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Werkgroep Lollebeekgebied

BIBLIOTHEEK m SÀÀFK
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Postbus 241
6700 A-- & l Vier alternatieve verbeteringsplannen voor blok 6
van de ruilverkaveling "Lollebeek".
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1. Inleiding
Blok6iséénvandeblokken,waarindeAfdelingOnderzoekvande
Cultuurtechnische DienstinLimburghetLollebeekgebied heeftverdeeld
tenbehoevevanhetopstellenvanalternatieveplannenvoorwegenen
waterlopen.Degrenzenvandezeblokkenzijndaargekozen,waarnu
reeds eenverhardewegligtofwaar zeerwaarschijnlijk eenbelangrijkewegzalkomen.Ditheeft totgevolg,datmendezegrenzenals
tamelijkvaststaandkanbeschouwen.
Binnendezeblokkenisnogweereenindelinginvakkengemaakt,
dieminofmeereeneenheid zijnendiebovendienbijeenschaalvan
1 s5000ee*ihanteerbareveldkaartvormen.Bijdekeuzevandegrenzenvandevakkenisookenigszinsgetracht,diegrenzenaan tehouden,
diewaarschijnlijk gehandhaafdblijven.
Blok6ligtinhet oostelijkdeelvanderuilverkaveling Lollebeek.
Deomgrenzingwordtinhetoostengevormd doordewegHorst-Venray,in
hetnoordendoordeverbindingCastenray-Lorbaan,inhetwestendoorde
LorbaaninhetzuidendoordewegvandeLorbaandoorMeteriknaar
Horst.Hetblokisca1600hagrootenverdeeld in9vakken,waarvan
inhoofdstuk2eenglobalebeschrijvingwordtgegeven (ziekaartje).
Doorblok6stromendeLollebeekenzijnzijtakdeDiepeLeng.
Het zuidelijk deelvanblok6behoorttothetstroomgebied vande
Cabroeksebeek.
Binnenhetblokkomensterklemigezandgrondenmeteendiken
dunhumusdek,stuifzand-,uitgestovengronden,grondenmethumuspodzol
enbeekdalgrondenvoor.Debeekdalgrondenendesterkelemigezandgrondenmet eendunhumusdekwordenalsgrasland gebruikt ofzijnwoest
enbebost.Desterklemige zandgrondenmet eendikhumusdekwordenals
bouwland gebruikt.Opdestuifzand-enuitgestovengrondenkomt zowel
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2)
bos enwoeste grondalsbouwlandvoor.Vande1600havanhetblokis
ca900habouwland,ca350hagrasland enca350habosenwoeste grond.
Blok6kanminofmeerrepresentatief geachtwordenvoorhetgebied tussendejonge ontginningsgronden opdegrensvanBrabant en
LimburgendeMaas.Voorditblokzijneenviertalalternatieveplannenopgesteld,dieinmeer ofminderemateverbeteringtotstandbrengenindewaterhuishouding,ontsluitingengrootte envormvande
topografische percelenvanhetblok.Dezeplannenzijnbeschrevenin
hoofdstuk3^
2.Beschrijvingvandevakken 6-1 totenmet6-9 (ziekaartje)
Vak_6-1
Gebruiks

Hoofdzakelijkbosenwoeste grond,maar ooknog
vrijveelbouwland enenkelepercelengrasland
(OntleendaandecultuurkaartvandeCultuurtechnische Dienst).

Bodems

Stuifzand-,uitgestovengrondeneninhetwestelijkdeelookgrondenmet eenhumuspodzol(OntleendaandebodemkaartvandeStichtingvoor
Bodemkartering).

Waterhuishouding!

G-eenwateroverlast,behalve openkeleplekken
(OntleendaanterreinverkenningvandeAfdeling
OnderzoekvandeCultuurtechnischeDienst .Deze
verkenningwerduitgevoerd indewintervan
1956-1957« Indienhierdusoverwateroverlast
wordtgesprokenheeftdatbetrekking opde
situatie indewinter.)'sZomersvochttekort.
Hetvochttekortvandeuitgestovengrondenis
plaatselijkkleinvanwegehethoge leemgehalte
vandegrond.(Ontleend aanhetrapport overde
bodemgesteldheidvandeStichtingBodemkartering).

