslaglegging: archeologisch uitvoerder, binnen 1 week per email.; 

 opmerking: in overleg met alle betrokkenen kan ervoor gekozen worden dit overleg op 
locatie te houden. 

 
Indien belangwekkende zaken worden aangetroffen die niet in het PvE zijn voorzien, vindt 
overleg plaats met de bevoegde overheid, opdrachtgever en, indien relevant, 
depothouder(/eigenaar vondsten). Indien substantieel van het PvE afgeweken dient te worden 
(zie ook paragraaf 11.2), bijvoorbeeld bij het aantreffen van onverwachte sporen en structuren, 
dient hiervoor schriftelijk (of per email) toestemming verkregen te worden van de bevoegde 
overheid.   
 

10.3 Kwaliteitsbewaking, toezicht, overleg en evaluatie 

Het PvE wordt vooraf vastgesteld door het bevoegd gezag. Van dit PvE dient op de werklocatie 
altijd de meest recente (door bevoegde overheid ondertekende) versie  aanwezig te zijn. 
 
Wijzigingen in onderhavig PvE worden getoetst door het bevoegd gezag. Alle werkzaamheden 
met betrekking tot het onderzoek worden uitgevoerd conform KNA 4.1 en de in dit PvE gestelde 
eisen. De uitvoering van de werkzaamheden dient verder in overeenstemming te gebeuren met 
de ARBO-wetgeving. 
 
De senior KNA-archeoloog van de archeologisch uitvoerder houdt toezicht op de werkzaamheden 
en is hierbij eindverantwoordelijk. De archeologisch uitvoerder is hierbij zelf verantwoordelijk 
voor de kwaliteit van het onderzoek en de (juiste vastlegging van de) te doorlopen (KNA-
)processtappen.  
 

10.4 Overige randvoorwaarden en aanvullende eisen 

Het is de archeologisch uitvoerder niet toegestaan om zonder toestemming vooraf van de 
opdrachtgever met anderen (pers, publiek en archeologische instellingen) over de opgraving of 
het civiel-technische werk in contact te treden. Omgekeerd dient de opdrachtgever/bevoegd 
gezag bij communicatie naar buiten dit altijd eerst met de archeologisch uitvoerder te bespreken. 
Publiciteit met betrekking tot inhoudelijke archeologische zaken wordt verzorgd door en 
samenspraak met de opdrachtgever.  
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11 Wijzigingen ten opzichte van vastgestelde PvE 

In zijn algemeenheid geldt dat voor belangrijke wijzigingen (zie paragraaf 11.2) goedkeuring van 
de bevoegde overheid vereist is. Waar het wijzigingen betreft ten aanzien van hoeveelheden en 
aard van vondsten en monsters zal ook de depothouder(/eigenaar vondsten) geïnformeerd 
moeten worden. In geval van deselectie van vondsten en monsters is, voor zover deselectie niet 
is toegestaan conform KNA-specificatie PS06, altijd goedkeuring vereist (schriftelijk of in een 
email) van de depothouder(/eigenaar vondsten). Zie KNA-specificatie PS04 voor de 
reactietermijnen. 

11.1 Wijzigingen tijdens veldwerk 

Als er tijdens het veldwerk nog belangrijke wijzigingen (zie paragraaf 11.2) optreden t.a.v. 
methodiek en/of strategie van werken, dient dit zo spoedig mogelijk met de bevoegde overheid 
en opdrachtgever te worden besproken. Wijzigingen ten opzichte van het PvE worden gemeld 
aan de opdrachtgever, maar niet meer ter goedkeuring aan hem voorgelegd. De wijzigingen 
dienen wel ter goedkeuring te worden voorgelegd aan het bevoegd gezag. Eventuele wijzigingen 
zullen schriftelijk of in een email worden vastgelegd. De wijzigingen dienen ook in het 
evaluatierapport te worden beschreven. 

11.2 Belangrijke wijzigingen 

Belangrijke wijzigingen zijn: 

 afwijkingen van de archeologische verwachting of het complextype; 

 significante afwijkingen van verwachte vondstmateriaal/vondsten (hoeveelheid, 
soorten materialen, soorten voorwerpen, type conservering); 

 wijzigingen in de gehanteerde onderzoeksmethode; 

 wijzigingen in de fysieke en/of technische omstandigheden; 

 wijzigingen die (de)selectie en/of conservering van vondsten beïnvloeden; 

 vastleggen overleg- en evaluatiemomenten. 

