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Drainage plan

Aanvoer water
Op dit moment pompt Loonen het water vanuit de Loobeek naar een greppel halverwege het

bestaande stort. Wateronttrekking vanuit de Loobeek behoort niet meer tot de mogelijkheden. De

watervoorziening zal vanuit het Afleidingskanaal moeten geschieden. Op het perceel nr. VRYOOV

0025 van Loonen tussen het afwateringskanaal en de Hansenberg wordt in de nabijheid van de

waterloop een pompvoorziening aangebracht. Door een korte aanvoerleiding van rond 4O0mm is er
voldoende aanvoer te regelen. De pompvoorziening en de benodigde persleiding moeten nog

berekend worden. Middels een uitstroombak incl. een spindelafsluiter wordt in het Afleidingskanaal

de aansluiting gerealiseerd. ln deze pompvoorziening is tevens een voorziening gerealiseerd om de

infiltratie van percelen VRYOOV 0024 en VRYOOV 0025 te voorzien.

Door een persleiding wordt het water naar een greppel langs de Hansenberg (op eigendom Loonen)
gevoerd. Deze greppel doet enigszins dienst als een verdeelbassin. ln dit verdeelbassin zijn twee
regelpunten aangebracht. Een regelput waar twee aansluitingen inzitten op de infiltratievoorziening
van de percelen VRY 00V 0024, VRY00V0025 ( beide aan de noordzijde van de Hansenberg) en

VRYOOV 0300 ( aan de zuidzijde van de Hansenberg). ln de greppel zit een LOB-stuw die voor de

ve rde re toevoer va n de afuoersloot/infi ltratiesloot rege lt.

De afuoersloot/infiltratieloot loopt vanaf het verdeelbassin aan de Hansenberg, via de greppel langs

de weg het Venraysbroek en een nieuwe scheidingssloot tussen de percelen van Loonen en de

stortlocatie uitkomend in de Venraysche Endepoel.

De afuoersloot/infiltratiesloot ligt op gronden van Loonen, behalve halverwege het traject ligt de

afuoersloot/infiltratiesloot op eigendom van de gemeente Venray. Dit is het gedeelte van het perceel
(nr. VRYOOV 0233) van de gemeente Venray wat Loonen in gebruik heeft.
ln dit gedeelte van het drainageplan wordt de peilsturing van de drainage geregeld door twee LOB-

stuwtjes in de afuoersloot/infiltratiesloot. Hiermee wordt het niveauverschil van de percelen in

noord-zuidelijke richting opgeva ngen.

Drainage

De onderlinge afstand van de drainage is afhankelijk van de grondwaterstand en

bodemsa menstelling.

Drainafstand 4,0 meter voor de veengronden met een grondwatertrap lll ( GHG <0,40m1, GLG 0.80-
1.20m1). Deze gronden bevinden zich voornamelijk een de oostzijde van de Loobeek en in het gebied

tussen de Venraysche Endepoel en de Venraysche Broek.

Drainafstand 5,0 meter voor eerdgronden met een grondwatertrap lll ( GHG <0,40m1-, GLG 0.80-
1.20m1) en V ( GHG ,0.40m1, GLG >1.20m1). Deze gronden liggen voornamelijk een de westzijde van
de Loobeek en aangrenzend aan de veengronden aan de oostzijde van de Loobeek.

Drainafstand 6,0 meter voor eerdgronden met een grondwatertrap Vl (GHG 0.40-0.80m1, GLG

>1.20m1) en Vll ( GHG >0.80m1, GLG >1.20mL). Deze gronden liggen voornamelijk ten noorden van
het huisperceel van Loonen.
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De diepte is in overleg met Loonen bepaald dat de drainage een minÍmale dekking van
0,60mL heeft.

Gekozen is voor een PVC drainagebuis rond 80mm met een PP700 omhulling.
De aanvoerleiding ( voor perceel VRY 00V 0024, VRY00V0025 ) en verzamelleidingen van de overige
percelen bestaan uit een PVC drainagebuis rond 200mm met een PP7Omm omhulling.
De drains in de afuoersloot/infiltratiesloot worden tot in de sloot doorgetrokken en middels een

taludgoot afgewerkt. Hierdoor is controle en onderhoud makkelijk bereikbaar.
ln alle andere gevallen worden de drains aangesloten op de aanvoerleiding en/of verzamelleiding.
Om controle en onderhoud (doorspuiten) mogelijk te maken worden de aansluitingen tussen de

drains en aanvoer-/verzamelleiding van een drainagecontroleput voorzien (rond 315mm).
ln de regelput (rond min. 500mm) is de instelbare niveauregeling van de peilgestuurde drainage
opgenomen. Een ander optie is de regelbare uitmonding in het talud van de firma Gebr. Emonds.

