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1 Inleiding

Inleiding

1.1 Aanleiding
De aanleiding voer het opstellen van deze onderbouwing ten behoeve van de
waterparagraaf is de voorgenomen verplaatsing van het bedIijf van
Dhr. C.J.B.]. Ardts. Het bedlijfis bedoeld voar het houden van fokzeugen en paarden.
De oude locatie is gelegen aan de Beerseweg nr. 14. De nieuwe locatie is gepland aan
de Kampsestraat 49 te Haps. De locatie is gesitueerd in het buitengebied van de

gemeente Cuijk, zie bijlage 1. Voar de illlichting van de toekomstige bedrijfslocatie is
de procedure van de watertoets in gang gezet. In deze onderbouwing wordt
beschreven op welke wijze rekening is gehouden met de waterhuishoudkundige
aspecten en op welke wijze rekening is gehouden met de wensen en vOOlwaarden van
de waterbeheerder (Waterschap Aa en Maas).

1.2 Kader
In het kader van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) moet vom aile tuimtelijke plannen
een "watertoets" worden uitgevoerd. De watertoets is een belangrijk instrument dat
als doel heeft te waarbOl"gen dat wat.erhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op
evenwichtige wijze in beschouwing worden genomen bij aile waterhuishoudkundige
relevante ruimtelijke plannen en besluiten. De werkzaarnheid ervan is afhankelijk van
een proaetieve opstelling van initiatiefnemers en waterbeheerders in de initiatiefase
van een ruimtelijk plan. Voorheen beoordeelde de provincie de bestemmingsplannen,
maar sinds medio 2008 is dit niet meer het geval.
Voorafgaand aan de besluitvorming dient gemotiveerd te worden aangegeven op
welke manier rekening is gehouden met het advies van de waterbeheerder. De
initiatiefnemer verant.woordt zodoende de ruimtelijke keuzen ten aanzien van het
aspect water.
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2 Huidige situatie

l-ltlidigc situatie

In dit hoofdstuk zijn de resultaten van het literatuuronderzoek beschreven. l-lierbij is

ingegaan op o.a. de Jigging, gebiedsbeschrijving, barlem en watel'huishouding,

2.1 Topografische Jigging van de onderzoekslocatie
Het plan is gelegen in een landbouwgebied tegen de oostelijke grens van de provincie

Noord .. Brabant. Circa 5 kilometer ten noord .. oosten van de onderzoekslocatie ligt de

dorpskern CUijk en circa 1 kilometer oostelijk de dorpskern Haps. Ten westen van de

locatie streamt de St. Anthonisloop. Het huidige grondgebnrik is akkerland.

Het circa 2,6 ha grote bestemmingsplan is gelegen op het perceel dat plaatselijk

bekend is als Kampsestraat 49 te Haps (kadastraal: gemeente Cuijk, sectie L,

perceelnummers 3248 en 3249). Op het perceel worden een werktuigenberging, een

woonhuis en een varkensstal gerealiseerd. 1angs de Kampsestraat is een wadi

gepland.

Het maaiveld van de loeatie ligt globaal genomen tussen de 10,1 en de 10,2 m 'NAP.
Voer de topografische ligging wordt vetwezen naar bijlage 1,

Bron maaiveldhoogte: Actueel Hoogtebestand Nederland (www.ahn.nl)

2.1.1 Geohydrologie
De bodemopbouw van de onderzoekslocatie te Cuijk is onderstaand in tabell

weergegeven.

Tabell: Geo·hydrologie

Globale hoogte Geologische fonnatie

(m t.o.v. NAP)

+10 tot +8 Formatie van Boxtel

Lithologie

dekzand

Geohydrologische

eenheid

deklaag

+8 tot +2,5 Fonnatie van Kreftenheye graf zand met grind

t2 ,S tot .. 1

1 tot ·10

FOlmatie van Beegden

Formatie van Waalre

graf zand met glind

sterk grindig zand

watelvoerend pakkel

Bran: Boring DINO·data B%C0027
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2.1.2 Bodemopbouwen textuur
De bodemkaart van Nederland rekent de bovengrond (hadem tot 1,2 meter beneden

maaiveld) tot de Beekeerdgronden hestaande uit Iemig fljn zand. Grof zand of grind

begint tussen de 0,4 en de 1,2 meter beneden maaiveld en heeft een minimale dikte
heeft van 0,4 meter,

Bron: Bodemkaart 46·oost Vierlingsbeek

2.2 Grondwater
Inzake het grondwater zijn gegevens beschikbaar uit monitoring van peilputten van

TNO··NITG.