11.3 Procedure van wijziging na evaluatiefase veldwerk 

Als er na de evaluatiefase van het veldwerk nog ingrijpende wijzigingen optreden t.a.v. de 
vraagstellingen, methodiek van uitwerking, conservering of rapportage, dient dit met de 
bevoegde overheid, opdrachtgever en, indien van toepassing, depothouder(/eigenaar vondsten) 
te worden besproken. Wijzigingen worden schriftelijk of in een email vastgelegd. 

11.4 Procedure van wijziging tijdens uitwerking en conservering 

Als er tijdens de fase van uitwerking en conservering nog ingrijpende wijzigingen optreden t.a.v. 
de vraagstellingen, methodiek van uitwerking, conservering of rapportage, dient dit met de 
bevoegde overheid,  opdrachtgever en, indien van toepassing, depothouder(/eigenaar vondsten) 
te worden besproken. Wijzigingen worden schriftelijk of in een email vastgelegd. 
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Bijlage 1. Lijst met te verwachten aantallen  

 

Onderzoek Verwachting 

   

Omvang Verwachte aantal m2 

  

Vondstcategorie Verwachte aantallen (N) 

Aardewerk 25 

Bouwmateriaal 10 

Metaal (ferro) 5 

Metaal (non-ferro) 0 

Slakmateriaal 0 

Vuursteen 5 

Overig natuursteen 0 

Glas 0 

Menselijk botmateriaal onverbrand 0 

Menselijk botmateriaal verbrand 0 

Dierlijk botmateriaal onverbrand 0 

Dierlijk botmateriaal verbrand 0 

Visresten 5 

Schelpen 0 

Hout 5 

Houtskool(monsters) 0 

Textiel 0 

Leer 0 

Submoderne materialen 0 

  

Monstername Verwachte aantallen (N) 

Algemeen biologisch monster (ABM) 0 

Algemeen zeefmonster (AZM) 0 

Pollen, diatomeeën en andere microfossielen 0 

Monsters voor anorganisch chemisch onderzoek 0 

Monsters voor micromorfologisch onderzoek 0 

Monsters voor luminescentiedatering (OSL) 0 

Monsters voor koolstofdatering (14C) 0 

DNA  0 

Dendrochronologisch monster  0 
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Bijlage 2. Overzicht te raadplegen specialisten/specialismen  

 

Vondstcategorie 

In PvE 

voorschrijven 

“Raadplegen bij 

PvA” 

In PvE 

voorschrijven 

“Raadplegen bij 

veldwerk” 

In PvE 

voorschrijven 

“Raadplegen bij 

uitwerking” 

Aardewerk nee nee Ja  

Bouwmateriaal nee nee Ja  

Metaal (ferro) nee nee Ja  

Metaal (non-ferro) nee nee Ja  

Slakmateriaal nee nee Ja  

Vuursteen nee nee Ja  

Overig natuursteen nee nee Ja  

Glas nee nee Ja  

Menselijk botmateriaal onverbrand nee Ja  Ja  

Menselijk botmateriaal verbrand nee Ja  Ja  

Dierlijk botmateriaal onverbrand nee Ja  Ja  

Dierlijk botmateriaal verbrand nee Ja  Ja  

Visresten nee Ja  Ja  

Schelpen nee nee Ja  

Hout nee nee Ja  

Houtskool(monsters) nee nee Ja  

Textiel nee Ja  Ja  

Leer nee nee Ja  

Submoderne materialen nee nee nee 

    

Monstername    

Algemeen biologisch monster (ABM) nee nee Ja  

Algemeen zeefmonster (AZM) nee nee Ja  

Pollen, diatomeeën en andere 

microfossielen 
nee nee Ja  

Monsters voor anorganisch chemisch 

onderzoek 
nee Ja  Ja  

Monsters voor micromorfologisch 

onderzoek 
nee Ja  Ja  

Monsters voor luminescentiedatering 

(OSL) 
nee Ja Ja  

Monsters voor koolstofdatering (14C) nee nee Ja  

DNA  nee Ja  Ja  

Dendrochronologisch monster  nee nee Ja  
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Bijlage 3. Topografische kaart plangebied 
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Bijlage 4. Luchtfoto van het plangebied 
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Bijlage 5. Uitgevoerde boringen binnen plangebied 

 
 
 
 



Programma van Eisen 
Opgraving - variant archeologische begeleiding 
16 april 2019  revisie 00 
VP Grondexploitatie B.V. 