Ontsluiting:

Dichtnetvanzandwegen (Ontleend aanterreinverkenningenluchtfotogrammetrischekaart).

Bebouwing!
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Geen (Ontleendaanluchtfotogrammetrischekaart).

3)
Terreingrenzens

Degrens tussenbouwland enbosistamelijkonregelmatig.Verspreid liggendestukjesbosen
woeste grond.Verderweiniggrenzen. (Ontleend
aancultuurkaart,terreinverkenning enluchtfoto's).

Vak_6-2
Gebruiks

Bos,maarookwatbouwland.

Bodems

Stuifzanden,uitgestoven grondenenindebouwlandenclaves inhetbosgrondenmeteendik
humeusdek.

Waterhuishouding:

Geenwateroverlast, 'sZomersvochttekort,meestal
echternietopdegrondenmet eendikhumeusdek.

Bebouwing:

Langsdeoostgrensvanhetvak.

Ontsluiting;

Dichtnetvanzandwegen.

Terreingrenzens

Degrenzen tussenbouwland enbos zijntamelijk
recht.Verderweiniggrenzen.

Vak_6-3
Gebruiks

Bouwland engrasland.Langsdebeekmeergraslanddanbouwland.

Bodems

Grondenmethumuspodzoleninhetoostelijkdeel
langsdebeekbeekdalgronden.

Waterhuishouding?

Langsdebeekwateroverlast ookbijvoldoende diepe
beekstanden-> 'sZomersvochttekorts.opdebeekdalgrondenmeestalniet.

Ontsluiting!

Zandwegen langsdegrenzenvanhetvakenin
het zuidelijkdeelveelinsteekwegen.

Bebouwing!

LangsLorbaaneneenenkeleboerderijlangsde
noordgrensvanhetvak.

Terreingrenzen:

Aantalslootjesnaardebeekeninsteekwegen.

Opgemerktmoetworden,dathetnoordenenwestenvanditvakingebruik
isbijbedrijvenmetaaneengeslotengrond.
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Gebruiks

Bouwland.

Bodems

Sterklemige zandgrondenmetdikhumeusdek.

Waterhuishouding:

Geenwateroverlast, 'sZomersmeestalgeen
vochttekort.

Ontsluiting;

Verhardewegenlangsdenoord- enzuidgrensvan
devakkeneneenverhardewegopdegrensvan
beidevakken.Verder eendichtnetvankronkelendezandwegen.

Bebouwings

Veelbebouwingenerfpercelenlangsdenoord-en
zuidgrensvandevakkenentevenslangsdewestgrensvanvak6-4.

Terreingrenzen:

Behalvedewegengeengrenzen.

Yak_6-5
Gebruik:

Grasland inhetnoordelijk deeleninhetzuidelijkdeelbijSchadijk.Daartussenbouwland en
woestegrond.

Bodems

Inhetnoordelijk deelbeekdalgronden(soms
völlig),inhetzuidelijk deelgrondenmeteen
dikhumeus dek.Daartussenstuifzandgrondenen
uitgestovengronden.

Waterhuishoudings

Wateroverlast inhetnoordelijkdeelenplaatselijkinhetzuidelijk deel.Inhetmidden 'szomersvochttekort.

Ontsluiting?

Dichtnetvanzandwegen.Inhetbeekdal zijndeze
wegen 'swintersnagenoegonbegaanbaar.

Bebouwing!

Enkelegebouwenlangsdenoordgrens.Tamelijkveel
bebouwingenerfpercelenlangsdezuidgrens.