2.2,1 GrondwaterJlucruatie
Rand de onderzoeklocatie Iiggen een aantal putten waarrnee de fluctuatie van het

grondwater wordt gemonitoord. De rnonitoringsresultaten zijn opgevraagd bij DINO

lokel, geanalyseerd en gei'nterpoleerd naar de onderzoeklocatie. De resultaten hiervan
zijn resumerend weergegeven in tahel 2.

rabel 2: LO~Cl~i~_spe~Jfi~ke kengetallen van de deklaag (~eriode 1980 tot 2009)
Maaiveld Hoge stand Lage stand Gemiddeld I Gemiddeld hoogste

1m 'NAPI (m 'NAPI 1m 'NAPI 1m 'NAP] !grondwaterstand; GHG

1m 'NAP!

9,7

2.2.2 Wateratlas Noord-Brabant

8,7 9,2 9,4

De wateratlas van de provincie Noord-Brabant geeft ondermeer informatie inzake het
ondiepe grondwater. De aanduiding in nH NAP is bij benadering omdat gebruik
gemaakt is van de AHN~viewer.

GHG

Binnen de locatie zijn twee GHG-klassen aangegeven, een van 80 tot 100 em beneden
rnaaiveld voor het noordelijk deel (9,40 . 9,20 m+ NAP) en een van 100 tot 120 em

beneden maaiveld voor het zuidelijk deel (9,20 - 9,00 mt NAP).

]
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GLG

Binnen de locatie is een Gl..G~klasse aangegeven, van 120 tot 140 em beneden maaiveld

(9,00 - 8,80 m+ NAP).

Grondwatertrap
Birmen de locatie komt grondwatertrap 7 voor (80·140 I> 140).

2.3 OppelVlaktewater
Langs de Kampsestraat is een leggerwatel'gang gelegen die in verbinding staat met de

st. Anthonisloop (bijlagl~ 4). Aan de zuidzijde van de locatie is een schouwsloot gelegen

die aantakt op eell leggerwatergang.

4
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3 Veldonderzoek

Ve.ldonael"zo",k

Het veldonderzoek is uitgevoerd op 10 september 2009. Met behulp van een Edelman

(hand··) boor is de bodemopbouw inzichtelijk gemaakt. Op basis van deze resultaten

zijn ve1'volgens een aantal honzonten geselecteerd en op de waterdoorlatendheid

getest. Vom de situeting van de boor·· en meetlocaties wordt verwezen naa1' bijlage 3.

3.1 Textuur
De eerste 0,5 meter van de badem bestaat overwegend uit. bruin zand, dat zeer fljn,

zwak siltig is. Vanat circa 0,5 tot circa 1 meter beneden maaiveld bestaat de barlem uit

matig fijn tot matig grot zand dat roestverschijnselen bevat. Dit kan duiden 01' een
GHG. Op boorlocatie B002 en 8003 karnt een kleilaag van circa 20 tot 30 em dikte voor

op een diepte van circa 0,5 met.er beneden maaiveld.
Voor een gedetailleerde beschrijving van de badem wordt verwezen naar de

boorprofielen in bijlage 3.

3.2 Aetuele grondwaterstand
Tijdens het veldonderzoek op 11 september 2009 is bet grondwater aangetroffen op

een diepte van circa 8,90 tot 8,95 m +NAP (omzetting naaI NAP m,b.v de AHN-viewer).

3.3 Hydromorfe kenmerken
Hydromorfe kenmerken (met name de roestverschijnselen) kunnen een indicatie

geven inzake de lokale grondwaterfluctuatie. Op basis van de aangetroffen kenmerken

bevindt de GHG~hydromorfzkh naar inschatting tussen de 9,5 en 9,7 m+ NAP.

3.4 Waterdoorlatendheid
Aan de hand van de aangetroffen bodemopbouw zijn tijdens het veldonderzoek

harizonten geselecteerd die v€rvolgens zijn getest op de horizontale

waterdoorlatendheid. De horizontale waterdoorlatendheid is gemeten conform de

omgekeerde boorgatmethode. Hiervoor is een gat gebaord tot in de te beproeven

horizont. Dit gat is tijdelijk afgewerkt met een meetbuis. De meetbuis is gevuld met

water waarna de zaksnelheid van het water is geregistreerd.