 

Blad 29 van 30 

 

Bijlage 6. Verstoorde bodemopbouw en beekdal 
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Afbeelding 1. Uitsnede topografische kaart 1:25.000 met ligging plangebied (niet op schaal). 
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 Vrijgave conform KNA G. Sophie (senior KNA-archeoloog) 
 Bevoegd gezag Gemeente Goirle 
 Deskundige Bevoegd gezag Monumentenhuis Brabant 
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1 Inleiding 

Aanleiding De aanleiding van het onderzoek wordt gevormd door de voorgenomen 
ontwikkelingen in het plangebied. In het onderhavige plangebied is een 
beekverlegging voorzien en worden er maatregelen genomen in het kader 
van het Natuur Netwerk Brabant. Er heeft reeds eerder een archeologisch 
vooronderzoek plaats gevonden waarbij door de bevoegde overheid is 
geoordeeld dat alleen ter plaatse van voorliggend plangebied de waarde 
archeologie behouden bleef. Alle andere delen zijn vrijgegeven voor wat 
betreft het onderdeel archeologie, behoudens de artikel 5:10 melding uit de 
Erfgoedwet 2016. 
 
In het rapport van het inventariserend veldonderzoek,1 is het voor 
onderhavig plangebied als volgt opgeschreven: Het zuidoostelijk gedeelte. 
Hier ligt het diepste gedeelte van het beekdal waar plaatselijk nog een 
intacte bodem (klei op veen) intact is. In geen van de archeologische 
boringen werd echter aanwijzingen aangetroffen voor de aanwezigheid van 
één of meerdere dekzandkop(jes). Dit maakt dat de verwachting, op 
potentiele vindplaatsen uit de steentijd (die in beekdalcontext juist meestal 
geassocieerd worden met dekzandkopjes), ook kan worden bevestigd als 
laag. Beekdalgerelateerde vondsten uit andere perioden kunnen hier echter 
nog wel worden aangetroffen. Antea Group adviseerde om het gehele 
plangebied vrij te geven. De gemeente Goirle heeft, afwijkend op het advies 
van Antea Group, besloten dat voor het beekdal nader archeologisch 
onderzoek noodzakelijk is. Indien hier voor het verleggen van de beekloop 
grondverzet zal plaatsvinden, dienen deze werkzaamheden archeologisch 
begeleid te worden, waartoe in opdracht van de opdrachtgever eerder een 
PvE en nu onderhavig PvA is opgesteld. 
 
Woningbouwlocatie 
Direct ten noorden van de geplande beekloop vindt woningbouw plaats. 
Hier zullen voorlopig geen bodemverstorende werkzaamheden 
plaatsvinden. Op basis van de resultaten van de begeleiding van de 
beekloop is het doel om ook de woningbouwlocatie vrij te geven voor wat 
betreft het aspect archeologie. Naar mening van Antea Group kan deze 
extrapolatie plaatsvinden. Mochten er uit de begeleiding wel resultaten 
komen, wordt nader gekeken naar de woningbouwlocatie. 
 
Afwijking plangebied + aanvullende boringen 
Omdat in de uitwerking van dit Plan van Aanpak is gebleken dat er een 
discrepantie zit tussen het plangebied zoals destijds gehanteerd en de 
bestemmingsplangrens. In bijlage 1 is het gebied te zien waarvoor in 2018 
het archeologisch booronderzoek is uitgevoerd + de contour van het 
bestemmingsplangebied. Ons voorstel is om – gedurende de archeologische 
begeleiding van het ontgraven van de beekloop – in deze hoek een aantal 
aanvullende boringen te zetten (zeven boringen tot 2 m – mv) om te 
bekijken of het beekdal ook in deze richting doorloopt. Er worden in deze 
zone geen grote bodemingrepen voorzien, waardoor een archeologische 
begeleiding in deze hoek nu niet noodzakelijk zal zijn. De resultaten van 
deze boringen zullen worden meegenomen in de rapportage van de 
archeologische begeleiding.  
 