Drainage per perceel

Perceelsnr Tekening nr. Maatregel

VRYOOV OO24

VRYOOVOO25

Deelgebied 1

2017-o371,

Een regelput aan de zuidzijde van de Hansenberg die de

inlaat van de infiltratie regelt. Via een aanvoerleiding van

rond 200mm wordt het water via drains verspreidt over
de percelen.

lnde verzamelleiding rond 200mm wordt het water
verzamelt waar in de regelput ( die in dit geval samenvalt

met de pompput) het gewenste grondwaterniveau wordt
ingesteld.

Alle aansluitingen met de verzamelleiding worden
voorzien van een drainagecontroleput.
Omdat het een eerdgrond is met een GWT Vll is de

onderlinge afstand van de drains 6,0 meter
VRYOOVO3OO Deelgebied 1

2017-O37L

Een regelput aan de zuidzijde van de Hansenberg die de

inlaat van de infiltratie regelt. Via een verzamelleiding
van rond 200mm wordt het water via drains verdeelt via

infiltratie. ln natte periodes heeft het een drainerende
fu nctie.

lnfiltratie is beperkt mogelijk.

Alle aansluitingen met de verzamelleiding worden
voorzien van een drainagecontroleput.

Omdat het een eerdgrond is met een GWT Vl is de

onderlinge afstand van de drains 6,0 meter
VRYOOVOl22 Deelgebied 1

2017-O371,

Via een LOB-stuw ten noorden van de stortlocatie in de

afuoer-/infiltratiesloot wordt het gewenste peil van het
grondwater ingesteld.

Alle drains zijn tot in de afuoer-/infiltratiesloot
doorgetrokken en middels een eindbuis en taludgoot

zaaknr.2OIT-72475
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afgewerkt.

Omdat het een eerdgrond is met een GWT Vl is de

onderlinge afstand van de drains 6,0 meter
Opvullen van een laagte 0,0-0,20m1, gemiddeld 0,10m1,

2.3OOm2, totaal ophoging 250m3

VRYOOVOl34

Noordelijk van

de greppel

Deelgebied 2

20L7-0372
Via een LOB-stuw ten westen van de stortlocatie in de

afuoer-/infiltratiesloot wordt het gewenste peil van het
grondwater ingesteld.

Alle drains zijn tot in de afuoer-/infiltratiesloot
doorgetrokken en middels een eindbuis en taludgoot
afgewerkt.

Omdat het een eerdgrond is met een GWT Vl is de

onderlinge afstand van de drains 6,0 meter

VRYOOVOlsT Deelgebied 2

2017-0372

Een regelput langs het zandpad zuidelijk van het bos

regelt de mogelijkheid om het water kortstondig vast te
houden. lnfiltratie vanuit de sloot is niet mogelijk door
de te hoge ligging van het perceel. Via een

verzamelleiding van rond 200mm wordt het water via

drains verzamelt en afgevoerd naar de greppel.

Alle aansluitingen met de verzamelleiding worden
voorzien van een drainagecontroleput.

Omdat het een eerdgrond is met een GWT Vl is de

onderlinge afstand van de drains 6,0 meter
vRY00v0r.84

VRYOOVOl92

Oostelijk van

het betonnen
pad

Deelgebied 3

2017-0373

Een regelput aan de zuidzijde van de stortlocatie
aansluitend op de aanvoersloot regelt de infiltratie. Door
het aanbrengen van een LOB-stuw in de aanvoersloot is
infiltratie mogelijk onafhankelijk van de waterstand in de

Venraysche Endepoel.

Via een verzamelleiding van rond 200mm wordt het
watervia drains verdeelt via infiltratie. ln natte periodes

heeft het een drainerende functie.
lnfiltratie is beperkt mogel'rjk, afhankelijk van het
peilbeheer van de Venraysche Endepoel.

Alle aansluitingen met de verzamelleiding worden
voorzien van een drainagecontroleput.