De registratie is gebeurd met een digitate drukopnemer (Diver). Aan de hand van de

meetresultaten is velvolgens de infiltratiecapaciteit berekend. De resultaten zijn

resumerend weergegeven in de onderstaande tabel 3.

Tabel 3: Horizontale waterdoorlatendheid

locatie diepte k·waarde bij i "'- 1 textuur

(m·mv) Im/dag)

B02 0,7 . 0.9 14 zan~, mat_i~~rof, zwak siltig

806 0,5·0,9 3.0 ~~I1~' ll1at.ig fijn, zwak siltig

D13 0,7 . 0,9 1,9 zand, matig groC, zwak sittig
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3.5
3.5.1

3.5.2

Bij het bepalen van de representatieve k~waarde dient te allen tijde Dok het type
voorziening, de textuur op grotere diepte, de textum van de geplande

infiltratieholizont, de ligging en de textuur van de onderliggende horizonten en de
b01Jwkundige aspecten bij de planvorming te worden betrokken, De afwegi,ng al dan
niet infiltreren en de wijze waarop is dus maatwerk, waarbij meerdere facetten een raj

spelen en derhalve dienen te worden rneegewogen.

Conclusie infiltratieonderzoek
Doorlaatfactor
Geadviseerd wordt om voor berekeningsdoeleinden de onderstaande k-waarden

(h01izontale infiltratie) te hanteren:

fijnzandige bodem: 2 m/dag.
grofzandige bodem: 10 m/dag

Aanlegniveau bergingsvoorzieningen
Als ondergrens voor voorzieningen met een bergend vennogen wordt in de regel de
GHG gehanteerd. Dit betekent voor de locatie dat bergingsvQorzieningen niet dieper
aangelegd mogen worden dan 9,4 m+ NAP.

6
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4 Beleid

Binnen de ondel"sl'aande nota's en beleidsstukken zijn voor het plangebied de

volgende aspecten va n toepassing.

4.1 Rijksbeleid
Op basis van de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening zijn gem,eenten, provincies en rijk

verplkht hun beleid neer te leggen in een of meerdere ruimtelijke structuUlvisies.

Deze strtlcttltllvisies vervangen de planologische kernbeslissingen (op Jijksniveau),

Onderstaande punt-en blijven we] geldig.

Zoveel mogelijk afkoppelen van hemelwater in nieuw stedelijk gebied;

De walerparagraaf opnemen in ieder nag vast te stellen bestemrningsplan;

Waterbeleid 21' eeuw (WB21; d.d. 31 augustus 2000). Waterbeheer volgens de Ilits:

vasthouden, bergen en afvoeren.

4.2 Provinciaal beleid sedert 12 maart 2009
De 1'01 van de pl'Ovincie als adviseur is in belang toegenomen, omdat zij in het kadel

van de Waterwel geen operationeel grondwaterbeheerder meer zijn en oak geen
beoordelende rol rneer hebben in het kader van de Wet ruimtelijke ordening (Wro).

Vooroverleg en advies over de provindale waterbelangen zijn nu belangrijke

sturingsinstrumenten. De provincie zal haar advies afstemmen met de wat.erschappen
en Rijkswaterstaat indien dit vanuit de 1'01 als waterbeheerder relevant is.

De hoofdlijnen uit het Waterhuishoudingsplan 2003-2006 (uilerlijk geidig tim
december 2(09) die relevant zijn voar het besternmingsplan zijn onderstaand

samengevat. Hierbij is de opgestelde strategie voar het bebo\lwd gebied gehanteerd.
• Integrale benadering riolering: Gerneenten en Waterschappen zullen zich

gezamenlijk inspannen om de scheiding van de relatief schone en vuite

waterstromen l>innen het. Iioolwatersysteem te realiseren.

o Duurzaam bouwen:

Geen uitlogende bouwmatelialen gebruiken;

Met behulp van aangepaste bouwtechnieken (kmipruimteloos bouwen en

ophogen bouwterrein) mogeIijkheden creeren Voal' hoge(re) &Jlondwaterstanden;

Gebruik maken van bouwtechnieken en sanitaire voorzieningen in het bebouwd

gebied, die bijdragen aan bespaIing van drinkwater.