Terreingrenzens

Inhetnoordelijkdeelveelhoutwallen,insteekweggetjes,slootjes,verspreidliggendebosjes
enwoeste grond.Inhetzuidelijkdeelslootjes
enhoutwallen.Inhetmiddenverspreid liggende
stukjeswoestegrond.Grenzentussenbouwland en
woeste grond zijntamelijk onregelmatig.
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yak_6-6
Gebruiks

LangsdeLollebeekendeDiepeLenggrasland en
woeste grond.Verderinhetzuidelijk enockin
hetnoordelijkdeelbouwland enwatbos.

Bodems

Langsdebekenbeekdalgrond (soms ~;c~::'.s). In
hetzuidelijkdeelstuifzand-enuitgestoven
gronden.

Waterhuishoudingi

Langsdebekenwateroverlast.Inhetzuidelijk
deel 'szomersmeestalvochttekort.

Ontsluitings

"^r^rde"vrojanlangsdooost-ennoordgrens"ranhet
"cz? Tor.'dereendiohtnetvea.2r>ndwegen,dioinhet
beekdal 'swintersnagenoegonbegaanbaarzijn.

Bebouwings

Langsdenoordgrensveeleneenenkelegebouw
enerfperceellangsdeoostgrens.

TerreingrenzenÎ

Onregelmatigegrenzentussendecultuurgrond en
dewoestegrondenbos.Verderveelslootjesen
houtwalleninhetbeekdal.Inhetnoordelijk
deeltevens steilranden.Inhetzuidelijkdeel
opdestuifzand-enuitgestovengrond weinig
grenzen.

Vak_6-7
Gehruik?

Inhetwestelijk deelveelgrasland.Inhet
midden enoostelijkdeeleenenkelgraslandcomplex.Verderbouwland.

Bodem;

Sterklemige zandgrondeninhetwestenenmidden.
Inhetmiddenhebbendezegrondeneendikhumeus
dek.InhetoostenlangsdewegHorst-Castenray
komenzwaklemigegrondenvoor.

Waterhuishouding;

Inhetwestelijk deelwateroverlast.Inhetmiddenenoostelijkdeelinenrond degraslandcomplexen, 'sZomersmeestalgeenvochttekort,
behalveinuiterste oostenvanhetvak.

Ontsluiting;

Dichtnetvanzandwegen.Inhetgraslandgebied
zijndeze 'swinters slechtbegaanbaar.

187/0959/15/5

6)
Bebouwings

Inhetoostelijkdeelenlangsdezuidgrensveel
bebouwing.Inhetmidden eenenkele afzonderlijk
gelegenboerderij.

Vak 6-9
Gebruiks

Bouwland engrasland.

Bodem;

Sterk lemige zandgrondenmet eendikhumeusdek.

Waterhuishouding!

Geenwateroverlast en 'szomersmeestalgeen
vochttekort.

Ontsluiting:

Verhardeweglangsoostgrensvanhetvak engedeeltelijk eensemieverhardeweglangsdewestgrens.

Bebouwing;

Veelbebouwing enerfpercelenmetboomgaardo

Terreingrenzens

Enkele slootjes,houtwallen ensteilranden.