Omdat het een eerdgrond is met een GWT V is de

onderlinge afstand van de drains 5,0 meter
VRYOOVOl84

VRYOOVOl92

Westelijk van

het betonnen

Deelgebied 3

201-7-0373

Een regelput aan de westzijde van het betonnen pad

aansluitend Op het stelsel van het perceel aan de

oostzijde van het betonnen pad regelt de infiltratie.
Doordat dit stelsel is aangesloten op de peilvoering van

n{
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pad de aanvoersloot is infiltratie mogelijk onafhankelijk van

de waterstand in de Venraysche Enedepoel.

Via een verzamelleiding van rond 200mm wordt het
watervia drains verdeelt via infiltratie. ln natte periodes

heeft het een drainerende functie.
lnfiltratie is beperkt mogelijk , afhankelijk van het
peilbeheer van de Venraysche Endepoel.

Alle aansluitingen met de verzamelleiding worden
voorzien van een drainagecontroleput.

Omdat het een eerdgrond is met een GWT Vl is de

onderlinge afstand van de drains 6,0 meter
VRYOOVOl34

VRYOOVOl92

Hogere

perceelgedeelte

westelijk van

het betonnen
pad

Deelgebied 3

2017-0373

Een regelput aan de bocht van de Venraysche Endepoel

aansluitend op de Venraysche Endepoel regelt de

infiltratie. Op deze locatie zitten twee aansluitingen die

apart ingesteld kunnen worden. Via een verzamelleiding
van rond 200mm wordt het water via drains verdeelt via

infiltratie. ln natte periodes heeft het een drainerende
functie.

lnfiltratie is zeer beperkt mogelijk.

Alle aansluitingen met de verzamelleiding worden
voorzien van een drainagecontroleput.

Omdat het een eerdgrond is met een GWT Vl is de

onderlinge afstand van de drains 6,0 meter
VRYOOVOl52 Deelgebied 4

2017-0374

Een regelput aan de bocht van de Venraysche Endepoel

aansluitend op de Venraysche Endepoel regelt de

infiltratie. Op deze locatie zitten twee aansluitingen die

apart ingesteld kunnen worden. Via een verzamelleiding
van rond 200mm wordt het water via drains verdeelt via

infiltratie. ln natte períodes heeft het een drainerende
functie.

lnfiltratie is zeer beperkt mogelijk afhankelijk van het
peilbeheer van de Venraysche Endepoel.

Alle aansluitingen met de verzamelleiding worden
voorzien van een drainagecontroleput.

Omdat het een eerdgrond is met een GWT V is de

onderlinge afstand van de drains 5,0 meter
vRY00v01_55

VRYOOVOl56

Deelgebied 4

20L7-O374

Een regelput aan de westzijde van het betonnen pad

aansluitend op de Venraysche Endepoel regelt de

infiltratie. Via een verzamelleiding van rond 200mm

wordt het water via drains verdeelt via infiltratie. ln

natte periodes heeft het een drainerende functie.

lnfiltratie is beperkt mogelijk , afhankelijk van het

8/76
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peilbeheer van de Venraysche Endepoel.

Alle aansluitingen met de verzamelleiding worden
voorzien van een drainagecontroleput.
Omdat het een eerdgrond is met een GWT V is de

onderlinge afstand van de drains 5,0 meter
VRYOOVO14l

VRYOOVOl42

VRYOOVO234

Deelgebied 5

2017-o375

Vooraf bestaand bos en stobben rooien perceel

VRY00V0142, f rezen e n d iepspitten. G ro nd a a n bre ng

gemiddeld 0,22m, totale ophoging 1.850m3

Bestaande greppels dempen

Een regelput halverwege de nieuwe waterloop aan de

zuidzijde aansluitend op de nieuwe waterloop regelt de

infiltratie van het hogere gedeelte van het nieuwe
perceel. Via een verzamelleiding van rond 200mm wordt
het water via drains verdeelt via infiltratie. ln natte
periodes heeft het een drainerende functie.
lnfiltratie is beperkt mogelijk , afhankelijk van het
peilbeheer van de nieuwe waterloop.
Alle aansluitingen met de verzamelleiding worden
voorzien van een drainagecontroleput.

Omdat het een veengrond is met een GWT lll is de

onderlinge afstand van de drains 4,0 meter.