 
1 Sophie, G., 2018. Inventariserend veldonderzoek d.m.v. boringen Zuidrand Goirle, locatie van Puijenbroek Goirle, 

uitbreiding Groen-Blauwe zone. Antea Group Archeologie 2018/63, Oosterhout. 
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Programma van Eisen   Colijn, J.E., 2019. Programma van Eisen, Opgraving - variant archeologische 
begeleiding; Beekdal bij Zuidrand Goirle - locatie van Puijenbroek. Antea 
Group, Oosterhout.2  

Specialistische 
onderzoeksgebieden 

n.v.t. 

 

 

  

 
2 Dit PvE is formeel vastgesteld op 19 mei 2020 middels een paraaf vanuit de gemeente Goirle. 
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2 Namenlijst 

Senior KNA Archeoloog Gerjan Sophie - (06) 53 39 07 93 - gerjan.sophie@anteagroup.com 

KNA Archeoloog  MA 
(leidinggevende) 

Catelijne Nater - (06) 21 81 65 83 - catelijne.nater@anteagroup.com 

1e vervanger Senior KNA-A Pieter Teekens - (06) 51 60 59 97 - pieter.teekens@anteagroup.com 

1e vervanger KNA-A MA Jori Colijn - (06) 29 02 26 32 - jori.colijn@anteagroup.com 

Projectleider Archeologie Jori Colijn - (06) 29 02 026 32 - jori.colijn@anteagroup.com 

Overige teamleden n.v.t. 

Inhuur n.v.t. 

Opdrachtgever (OG) VP Grondexploitatie B.V. 

Contactpersoon OG naam: Guus van Puijenbroek 
telefoonnr.: 06 44 31 76 53 
email: guus@vpcapital.eu 

Bevoegd gezag (BG) Gemeente Goirle 

Adviseur BG naam: Monumentenhuis Brabant 
telefoonnr.: (0162) 511833 
email: info@monumentenhuisbrabant.nl 

Specialisten Anorganisch vondstmateriaal: Hans Koopmanschap – senior KNA specialist 
Archeozoölogie: Dave la Fèber – senior KNA specialist 
Archeobotanie : BIAX – 075 616 10 10/EARTH – 033 455 41 27 
Metaalvondsten/kwetsbaar vondstmateriaal : Restaura – 1475 592947 

Veiligheidscoördinator Gerda van Eijk - (06) 12 80 90 98    

Archeologisch depot Provinciaal depot Bodemvondsten, ‘s-hertogenbosch 

Depothouder Naam: R. Louer 
Telefoonnr.: 
Email: archeologie@brabant.nl 
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3 Overlegplan 

Overleg Datum/week Locatie Aanwezig 

Startoverleg Week voorafgaand 
aan start veldwerk 

Teams Jori, Catelijne, Gerjan 

Toolbox Eerste dag 
veldwerk 

veld Catelijne, Gerjan , machinist en/of 
grondwerker 

Veldoverleg 
(wekelijks) 

   

Evaluatieoverleg    

Uitwerkingsoverleg    

Overig    

Eventueel aanvullend (telefonisch) overleg bij belangrijke wijzigingen t.o.v. PvE (zie paragraaf 10.2 van 
PvE). 
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4 Uitvoeringsplan 

Algemeen 

PvE Alle werkzaamheden, ook die niet specifiek in dit PvA worden beschreven, 
worden uitgevoerd conform het PvE en eventuele, door BG goedgekeurde 
aanvulling/afwijkingen daarop. 

KNA Alle werkzaamheden worden uitgevoerd conform KNA 4.1. 

Vergunning/certificering Voor de KNA-protocollen 4001 (PvE), 4002 (bureauonderzoek), 4003 
(inventariserend veldonderzoek) en 4004 (opgraven) is Antea Group 
gecertificeerd conform de SIKB-BRL 4000 (Beoordelingsrichtlijn voor 
archeologie).  
 