3.Dealternatieve plannen
Opdekaartvaneenplanishetvolgendeweergegevens
Verbindingswegenvanwoonkernen.
Ontsluitingswegenvoorgrotere complexengrondenenverspreideverbouwing.
Dezewegenhebben tevensmeestal ookenigebetekenis alsverbindingsweg.
Ontsluitingswegenvoorkleinere complexengronden, (minderdanca25ha).
Dezewegenzijnvaak insteekwegen.Zezijnoverhetalgemeenalleendan
geprojecteerd alsde terreinsomstandigheden,datnoodzakelijkmaakten.
Hoofdwaterlossingen.
Slotentenbehoevevandeontwatering.
Vaste terreingrenzen.Ditzijndegrenzen,diebijhetplanblijven
bestaanenvandienaard zijn,datverondersteld moetworden,datze
moeilijkdoordeboeropgeruimd zullenkunnenworden.Ditkunnenzijn:
3
Slootjes,met eeninhoudvanmeerdan0,5m perm;houtwallenmet
eenbehoorlijke ondergrondse ontwikkeling, steilrandenmet eenhoogteverschilvanmeerdan0,5menzandwegen,waarvanhetprofielzware
grondverbeteringbehoeftomweerals cultuurgrond tekunnenworden
gebruikt,lijdetoedelingzalmenbijvoorkeur de toedelingsgrens
langseendergelijkevaste terreingrens leggenofzoverervanaf,
dateenbehoorlijk exploiteerbaarperceeltussendetoedelingsgrens en
devastegrenskomtteliggen,
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7)
Voorkeursgrens"bijtoedeling.Opdezeplaatsenkomt geenvasteterreingrensvoor,maardooreentoedelingsgrensopdezeplaats teleggenof
zoverervanaf,datereenbehoorlijkexploiteerbaar perceelligt
tussendevoorkeursgrens endetoedelingsgrens,zouhetaantalpercelen
met eenslechtevorm tot eenminimum"beperktblijven.
Toedelingsrichting.Hiermede isaangegeveninwelkerichtingeventuele
toedelingsgrenzen (hetbeste)kunnenliggen.
Doordat deplannengetekend zijnopeenondergrond,waaropalle
huidige grenzenenbebouwingstaanaangegeven,isvandezekaarten
minofmeeraftelezeninhoeverredeplannenbijdehuidigetopografie zijnaangepast.Zoisbijdewegentezienofzealofniet een
oud tracévolgen.
PlanI
Alsuitgangspuntvoor ditplanheeftdeveronderstelling gediend,
datdearbeidsbesparingdiemetverbeteringvankavelvorm en-grootte
samengaatweiniggewaardeerd wordt endienovereenkomstigweinigmag
kosten.
Indevakken6-4j6-8 enhet zuidwestelijk deelvan6-6 wordtde
ontsluitingverbeterd entevens devormengroottevandetopografischepercelen.Ditisinhetkadervanhetplanverantwoord geacht,
omdathetopruimenvandeoudewegenweiniggeldkost,aangezienvan
demeestehetprofiel overeenkomtmethetnaastliggendebouwland.
Inderestvanhetblokwordtbijditplandeontsluitingverbeterd
en tevensdeafwatering.Tenbehoevehiervanzijneenaantalwegen
geprojecteerd enwordendehoofdwaterlossingenverbeterd ende
grootste lage.plekkenvaneenslootvoorzien.Kavelinrichtinggeschiedt
hieralleendaar,waardooreennieuwtracévaneenwegofwaterloop
dehuidige toestand slechterwordt.Enkeleperceeltjeswordenbebost
inverbandmetderelatiefdureontsluiting.
Kadeuitvoeringvanditplanzaliederperceeleenmogelijkheid
totafwateringhebben.Degebruikers zullenechterzelfvoordeontwateringmetgreppels ofdrainsmoetenzorgen.
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Devormengroottevandetopografische percelenzalvandien
aard zijn,datuitruilingensamenvoegingvankavelswaarschijnlijk
alleenindevakken6-4,6-8 enhet zuidwestelijk deelvanvak 6-6
kanplaatsvinden.Zozullenbijvoorbeeld inhetnoordelijk deelvan