Opvullen van drie laagtes;

1. 0,0-0,50m1, gemiddeld O,25mI,7OOm2,totaal

ophoging 150m3

2. 0,0-0,50m1, gemiddeld O,25m1., L.20Om2, totaal
ophoging 300m3

3. 0,0-0,20m1, gemiddeld 0,10m1, t.7OOmZ, totaal
ophoging 175m3

VRYOOVOl25

VRYOOVO14l

VRYOOVO234

VRYOOVO235

Deelgebied 5

2017-o375

Vooraf bestaand bos en stobben rooien perceel

VRY00V0125, frezen en diepspitten. Grond aanbreng

gemiddeld 0,05m, totale ophoging 5000m3

Bestaande greppels en poel dempen

Een regelput aan het einde van de nieuwe waterloop aan

de zuidzijde aansluitend op de nieuwe waterloop regelt

de infiltratie van het lagergedeelte van het nieuwe
perceel. Op deze locatie zitten twee aansluitingen die

apart ingesteld kunnen worden. Via een verzamelleiding
van rond 200mm wordt het water via drains verdeelt via

infiltratie. ln natte periodes heeft het een drainerende
functie.

lnfiltratie is beperkt mogelijk , afhankelijk van het

|u
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peilbeheer van de nieuwe waterloop.

Alle aansluitingen met de verzamelleiding worden

voorzien van een drainagecontroleput.

Omdat het een veengrond is met een GWT lll is de

onderlinge afstand van de drains 4,0 meter.

Opvullen van laagte;

L. 0,0-0,30m1, gemiddeld 0,1"5m1, 8.100m2, totaal

ophoging 1.200m3

VRYOOVO232 Deelgebied 6

2017-0376
Twee regelputten voor een goede verdeling van het
perceel te realiseren. Een regelput aan de noordzijde

halverwege de Venraysche Broek bovenstrooms de

bestaande LOB-stuw en een regelput aan de zuidzijde

van het perceel langs de Venraysche Broek. Beide

regelputten aansluitend op de Venraysche Broek regelen

de infiltratie van het perceel. Via een verzamelleiding van

rond 200mm wordt het water via drains verdeelt via

infiltratie. ln natte periodes heeft het een drainerende
functie.

lnfiltratie is beperkt mogelijk , afhankelijk van het
peilbeheer van de Venraysche Broek.

Alle aansluitingen met de verzamelleiding worden

voorzien van een drainagecontroleput.

Omdat het een veengrond is met een GWT lll is de

onderlinge afstand van de drains 4,0 meter.

Opvullen van laagtes;

t. 0,0-0,20m1, gemiddeld 0,10mL, L.25Om2, totaal

ophoging 150m3

2. 0,0-0,20m1, gemiddeld 0,1-0m1-, 2.3O0m2, totaal

ophoging 200m3

VRYOOVO228

VRVOOVOllS

Deelgebied 6

2077-O376

Vooraf op gedeelte van perceel VRY00V0118 bestaand

bos en stobben rooien, frezen en diepspitten en terrein
egaliseren aansluitend op bestaand perceel.

Combinatie van onderhoudspad en toegangspad perceel

aanbrengen, beplanting rooien en pad breedte 4.0m1

aanbrengen.

Een regelput aan het zuiden van het perceel langs de

Venraysche Broek aansluitend op de Venraysche Broek

regelt de infiltratie van het perceel. Via een

verzamelleiding van rond 200mm wordt het water via

drains verdeelt via infiltratie. ln natte periodes heeft het

een drainerende functie.

lnfiltratie is beperkt mogelijk, afhankelijk van het

Loh6
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peilbeheer van de Venraysche Broek.

Alle aansluitingen met de verzamelleiding worden

voorzien van een drainagecontroleput.

Omdat het een veengrond is met een GWT lll is de

onderlinge afstand van de drains 4,0 meter.

Opvullen van laagte;

1.. 0,0-0,35m1, gemiddeld O,2Om1.,850m2, totaal

ophoging 150m3

VRYOOV24SGOO

VRYOOVglGOO

VRYOOVT9GOO

Deelgebied 8

2017-0378

De bestaande Loobeek wordt deels gedempt, zodanig

dat een afwateringssloot overblijft met een

bodembreedte van 0,50mL en talud L:1",5. Talud aan de

perceelszijde ha nd haven.

Via een LOB-stuw aan de noordz'ljde van het perceel

wordt het gewenste peil van het grondwater ingesteld.

Alle drains zijn tot in de afwateringssloot doorgetrokken

en middels een eindbuis en taludgoot afgewerkt.