Antea Group is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001. Ons bureau is lid van de 
Vereniging Kwaliteitsborging Bodemonderzoek (VKB). 
Vergunningen zijn aanwezig/raadpleegbaar.  
 
Er zijn geen specifieke vergunningen van toepassing voor het plangebied. 

Wijzigingen Wijzigingen ten opzichte van het PvA dienen te worden gemeld aan de 
opdrachtgever. 

 
 

Voorbereiding (geregeld/te regelen door) 

Onderzoeksmelding Gerjan Sophie 

Melden bij depot Catelijne Nater 

KLIC Aannemer civiele werk 

Kraan  Aannemer civiele werk 

Dixi/keet Aannemer civiele werk 

Veldwerkmap Catelijne Nater 

Aanmaken database Catelijne Nater 

Projectbegeleidings-
formulieren (PBF’s) 

Catelijne Nater,  Gerjan Sophie, Hans Koopmanschap 

TopCon Catelijne/ Gerjan 

Materiaal Catelijne/ Gerjan 

Caddy Catelijne/ Gerjan 

Betredings-
toestemming 

Aannemer civiele werk 

Overig n.v.t. 

 
Sleuven/werkputten 

Aantal  Onbekend, afhankelijk van begeleiding wordt vlak aangelegd en ingemeten 

Locatie - 

Omvang - 

Overig n.v.t. 

 

Vlak 

Aantal Bij aanleg poel en /of verleggen beek: 1 vlak, indien relevant 

Diepte Naar verwachting ca. 0,6 tot 0,8 m-mv 

Aanleg laagsgewijs, kraan met gladde bak, op aansturing van senior KNA-archeoloog 

Overig n.v.t. 
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Registratie 

Tekenen sporenvlak met (fixed) GPS (TopCon) + foto’s 

NAP met (fixed) GPS (TopCon), om de 5 m vlak + sporen 

Coupes 1:20 op A4 millimetervellen + foto’s 

Profielen 1:20 op (A4) millimetervellen + foto’s 

Fotograferen digitale camera, >8 megapixels 

Spoor/vondstdata ArcheoLINK-database op laptop of tablet (Panasonic, rugged) 

Overig n.v.t. 

 

Sporen/structuren 

Algemeen Alle archeologische sporen in het vlak worden getekend op schaal 1:50 of digitaal 
(RTS/fixed GPS) ingemeten; (crematie)graven in schaal in 1:10. Alle sporen dienen 
te worden gefotografeerd (vlak en, indien van toepassing, coupe; bij elkaar 
gelegen sporen kunnen gezamenlijk op één foto). Op voorhand evident 
natuurlijke of recente sporen (na 1950) hoeven niet gefotografeerd en 
gecoupeerd te worden. Coupes worden getekend op schaal 1:20 (graven: 1:10). 

Overig Indien in het veld al structuren worden herkend, worden de sporen (of een 
selectie) ervan zo veel mogelijk in dezelfde oriëntatie gecoupeerd. 

Couperen/ 
afwerken 

• alle sporen, behalve aantoonbaar natuurlijk of jonger dan 1950, worden 
gecoupeerd.  

• alle gecoupeerde sporen, behalve grachten, worden afgewerkt. 

 

Vondsten 

Vondsten alle vondsten worden verzameld, per spoor/laag/vulling.  

Vlakvondsten verzameld in vakken van 4 bij 5 m  

Stortvondsten per werkput 

Metaalvondsten metaaldetectie bij aanleg vlak, vondstlocatie met GPS inmeten 

Kwetsbaar 
vondstmateriaal 

• bij aantreffen kwetsbaar vondstmateriaal, behandeling conform Leidraad 
Kwetsbaar vondstmateriaal (beschikbaar op locatie) 

• eventueel contact met materiaalspecialist/Restaura.  

• vondstlocatie met GPS inmeten.  

• fotograferen voor verwijderen. 

 

Monstername 

Pollenmonsters • alleen uit ‘kansrijke’ sporen 

• uit profielen van donkere, humeuze depressies 

• uit oude akkerlagen/cultuurlagen  

Zadenmonsters • alleen uit donkere, ‘kansrijke’ sporen 

• bij verbrande structuren, systematische bemonstering 

Houtskoolmonsters • alleen uit houtskoolrijke sporen 

• wanneer 14C-datering voor datering noodzakelijk is 

Overig  
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Profielen 

Locatie Ter plaatse van aan te leggen poel per werkput 1 profielopname. Bij beekverlegging 
idem, indien relevant. 