• Ont- en afwatering van het stedelijk gebied toetsen aan de gewenste

ontwateringsdiepte en het voorkom.en van piekafvoeren:

Zoveel en zolang mogelijk vasthouden van schoon (hemel) water. Hierbij

rekening houdend met de lokaJe beperkende factoren;

Neerslagwater in principe niet. in de l'iolering lozen maar behandelen volgens de

nits hergebl'uiken, infiltreren of bergen;

Voar het afwateren van bestaand gebied zoveel mogelijk gebruik rnaken van vrij

velval.

7



4.3 Gemeentelijk beleid
De gemeente Cuijk heen in samenwerking met buurgemeenten eefl waterplan

opgesteld. Binnen dat plan wordt de onderzoeklocatie gezien ais een infiltratiegebied

waar onder voolwaarden geYnfiltreerd kan worden. VerdeI' conformeert de gemeente

zich aan de Eisen van he! Waterschap zoals in paragraaf 4.4 is verwoord.

4.4 WaterschapsbeJeid
De onderstaande informatie van het waterschap Aa en Maas zijn aspecten die van

loepassing zijn op het nog uit te voeren plan.

• WB21, waterbeheeI volgens de trit~ vasthouden-bergen·afvoeren:

Vasthouden: Hergebruik van regenwater of infiltreren indien de

infiltratiecapaciteit van de bodem dat toelaat.

Bergen: De bergingseis voIgt uit een berekening met behulp van de HNO-Tool

van bet Waterschap;
De GHG wOldt gehanteerd a]s ondergrens voar open bergingsvoorzieningen;
Bij onvoldoende infiltratiecapaciteit «"" 0,5 m/dag) van de bodem kan het

hemelwater afkomstig van het verharde oppervlak vanuit de bergingsvoorziening
venraagd worden afgevoerd;
Maximale ledigingsduur: 72 uut";

\' Ovelige aallbevelingen:

De toe te passen bouwmaterialen mogen niet uit]ogen.
Afstroming en berging van hernelwater vanuit beheersmatig o0f,1Junl bij
voorkeur aan de oppelvlakte;

• De initiatiefnemer van een ontwikkeling heeft geen verbetedngsplicht ten aanzien
van de hydrologische omstandigheden. WeI dient in de onderbouwing ten
behoeve van de waterparagraaf te worden beschreven hoe met. de kansen en
mogelijkheden vom verbetering van het watersysteem wordt omgegaan.
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5 Planuitwerking

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de planontwikkeling en de toekomstige

waterhuishoudkundige situane. De plankaart is als bijlage 2 bijgevoegd.

5.1 Gehanteerde randvoolWaarden en uitgangspunten
Het volledig niet aankoppeien van verhard oppeIvlak;

Het totaal verhard oppervlak van 0,83 ha. (conform Geling advies tek 0101WM04

d.d. 25·06·2009) is als voIgt onder te verdelen:

• Daken (stal, woonhuis en berging) 0,35 ha

• Verharding 0,48 ha

ConforUl opgave van het Watel"schap Aa en Maas zijn de onderstaande

neerslaggebeunenissen sturend vaor het' antwerp, waarbij de bergingseis van 1'",10
geldt a15 minimale bergjngscapaciteit en 1':::0100 een calamiteit is waal'bij geen
overlast mag ontstaan op percelen van derden. De wateropgave, bere'kenrl

conform de THNO-tooJ van het waterschap, levert de volgende

bergingshoeveelheden:

· T",lO jaaI': 422 rn3 (is gelijk aan 51 mm).

· T~100 jaar: 574 m3 (is gelijk aan 70 mm).

Te hanteren k~waarden (rekenwaarden hotizont.ale infiltratie)
• f1jnzandige bodem: 1 m/dag.

• grofzandige bodem: 5 m/dag

Onderglens VOOI vOOl'zieningen met bergend vennogen: 9,4 HI-/- NAP (GHG);

De maxirnale ledigingsduur van het systeem moet gelijk of kleiner zijn dan 24 uur;

De gevolgen van een calamiteit rnoeten in beelrl gebracht worden

{neerslaggebeurtenis met een herhalingstennijn grater dan T;;100 jaa!'.