Omdat het een eerdgrond is met een GWT V is de

onderlinge afstand van de drains 5,0 meter
VRYOOVOs39

VRYOOVOO54

Deelgebied 9

2017-0379

Bestaande duiker Ín Loobeek opnemen en herplaatsen in

nieuwe Loobeek.

Betonnen toegangspad doortrekken tot aan nieuwe

locatie duiker.

Vanaf de percelen van Loonen wordt de Loobeek deels

gedempt. Tevens worden de greppels gedempt en de

boerenstuw verwijderd. Met behoudt van het talud aan

de permanent grasland zijde wordt een afwateringssloot

met een bodembreedte van L.0m1 gerealiseerd. Talud

1:1,5. Bij de aansluiting met de nieuw gerealiseerde

Loobeek wordt een LOB-stuw aangebracht.

Drie regelputten voor een goede verdeling van het

perceel te realiseren. Een regelput ten zuiden van het

betonnen pad, een regelput halverwege en een regelput

aan het eind van de gedempte Loobeek. Alle drie

regelputten komen uit in de deels gedempte Loobeek en

regelen de infiltratie van het perceel. Via een

verzamelleiding van rond 200mm wordt het water via

drains verdeelt via infiltratie. ln natte periodes heeft het

een drainerende functie.

lnfiltratie is beperkt mogelijk , afhankelijk van het
peilbeheer van de Loobeek. Daarom is het systeem

gericht op behoud van water en afuoer van overtollig

water.

1r/16
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Alle aansluitingen met de verzamelleiding worden
voorzien van een drainagecontroleput.

Omdat het een eerdgrond is met een GWT V is de

onderlinge afstand van de drains 5,0 meter.

VRYOOZOsOO

vRY0020071

Deelgebied 10

2017-0380

Bestaande greppels in het terrein worden allen gedempt.

De drainage ligt in de lagere delen van de percelen,

grotendeels veengrond.

Een regelput aan het einde van het perceel in het

noorden aansluitend op de bestaande greppel

uitkomend in de Loobeek, regelt de infiltratie van het
perceel. Op deze locatie zitten twee aansluitingen die

apart ingesteld kunnen worden . Via een verzamelleiding
van rond 200mm wordt het water via drains verdeelt via

infiltratie. ln natte periodes heeft het een drainerende

functie.

lnfiltratie is beperkt mogelÍjk , afhankelijk van het
peilbeheer van de Loobeek. Daarom is het systeem

gericht op behoud van water en afuoer van overtollig
water.

Alle aansluitingen met de verzamelleiding worden
voorzien van een drainagecontroleput.

Omdat het een veengrond is met een GWT lll is de

onderlinge afstand van de drains 4,0 meter.

Opvullen van laagte;

t. 0,0-0,30m1, gemiddeld 0,15m1, 5.800m2, totaal

ophoging 750m3

VRYOOZOlST

VRYOOZOl86

Deelgebied 1L

2017-038r
Omdat het perceelvrij hoog tov de Loobeek ligt zal

infiltratie nihil zijn. Daarom is het systeem gericht op

behoud van water en afuoer van overtollig water.

De greppel van Handrik wordt in het systeem

opgenomen.

Via een LOB-stuw ten westen van de toegangsdam wordt
het gewenste peil van het grondwater ingesteld.

Alle drains zijn tot in de greppel van de Handrik

doorgetrokken en middels een eindbuis en taludgoot

afgewerkt.

Omdat het perceelvrij hoog tov de Loobeek ligt zal

infiltratie nihil zijn.

Omdat het een eerdgrond is met een GWT lll is de

onderlinge afstand van de drains 5,0 meter

Opvullen van een laagte;

L 0,0-0,50m1, gemiddeld 0,25m1, 15.000m2,

zaakY.2017-22475

doc.nr. 2018-D125301
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totaal ophoging 3.300m3

vRY00z001s2 Deelgebied 12

2017-1355

Bestaande greppel wordt gedempt.

Door een niveauverschil in het perceel zijn voor een

goede verdeling twee regelputten noodzakelijk. Een

regelput ligt ter hoogte van de dempen greppel. Hier

bedraagt het niveauverschil ongeveer 0.40m1. De

tweede regelput ligt nabij de Pas, waar deze in uitmondt
Via een verzamelleiding van rond 200mm wordt het

water via drains verzamelt. ln natte periodes heeft het

een drainerende functie.

Omdat het perceelvrij hoog tov de Loobeek ligt zal

infiltratie nihil zijn.