Lengte Tenminste 2 m 

Aantal 1 per werkput 

 

Aanvullende boringen 

Locatie Zie bijlage 3 

Aantal 7 

Diepte Tot maximaal 2 m – mv of tot 0,3 m in de top van de ongeroerde C-horizont 
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5 Planning 

weeknr. 1 2  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   

Voorbereiding               

Veldwerk               

Primaire uitwerking               

Evaluatierapport               

Evaluatieoverleg*               

Uitwerking               

Oplevering conceptrapport               

Beoordeling conceptrapport**               

*) kan eventueel ook per e-mail   **) extern 

Planning van uitwerking/rapportage wordt nader bepaald/aangepast o.b.v. evaluatierapport 

Weeknummers zijn niet overeenkomstig met daadwerkelijke weeknummers, maar een weergave 

van de (ideale) doorlooptijd. 
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6 Veiligheidsplan 

Veiligheid 
 
Verantwoordelijkheden PL: projectleider 

S-KNA-A: senior KNA Archeoloog 
KNA-A: Prospector (leidinggevend KNA Archeoloog) 
VC: Veiligheidscoördinator 
 
De uitvoerder (Antea Group) is VCA-gecertificeerd en is eindverantwoordelijk 
voor de veiligheid tijdens het gehele project. De PL is voor de veldploeg 
eindverantwoordelijk voor de veiligheid van de werknemers tijdens de 
opgraving en de uitwerking.  
Zowel S-KNA-A, PL als KNA-A hebben cursus VOL-VCA met goed gevolg 
afgelegd. Zij zijn bovendien medisch gekeurd en geschikt bevonden voor de 
uitvoering van alle soorten veldwerk. 
 
Antea Group werkt volgens de regels van de ARBO-wet en het ARBO-besluit. 
 
De medewerkers worden door de PL aangemoedigd om melding te maken van 
(potentieel) gevaarlijke of de gezondheid en milieu schadende situaties (bij PL 
en VC). Zo nodig worden deze gemeld met de Antea Group Meldingsapp. 
 

Explosieven Wanneer tijdens de werkzaamheden het vermoeden bestaat dat zich 
explosieven in de grond bevinden, wordt dit onmiddellijk gemeld bij de 
plaatselijke politie. Deze neemt zo nodig contact op met het Explosieven 
Opruimings Commando (EOC).   
 

KLIC Aan de hand van een KLIC-melding wordt vastgesteld of er een kabels en/of 
leidingen op het opgravingsterrein liggen. De desbetreffende kaarten van de 
nutsbedrijven worden gecontroleerd door de KNA-A. Het uitvoeren van de 
KLIC-melding gebeurt onder verantwoordelijkheid van de PL. 

 

Veiligheidsmiddelen en 
procedures  
 

De KNA-A zorgt ervoor dat alle medewerkers op de hoogte zijn van de locatie 
van brandblussers en verbandtrommel en eventuele veiligheidsissues. Op de 
eerste werkdag vindt hierover werkoverleg plaats (toolbox).  
 
KNA-A draagt zorg voor een actuele Noodkaart in de keet, of bij afwezigheid 
daarvan in de auto/veldbus. 
  
Voor iedere veldwerker zijn goedgekeurde persoonlijke 
beschermingsmiddelen aanwezig. Bij werkzaamheden op of langs de weg een 
oranje veiligheidsvest; langs het spoor een geel veiligheidsvest. 
Handschoenen en gehoorbeschermers zijn ook beschikbaar. Er is op een vaste 
plaats (veldbus, auto) een gecontroleerde en complete verbandkist type A en 
een goedgekeurde brandblusser aanwezig. De KNA-A zorgt dat er altijd 
tenminste een werkende mobiele telefoon en een auto/bus op het werk 
aanwezig zijn. 
 