vak6-5 develegrenzenenbosjeseengoedekavelprojectie zodanig
belemmeren,datnietaangenomenkanworden,dathetzalgelukkeneen
samenvoegingvanenigebetekenis totstand tebrengen.Daarvoorverschillendepercelenteveelvanvormengrootteensomsookvan
bodemgesteldheid.
DegewensteafstandvandewegenophetMeterikseVeld isgeschat.Hierbijisuitgegaanvandenota"Benaderingvandetoete
passenafstandvanlandbouwwegeninruilverkavelingen inLimburg".
Daardeplaatselijke gebruikskavelgrootte-verdeling nietbekendis,
kondeberekeningvandeafstandvandewegennietgeheelopdeomstandigheden ophetMeterikseleid wordenafgestemd,maarmoestuitgegaanwordenvandealgemenegebruikskavelgrootte-verdeling inde
ruilverkaveling.Aangezienbekend is,datdemeeste grotebedrijven
tenwestenvandewegMeterik-Schadijkliggen,istenwestenvandeze
wegeenafstandvan800maangehoudenentenoostendaarvan500à600m.
Hetdaarbijbenodigde aantalminsteekwegisnognietbekend enookniet
ingetekend opdekaart.
Inderestvanhetblok isookeenkaveldieptevanca300mverantwoordgeacht.
Plan_II
Erwordtbijditplanmeerkavelinrichtinggedaan."Vooralinde
vakken6-5 en6-6,waardoorhiereenaanzienlijkeverbeteringvande
vormengroottevandetopografischepercelenwordtbereikt.Ditzal
deuitruilbaarheidvankavelsvergroten.
Elkperceelkrijgteenontsluitingeneenmogelijkheidtotafwatering.Hetaantalslotenisechterzogroot,datwaarschijnlijk
zonderdrainagei'oedseenvrijredelijke ontwatering totstandte
brengen is.
OphetMeterikseVeld isdeafstandvandewegen400tot500m.
ZoalsbijplanIisvermeld,zaldegewensteafstand invak6-4 ca800m
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9)
zijnenin6-8 ca600m"bijgabruikalsbouwland.Inplan IIiseen
afstand gekozenvan400-500momdeontsluiting zowelgeschiktte
makenvoorlandbouw alsvoortuinbouwvestiging.Overigens zoubijdit
planvoorhetMeterikseVelduiteraard ookhetwegenplanvanplanI
ingepastkunnenworden.
Inderestvanhetblokisevenals inhetvolgende planweer
eenkaveldieptevanca300m toelaatbaargeacht.
PlanIII
Ditplanonderscheidt zichvanplanIIdooreenmeer intensieve
kavelinrichting.Hierdoorkanookhetwegen-enwaterlopenplanstrakkerwordendanbijplanII.Opgemerktmoetworden,datontbossing,
ontginningenbebossingevenalsbijdeandereplannenalleenheeft
plaatsgevonden,omdevorm engroottevandetopografischepercelen
teverbeteren.
Eetaantalslotenisinditplanveelminderenerzaldanook
gedraineerd moetenworden.
DeafstandvandewegenophetMeterikseVeld isbijnaoveral
500m,hetgeenmisschienalscompromisgezienkanwordentussende
eisenvanlandbouw entuinbouw.
Plan_IT
Bijditplanisalsuitgangspunt genomen,datdevorm ende
groottevandetopografische percelengoedmoetzijn.Erisdaarbij
aangenomen,datdoorintensievekavelinrichting deuitruilbaarheid
vandegrond zogrootis,dateenafstandvandewegenopdeontginningsgrondenenMeterikseVeld 1000mbedragen.Denota"Benadering
vandetoetepassenafstandvanlandbouwwegen inLimburgseruilverkavelingen"doetechtervermoedendat1000mzowijd is,datzeer
vele insteekwegennodigzullenzijn.Hethangt erookvanafofmen
vrijgrootscheeps totverplaatsingvanbedrijvenovergaat.Indit
laatste gevalis1000mverantwoord teachten.
4»Watervoorziening
Indeplannenzijnnoggeenapartewateraanvoerleidingengetraceerd.Erwordtevenwelaandevolgendemogelijkhedenvanwatervoor187/0959/15/9