5.2 Ontwerp (voorbeeld)
De onverzadigde zone is betrekkelijk dun (maaiveld I.ot aan de GHG is circa 0,9 meter),

De bergingsvoorziening za] om deze reden hoog in de bodem gezocht rnoeten worden.

Bet vaOl'gestelde antwerp gaat un van de aanleg van een WHdi aan de voorzijde van

het perceellangs de Kampsestraat. Al1e hemelwater wordt op conventionele wijze

ingezarneld en verbuisd getransporteerd naar deze wadi. In de wadi vindt berging en

infiltratie plaats.

De vOOf'ziening kan overs torten op de leggelwatergang langs de Kampsestraat.

5.3 Dimensionering van de bergingsvoorzieningen
De 1.12 bergen hoeveelheid is minimaal 422 m3. Het beschikbare oppelvlak vom de wadi

is circa 1900 ni2 bruto, netta te rekenen met ongeveer 1.200 m2. Afhankelijk van het

straatpeil, is hoven de GHG circa 70 em beschikbaar voar waterberging. Dit betekent

dat er meeT dan voldaend(~mimte vool'handen is om T:::: 100 (574 m3) te bergen.

9
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5.4

5.5
5.5.1

5.5.2

lnfiltratiecapaciteit van het systeem
Uitgaande van een situatie waarbij de bergingsvoorziening gevuld is met 574 m3

(1':::100) dan zal het circa 18 uur duren voordat de berging via infiltratie geledigd is.

De berekening is als voIgt. Als k-waarde vaor de barlem is 1 mJdag aangehouden in

verband met het op termijn ontstaan van een infiltratievertragende sliblaag:

bodemoppelvlak: 600 m2

taludoppelvlak 200 m2 (gemiddeld infiltratieoppelvlak)

infiltratiecapaciteit: 800 m2 x 1,0 mJdag 0: 800 m3/dag <::::> 33 m3/uliL

ledigingsduur: 574/33 m3/uur :;:; 18 Ulir

Calamiteit
Extreme neerslag

Indien bij een extreme neerslaggebeurtenis de bergingscapaciteit ontoel'eikend is zal

op gecontroleerde wijze worden overgestort op de leggerwatergang langs de

KampsestraaL

Milieucalamiteit
Centrale berging betekent dat in het geval van een milieucalarniteit de verontreiniging
geconcentreerd plaatsvindt, verspreiding naar de omgeving relatief gering is en een

eventuele sanering beperkt van ornvang is,

5.6 Ecologische aspecten
liit milielihygU~nischOOgpUllt mogen binnen het bestemmingsplan geen uitlogende

bouwmatelialen worden gebruikt. Daarnaast wordt het gebruik van

gewasbeschenningsmiddelen en wegenzout binnen het bestemmingsplan sterk
ontraden.

5.7 Beheer
Met betrekking tot de aanleg en het beheer van de wadi dient rekening te worden

gehouden met het feU dal de barlem en taluds functioneren als infiltratie-oppervlak.

Het beIijden van de bodern met matelieel dal de toplaag verdicht moet venneden of

tot een minimum beperkt worden. Het tijdstip van rnaaien dient afgestemd te zijn op

de boderngesteldheid. Met name in natte omstandigheden leidt belasting van het

bodemoppervlak tot vermindering van de waterdoorlatendheid. Indien na verloop van

tijd de waterdoorlatendheid te geling wordt, kan gekozen worden voor het nemen van

de navolgende rnaatregelen:

- opheffen van de verdichting.

- v€lwijderen zode/slib.

. opwaarderen toplaag.

- vervangen toplaag.

If)
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6 Samenvatting ten behoeve van de waterparagraaf

Ten behoeve van de bedrijfsverplaatsing van de varkenshouderij van dhr G. De Haas

zijn de mogelijkheden voor infiltratie van hemelwater op de locatie onderzocht Op
basis van de locatiespecifieke mogelijkheden enerzijds en het vigerende beleid
anderzijds is een wadi voorgesteld om regenwater te bergen en te infiltreren.