Alle aansluitingen met de verzamelleiding worden

voorzien van een drainagecontroleput.

Omdat het een eerdgrond is met een GWT lll is de

onderlinge afstand van de drains 5,0 meter.

vRY00200153

vRY00200154

Deelgebied 12

2017-t355
Bestaande greppel wordt gedempt.

Door een niveauverschil van de percelen is gekozen om

twee onafhankelijke systemen te maken die ieder op een

andere locatie uitmonden. Voor het zuidelijke deel

beneden de bestaande greppel is een regelput nabij de

Pas aangebracht, waar deze in uitmondt. Voor het

noordelijke deel bevindt de regelput zich nabij de

Merseloseweg, waar deze via een leiding uitmondt in de

Loobeek.

Via een verzamelleiding van rond 200mm wordt het

water via drains verzamelt. ln natte periodes heeft het

een drainerende functie.

Omdat het perceelvrij hoog tov de Loobeek ligt zal

infiltratie nihil zijn.

Alle aansluitingen met de verzamelleiding worden

voorzien van een drainagecontroleput.

Omdat het een eerdgrond is met een GWT lll is de

onderlinge afstand van de drains 5,0 meter.

Opvullen van een laagte;

L 0,0-0,30m1, gemiddeld 0,1-5m1, 800m2, totaal

ophoging 120m3

2. 0,0-0,20m1, gemiddeld 0,L0m1, 1.000m2, totaal

ophoging 100m3

3. 0,0-0,20m1, gemiddeld 0,10m1, 800m2, totaal

ophoging 80m3

4. 0,0-0,32m1, gemiddeld 0,1-0m1, 4OOm2, totaal

13/L6
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Begrenzing natuu rpercelen

De begrenzing tussen de percelen natuurbeheer en de overige landbouwpercelen wordt uitgevoerd

door het aanbrengen van Robinia scheidingspalen rond 20 cm.

zaaknr.2OIT-22475
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(,

ophoging 40m3

vRY00200158

vRY00200159

Deelgebied 13

2077-1.356

De drainage ligt in de lagere delen van de percelen,

grotendeels veengrond. De bestaande greppel wordt
gedempt.

Een regelput aan het einde van het perceel in het

noorden langs de Merseloseweg, waar deze via een

leiding uitmondt in de Loobeek, Via een verzamelleiding

van rond 200mm wordt het water via drains verzamelt.

ln natte periodes heeft het een drainerende functie.

Omdat het perceel vrij hoog tov de Loobeek ligt zal

infiltratie nihil zijn.

Alle aansluitingen met de verzamelleiding worden

voorzien van een drainagecontroleput.

Omdat het een veengrond is met een GWT lll is de

onderlinge afstand van de drains 4,0 meter.

vRY00200478 Deelgebied 13

2077-1356

Een regelput aan het einde van het perceel (zuidzijde)en

via een verzamelleiding uitkomend in de Loobeek,

regelt de waterafuoer van het perceel. Via een drains

wordt het water verzamelt en met een verzamelleiding

van rond 200mm wordt het water naar de regelput

vervoerd. Hier kan het water niveau regelen van de

grondwaterstand.

lnfiltratie is niet mogelijk omdat het perceel hoger ligt

dan de waterpeilen van de Loobeek.

Alle aansluitingen met de verzamelleiding worden

voorzien van een drainagecontroleput.

Omdat het een eerdgrond is met een GWT V is de

onderlinge afstand van de drains 5,0 meter.

L4/L6
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Op onderstaande kaart zijn met een blauwe arcering aangegeven de percelen waar de

cultuurtechnische maatregelen voor rekening van waterschap Limburg komen. Deze zijn ook op de

detailkaarten onder hoofdstuk l" met een blauwe lijn aangegeven. De maatregelen op deze percelen

zijn nodig als gevolg van de herinrichting Loobeek of deze percelen worden door waterschap Limburg
als landbouwgrond geleverd. Daarnaast worden door en op kosten van waterschap Limburg de

volgende maatregelen uitgevoerd :

o Aanleg pompvoorziening afleidingskanaal
o Aanleg persleiding en nieuwe afuoersloot/infiltratiesloot
o Aanleg ontsluitingspad ten westen van de stort en ontsluitingspad/onderhoudspad van perceel

nr. 118

De overige cultuurtechnische maatregelen worden door en op op kosten van de familie Loonen-
Muijsers / Maatschap Loonen uitgevoerd.
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