Profielen worden zoveel mogelijk met enig talud aangelegd om instorting te 
voorkomen. Onder profielen en in diepe putten is nooit een medewerker 
alleen aan het werk. Er is altijd een collega aanwezig te zijn om in geval van 
nood te helpen of te waarschuwen. Er dienen altijd twee vluchtroutes te 
worden vrijgehouden. 
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In de werkputten mag niet gerookt en gegeten worden.  
 
Dieren zijn niet toegestaan op het opgravingsterrein. 
 
De machinist is verantwoordelijk voor het schoonmaken, onderhouden en 
controleren van de machine. De brandstoftank voor de machine wordt uit 
veiligheidsoverwegingen op geruime afstand van de opgraving geplaatst. 
 
Oogdouches voor eerste hulp bij oogletsel door losschietende 
hydraulicaslangen van de machines en dergelijke zijn aanwezig in de 
verbandkist. 
 

COVID19-maatregelen De richtlijnen van het RIVM en Antea Group dienen in acht te worden 
genomen. De aanwezigen op de site dienen 1,5 m afstand van elkaar te 
houden, ook tijdens de pauzes. Bij (milde) gezondheidsklachten wordt 
voorafgaand aan het werk in overleg bekeken of het mogelijk is het werk uit 
te stellen of een vervanger te regelen. PBM’s dienen niet te worden 
uitgeleend. Medewerkers dienen alleen naar het werk te reizen. Op de site is 
desinfectiemiddel aanwezig. 
Bovenstaande maatregelen zijn de maatregelen zoals die op het moment van 
schrijven geldig zijn. Mochten deze bij aanvang van het werk gewijzigd zijn, 
dan gelden de nieuwe maatregelen.   

Milieuzorg Afval wordt ingezameld en afgevoerd. 
 
De KNA-A let scherp op dat de graafmachine en de pomp geen olie of 
brandstof lekken.  
 
Bij constatering van bodemverontreiniging zal dit terstond worden gemeld aan 
het bevoegde gezag Wbb. 
 

 
 

Risicoanalyse   
risico van 
toepassing? 

omschrijving van toepassing zijnde beheersmaatregelen 

☐ Vervuilde grond in contact met 
verontreinigde grond 

☐milieukundige rapportage raadplegen 

☐gebruik handschoenen 

☐overall 

☐faciliteiten voor handenwassen 

☐overig:  

☐ Verkeer gevaar veroorzaakt 
voor/door 
weggebruikers 

☒signalerende kleding 

☐veilig parkeren voertuigen 

☐signalering/wegafzetting 

☒ Kabels & Leidingen raken en beschadigen 
van kabels en leidingen 

☐KLIC-melding 

☐KLIC veldapp 

☐voorgraven 

☐ NGE raken, beschadigen en 
daardoor detoneren 
van niet-gesprongen 
explosieven 

☐raadplegen verwachtingskaarten 

☐rapport NGE-onderzoek 

☐detectie door derden 

☐ Alleen werken in hulpbehoevende 
situatie niet zelf in 
staat hulp in te roepen 

☐voldoende opgeladen GSM met bereik 

☐noodkaart zichtbaar in voertuig 
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☐tijdens werk telefonisch contact met 
veiligheidscoördinator (tijdstip/frequentie van te voren 
bespreken) 

☐ Profielen instortingsgevaar 
profielen 

☐profielen onder talud aanleggen 

☐minimaal twee vluchtroutes (evt. met ladders) 

☐altijd iemand boven op de uitkijk 

☒ Werken bij de 

kraan 

geraakt worden door 
bak van de kraan 

☒kraanmachinist bij startoverleg/toolbox betrekken 

☒dragen van helm 

☒inzet ervaren kraanmachinist die gewend is aan 

personen binnen draaicirkel 

☒oogcontact zoeken met kraanmachinist 

☒ Anders, nl. 