De kengetallen die sturend zijn voor het definitieve antwerp zijn navolgend

puntsgewijs vermeld:
Het volledig niet aankoppelen van verhard oppervlak;
Het totaal verhard oppelvlak van 0.83 ha. (conform Geling advies tek 0101 WM04
d.d. 25-06-2009) is als voIgt onder te verdelen:

Daken (stal, woonhuis en berging) 0,35 ha

Verharding 0,48 ha

Conform opgave van het Waterschap Aa en Maas zijn de ondelstaande
neerslaggebeurtenissen st\1rend voor het ontwerp, waarbij de bergingseis van T;;-:lO

geldt als minimale bergingscapaciteit en T::::l00 een calamiteit is waarbij geen
overlast mag ontstaan op percelen van derden. De wateropgave, berekend
conform THNO-tool van het waterschap, levert de volgende
bergingshoeveelheden:
- T~10 jaar: 422 m3 (is gelijk aan 51 mm).

- T~100 jaar: 574 m3 (is gelijk aan 70 mm).

Te hanteren k-waarden (rekenwaarden hOlizontale infiltratie)
• fijnzandige bodem: 1 m/dag.

• grofzandige bodem: 5 m/dag

Ondergrens voor vaorzieningen met bergend vermogen: 9.4 m+ NAP (GHG);
De maximale ledigingsduur van het systeem moet gelijk of kleinel' zijn dan 24 uur.
De gevolgen van een calamiteit moet€n in beeld gebracht worden
(neerslaggebeurtenis met een herhalingstermijn grater dan 1'=100 jaar.

Veranderingen in de teneinimichting hebben invloed op de dimensionering van de
bergings- en infiltratievoorziening. In de besteksfase dienen de bovengenoemden
gegevens te worden geverifieerd en waar nodig client de dimensionering van de wadi
te worden aangepast.

Het voorgestelde ontwerp gaat uit van de aanleg van een wadi aan de voorzijde van
het perceellangs de Kampsestraat. Aile hemelwater wordt op conventionele wijze

ingezameld en verbuisd getransporteerd naar deze wadi. In de wadi vindt berging en
infiltratie plaats.

De te bergen hoeveelheid is minimaal422 m3. Het beschikbare oppervlak voor de wadi
is circa 1900 m2 bruta, netto te rekenen met ongeveer 1.200 m2. Afuankelijk van het
straatpeil, is boven de GHG circa 70 em beschikbaar voar waterberging. Dit betekent

dat er meel' dan voldoende ruimle voorhanden is om T= 100 (574 rn3) te bergen.

II



S;lf)lCltlVillting ten behoeve Vil[1 de waterp<lwgmaf

Indien bij een extreme neetslaggebeurtenis de bergingscapaciteit ontoereikend is zal

op gecontroleerde wijze worden overgestort op de leggerw8tergang 13ngs de

Kampsestraat.

Centrale berging betekent dat in het geval van een lnilieucalamiteit de verontreiniging

geconcentreerd plaatsvindt, verspreiding naar de omgeving relatief gering is en een

eventuele sanering beperkt van omvang is.

Uit milieuhygienisch oogpunt mogen binnen het bestemmingsplan geen uitlogende

bouwmaterialen worden gebruikt. Daarnaast wordt het gebruik van

gewasbeschermingsmiddelen en wegenzout binnen het bestemmingsplan sterk
antraden.

Met be-trekking tot de aanleg en het beheer van de wadi dient rekening te worden

gehouden met het feit dat de bodem en taluds functioneren als infiltratie~oppervlak.

Het berijden van de badem met materieeI dat de toplaag verdicht moet venneden of

tot een minimum beperkt worden. Het tijdstip van maaien dient afgestemd te zijn op

de bodemgesteldheid. Met name in natte omstandigheden leidt. bela sting van het
bodemoppeIvlak tot vermindering van de waterdoorlatendheid. Indien na verloop van

tijd de waterdoorlatendheid te gering wordt, kan gekozen worden voer het nemen van

de navolgende maatregelen:

· opheffen van de verdichting.

· verwijderen zode/slib.
o opwaarcteren toplaag.

· vervangen toplaag.
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GEM£ENTE CUIlK

Topografische Jigging onderzoekslocatie
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Bijlage 2

GEMtENTl: CUll"

Plantekening nieuwe locatie
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Bijlage 3

GEMEEN1'£ cum:

Boorprofielen

Bijl~gcll
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Schouw:
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-- Duiker

Ondergronden:

"'" J Gemeentegrens

.. I Distrietgrenzen
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Grondwatertrappen:

hoag (GHG dieper dan 80 em - mv)

midden (GHG 40 - 80 em - my)

Iaag (GHG ondieper dan 40 em - my)
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