10)
zieninggedacht.
a)Stuwenvandebeek.Infiltratiemetdrainreeksenvanuitzijleidingen.
b)Aanlegvan trancheleidingenvanuit debeek» Infiltratiemet
drainreeksenvanuitdeze trancheleidingen enzijleidingenvan
debeek,
c)Aanlegvanleidingenvanuitdebeeknaarde droogtegevoelige
gebieden.Beregeningmetbehulpvanwateruitdezeopenleidingenendebeek,
d)Beregeningmetuitdeondergrond opgepomptwater.
adc a)

Uit eenonderzoeknaardeoppervlakte,diemet stuwenvan

de Lollebeek teinfiltrerenis,bleekdatperstuwgemiddeld
ca1haeenstuwpeilvan30cmofminder e:i
ca5ba "

"

" 30-50cmtokrijgen»

Heteffectvanhetafremmenvandeafvoervandebeekisniet
bepaald.
Deoppervlaktenkondenslechtsglobaalwordenbepaald,aangezien
dehoogtekaartnietafgestemd isoptranchesmet intervallenvan20cm,
maarmetintervallenvan50cm.
ad.b)

Bepalingvandeoppervlakte,dieopdezewijze geïnfiltreerd

zoukunnenworden,isnietgeschied inverbandmetdevoorditdoel
onvoldoende hoogtekaart.Hetisduidelijk,datbijvoorbeeld inplan17
metveelkavelinrichtingeventueleegalisatierelatiefweinig zalkosten»
ad.c)

Overhetalgemeenzaldezemethodealleendaartoegepast

kunnenworden,waarbedrijven langsdeleidingenstaan.Inblok6
zijnechtervrijgrote oppervlaktendroogtegevoelige grond,waargeen
bedrijvenstaan.Toepassingvandezemethodevanwatervoorziening
zoudusgepaard gaanmetverplaatsingvanbedrijven.Eentussenoplossingzoumisschienkunnenzijn,datereenberegeningscoöperatie wordt
gevormdvooreencomplexdroogtegevoelige grond.
ad.d)