 

besmettingsrisico 
COVID19 

☒anderhalve meter afstand houden tussen elkaar 

☒faciliteiten voor handenwassen en desinfecteren van 

materieel 

 
Check van te voren betreffende werkinstructies op Intranet: 
http://contentserver.anteagroup.nl/cs/llisapi.dll/open/216796195 
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Bijlage 1: Uitgevoerde boringen 2018 
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Bijlage 2: Te begeleiden3 

  
 
 

 
3 Binnen deze zone dient archeologische begeleiding plaats te vinden bij diepe ontgravingen (aanleg beek + poel) 
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Bijlage 3: Aanvullende boringen4 

 

 
 

 
4 Op deze kaart is ons voorstel voor een aantal aanvullende boringen in het zuidelijke deel van het gebied opgenomen.  
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Bijlage 4: Geplande ontgravingen5 

 

 
5 De begeleiding vindt alleen plaats ter plaatse van de nieuwe beek + de poel. Met de rode contour is de toekomstige 
woningbouwlocatie weergegeven.  

Begeleiden ontgraven poel 

Begeleiden ontgraven beekloop 
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Beneluxweg 125 
4904 SJ  OOSTERHOUT 
Postbus 40 
4900 AA  OOSTERHOUT 
T. (0162) 48 70 00 
E. jori.colijn@anteagroup.com 
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Over Antea Group 
 
Van stad tot land, van water tot lucht; de 

adviseurs en ingenieurs van Antea Group 

dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan 

onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen 

en wegen, realiseren woonwijken en 

waterwerken. Maar we zijn ook betrokken 

bij thema’s zoals milieu, veiligheid, 

assetmanagement en energie. Onder de 

naam Oranjewoud groeiden we uit tot een 

allround en onafhankelijk partner voor 

bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group 

zetten we deze expertise ook mondiaal in. 

Door hoogwaardige kennis te combineren 

met een pragmatische aanpak maken we 

oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. 

Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. 

Op deze manier anticiperen we op de vragen 

van vandaag en de oplossingen van de 

toekomst. Al meer dan 60 jaar. 
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Disclaimer 
Antea Group aanvaardt op generlei wijze 
aansprakelijkheid voor schade welke 
voortvloeit uit beslissingen genomen op 
basis van de resultaten van archeologisch 
(voor)onderzoek. 
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BEOORDELING PLAN VAN AANPAK 

 

 
Locatie:   Goirle Zuidrand groenblauw 

Project:   beekverlegging 
Betreft:   archeologische begeleiding  

Archeol. bedrijf:  Antea Group 
Opgesteld door: G. Sophie 

Opdrachtgever:  VP Grondexploitatie B.V. 

Contactpersoon: - 
Bevoegd gezag:  Gemeente Goirle 

Contactpersoon: Jeroen Ludwig 
Beoordeeld door: Monumentenhuis Brabant, Geertruidenberg 

   Karlijn Kersten MA MSc 

   Adviseur archeologie 
   Tel. 0162-511833 
 

 

Opmerkingen Monumentenhuis Brabant: 
 

Met de inhoud van het Plan van Aanpak kan worden ingestemd. 
 

1)  Inleiding 
In het onderhavige plangebied is een beekverlegging voorzien en worden er maatregelen genomen in 

het kader van het Natuur Netwerk Brabant. 

Er is een discrepantie geconstateerd tussen het eerder onderzochte plangebied en de 
bestemmingsplangrens. Hierdoor is een klein gedeelte van het bestemmingsplangebied niet 

meegenomen in het booronderzoek. Antea Group stelt daarom voor om gedurende de archeologische 
begeleiding alsnog een aantal boringen te zetten om te zien of het beekdal in deze richting doorloopt. 

Hiermee kan worden ingestemd.  

 
2) Namenlijst 

Adviseur bevoegd gezag is Karlijn Kersten van Monumentenhuis Brabant, 
k.kersten@monumentenhuisbrabant.nl  

 
3) Overlegplan 

Geen opmerkingen 
 

4) Uitvoeringsplan 

Geen opmerkingen 
 

5) Planning 
Geen opmerkingen 
 

6) Veiligheidsplan 

Geen opmerkingen 
 

7) Bijlagen 
Geen opmerkingen 



 

 
Voorliggend Plan van Aanpak is door ondergetekende getoetst aan de kwaliteitseisen voor het 

protocol opgraven uit de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie en akkoord bevonden. Het 
PvA kan als leidraad dienen voor de archeologische begeleiding. 

 

Geertruidenberg, 27 januari 2021 
 

 
Karlijn Kersten MA MSc 

Adviseur archeologie 
Monumentenhuis Brabant  

 


