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Onderwerp: Reactie op Voorontwerpbestemmingsplan Woensel Noord 2021 
 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Het in het kader van het afgesproken vooroverleg toegezonden voorontwerp- 
bestemmingsplan Woensel Noord 2021 geeft ons aanleiding tot de volgende 
vragen en opmerkingen op het gebied van cultuurhistorie en archeologie. 
 
Allereerst een opmerking die wij al jaren maken. 
Bij het opstellen van bestemmingsplannen wordt wat betreft archeologie nog steeds 

uitgegaan van het beleidsplan 2008-2012 en wat cultuurhistorie betreft van de 

cultuurhistorische waardenkaart van 2008. 

Wij verzoeken dringend om actualisatie van dit beleidsplan en van de waardenkaart. 

Cultuurhistorie: 
Waarom is voor de Vlokhovenseweg op de plankaart de Waarde Cultuurhistorie-1 niet voor 
de hele belendende bebouwing aan beide zijden aangegeven? 
Niet overal is aan de Vlokhovenseweg de maximum bouw- en goothoogte aangegeven 
(bijvoorbeeld bij de huisnummers 333-335) en waarom is geen kap voorgeschreven? 
 
Archeologie: 
Inhoudelijk is het archeologisch gezien een opmerkelijk voorontwerp. Er zijn geen 
archeologische verwachtingen (laag, midden of hoog) opgenomen maar er is volstaan 
met het noemen van twee archeologische waarden. Bij de dubbelbestemming waarde 
archeologie-1 staat geen specifieke omvang en verstoringsdiepte waarbij archeologisch 
onderzoek dient plaats te vinden.  
De beschrijving van de Dubbelbestemming Waarde-Archeologie is dusdanig dat wij ons  
afvragen hoe hierop structureel gehandhaafd zou kunnen worden. Wij hopen dat er alsnog 
een nadere beschrijving wordt gemaakt en toegevoegd want zo is het archeologisch  
gezien een onwerkbaar bestemmingsplan. 
 
 
 



 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
Namens de Henri van Abbe Stichting, 
 
W.S. Seuren, voorzitter 
 
M.T. Hermanussen, secretaris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Henri van Abbestichting heeft ten doel: de bevordering, bescherming en Instandhouding van die zaken, die naar 
het oordeel van het stichtingsbestuur In het belang van de cultuurhistorie, de architectuurhistorische waarde of hun  
schoonheid voor de toekomst dienen te worden bewaard, in het bijzonder vanuit het oogpunt van de monumentenzorg. 
De Stichting is actief binnen de gemeentegrenzen van Eindhoven en in de gemeenten van de regio Zuid-oost Brabant. 