Indienberegeninguitbronnengoedkopermochtzijndanuit

openaanvoerleidingen,danzalnagegaanmoetenwordenofinhetgebied tengevolgevanhetpompenschadelijkegrondwaterstandsdalingen
optreden.
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Opgemerktmoetnogworden,datdevoorde"bepalingvandewatervoorziening zonoodzakelijke grondwaterstandskaartenmm-vcchtkaart
nognietgereedzijn.
Hetlijktbelangrijk omnategaaninhoeverrehetdoorgrondverbeteringmogelijk zalzijndedroogtegevoeligheid teverminderen. Bijvoorbeeld doorhetopploegenvan leem.Bestrijdingvandedroogtegevoeligheid doorprofielverbeteringbrengt get grotevoordeelmetzich
mee,datnoodzakelijkheid vanverplaatsingvanbedrijvenzoalsbij
beregeningbuitenbeschouwingkanblijven.
6.Vergelijkingvandewaterafvoer
Bijvergelijkingvandeplannenkomenenkelevragennaarvoren.
Zoisinplan Iervoorgezorgd,datdegrootste lageplekkenvaneen
slootwordenvoorzienendatervoordegebruikerdemogelijkheidbestaat,zijngrondmetbehulpvaneenzelftegravenslootje,greppels
ofdrains teontwateren.BijplanIIdaarentegenwordtdoorhetgrote
aantalsloten,datwordtopgeschoond ofgegraven,reedsvooreenvrij
goede ontwatering gezorgd.InplanIIIenIVisdeafstandvande
slotenafgestemd opdrainage,diebijdozeplannengoed teleggenzal
zijnaangezienergoed gevormdekavels toegedeeld zullenkunnenworden.
Hetisduidelijkdatbijeenkostenvergelijking,waarbijdekostenvandedoordegebruiker zelfteverrichtenwerkenzoalshetgraven
vangreppels enhetaanleggenvaneendrainagenietinrekeningworden
gebracht,zeerongunstigzouzijnvoorplanII,waarbijdoordevele
slotenminderbehoefteaandrainage ofgreppels zalbestaan.
Indienmenervanuit gaatdatzoweldekostenvanslotenendergelijkeookdekostenvangreppels endrains indekostenvergelijkingbetrokkenmoetenworden,moeteenbeslissinggenomenwordenomtrenthet
detailontwateringsstelsel.BijplanIIIenIVkanervanuitgegaan
worden, datdrainsaangelegd zullenworden,maarbijuitvoeringvan
planIofIIlijktdezeveronderstelling onjuist.Indepraktijkzal
vermoedelijkvooralbijplanIaandetailontwateringweinigdoorde
gebruikerswordengedaan.
Voordebijdeberekeningvandehoofdwaterlossingen aantenemen
afvoerzijngeenalternatievengesteld.Voor deLollebeek iseenberekeninguitgevoerd,waarbijdeonzekerhedenbijhetbeekafvoervraagstuk
aanhetlicht zijngetreden.Hieromtrentwordteennotageschreven.
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7.Vergelinkingvanhetwegenstelsel
Bijdevergelijkingvandeplannenisnodig,datdekostenvande
wegenworden"bepaald.Hiervoormoetmenechter"beschikkenovereen
functie-beoordelingvandewegenenvervolgenskwaliteitseisen aaneen
bepaaldefunctiekoppelen.
Erheeftreeds eenglobalefunctie-beoordelingplaatsgevondendoor
deindelingindriesoorten?maarhetisdevraagofnietgetracht
moetwordeneenbeterebeoordelingvandefunctie teverkrijgen.
Deontsluitingenverbinding,diedoordeverschillende plannentel
standwordengebracht isnietgeheelgelijkwaardig, zodatdezeverschillenbijvergelijkingvandeplannenuiteindelijk ookinrekening
gebrachtmoetenworden.ZoiserinplanIgeenverbinding tussen
SchadijkendewegEorst-Castenray langsdenoordkantvanhetMeterikse
Veld.Evenmin iserbijplanIeenwegvandeMeterikseBaannaar
vak6-3 doorhetbos.Denoodzaakvandeze laatstewegwordtvooral
bepaald doordeoppervlakte grond,dieinvak6-3 doorboeren,die
tenwestenvanhetdorpjeMeterikwonen,wordtgebruikt.
8.Vergelijkingvandekavelinrichting
Dekavelinrichting zalvermoedelijksteedsduurderwordeninde
volgordevannummeringvandeplannen.Somskanechterophetaantal
mwegwordenbespaard tengevolgevaneenintensieverekavelinrichting.
Ditisbijvoorbeeld hetgevalinhetnoordelijk gedeeltevanvak 6-5.
PlanIzalindegebieden,waarbijdevolgende plannensteedsmeer
aankavelinrichtingwordtgedaan,weinigmogelijkhedenbiedentotde
vormingvangoedekavels.Hierdoor zaldeuitruilbaarheid vankavels
bijplanIgeringzijn.Eenenanderiszondertoedelingsplanmoeilijk
temeten.Wattemetenis,isdegrootte envormvande topografische
percelen.Derelatie tussenvorm engroottevandetopografischepercelenendevorm engroottevandetoetedelenkavels,iskwalitatief
duidelijk,maarkwantitatiefuiterstmoeilijk tebepalen.Hetresultaat
vandekavelinrichting zaldusmoeilijkkwantitatief tevoorspellen
zijn.
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13)
9.Samenvattingvandebelangrijkstevraagstukkenvandeverschillende
vakkenvanblok6
Yak 6-1 en_6-2
Hetvraagstukvandezevakkenisinhoeverremendevormen
groottevandetopografischepercelenzalverbeteren enwelkeeisen
menaandeontsluitingswegenzalstellen.Aangeziendewaardevande
grondengeringis,lijkt eengroteinvesteringtenbehoevevaneen
betere ontsluitingenbeterevorm engroottevandetopografische
percelenweinigaantrekkelijk.
Watervoorzieningvanditgebied istevens eenvraagstuk.Infiltratie lijktnietgoedmogelijk.Beregeningslechtsindienditgepaard gaatmetverplaatsingvanbedrijvennaarditgebied.Vergeleken
zoukunnenwordenofhetwatervoorberegeninggoedkoper teverkrijgen
isdooroppompenuitaanvoerleidingenofuitbronnen.
Vak_6-3
Naderonderzochtmoetwordenwelkaantalinsteekwegenbijde
plannen ItotenmetIIIgehandhaafd dienen teblijven eninhoeverre
eenoplossingals inplanIVmet eenwegzonderinsteekwegenmidden
tussenhetbos endebeekgunstigerofongunstigeris.
Eenandere oplossing,diehetaantalinsteekwegen sterkzou
beperkenendie tevensbijwatervoorzieningmetbehulpvanberegening
zeeraantrekkelijk zouzijn,ishetverplaatsenvanbedrijvennaar
dewegdielangs dezuidgrens (planItotenmetIII)ofdoorhetzuidelijkdeel 'planIV)loopt»
Verder zalereenkeuze gedaanmoetenwordenuitdeverschillende
combinatiesvanafwatering enontwatering.
Plan

IEnkelesloten+begreppeling ofdrainage

Plan IIVeelsloten+begreppelingofdrainage
PlanIIIWeinigsloten+drainage
Plan IVIdem.
Hierbijmoetzoalsreedsisopgemerkt,gezegdworden,datnaarmate
erminderaankavelinrichtinggedaanwordtdekansgrotergeachtmoet
worden,datdegebruiker indienhijdatzelfmoetdoenminderaan
detailontwatering zalgaandoen.
187/0959/15/13

14)
Beekdalvanvak6-5 en 6-6 enhetwestelijkdeelvanvak 6-7
Indezegraslandgebieden isdeintensiteitvandekavelinrichting
eenbelangrijkvraagpunt.Daarnaast evenalsinvak6-3 debehoefteaan
insteekwegenendegewenstevormvanhetafwaterings-enontwateringsstelsel.
Ontginningscomplexinhetmiddenvan6-5 enhetzuidwestelijk deelvan 6-6
Hetkavelinrichtingsvraagstukligthierongeveerinhetzelfdevlak
alsin6-1 en6-2.Dewaardevandegrond,dieeventueelterverbeteringvandevorm engroottevandetopografische percelenontbostof
ontgonnenzoumoetenworden,isgering.
Ookwatdewatervoorzieningbetreftheeftditcomplexveelovereenkomstmethet zuidelijkdeelvandevakken6-1 en6-2.Alternatief
kunnengesteldwordenberegeninguitaanvoerleidingen enbronnen.Verplaatsingvanbedrijvennaarditgebied lijktdannoodzakelijk.Indien
ereenmogelijkheid zoubestaandestuifzandgrondendoorgrondverbeteringinordetebrengendanisverplaatsingvanbedrijvengeennoodzakelijkheid.
Vak6-4 en 6-8
HetbelangrijksteprobleemvoordeaanpakvanhetMeterikseVeld
isdeafstandvandelandbouwwegen.Bijdeoplossingmoet,landbouwkundiggezien,wordenuitgegaanvandetoekomstige gebruikskavelgrootte-verdeling.Eristhans echteralleenmaardehuidige eigendomskavelgrootte-verdelingbekend.
IndeplannenIenIVzijnenigevoorbeeldengegevenvanwegentracé's,waarbijgebruikalsbouwland isverondersteld.Eventueel
benodigde insteekwegen zijnniet geprojecteerd.
InplanIIisdeafstandvandewegenopvestigingvan tuinbouwbedrijvenafgestemd eninplanIIIisgedachtaaneencompromis tussen
deeisenvanland-entuinbouwgebruikvandegrond.
Vak6-9 enhetoostelijkdeelvan 6-7
Hetaantalvaste terreingrenzen,erfpercelenenboomgaardenis
hiervandienaard,datzeerintensievekavelinrichting zeerduuris.
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15)
1
Hetis("'.-.a::'
."';]devraagofinverbandmetdebebouwingbijde toedeling

opsplitsingvangrote topografische percelenvoldoendevoorkomenkan
wordenomintensievekavelinrichtingverantwoord temaken.
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