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Geachte heer, mevrouw,

Ter informatie ontvangt u hierbij een afschrift van de watervergunning voor het behouden van de

Saintweg en diverse inrichtingselementen in de beschermingszone en/of de kernzone van de

waterkering Geulle aan de Maas in de gemeente Meerssen met zaaknummer 2018-220621 en van de

bekendmaking daarvan. Het besluit is vandaag ook naar de aanvrager verzonden.

Voor de inzagetermijn verwijs ik u naar het besluit en de bijgevoegde bekendmaking.

Meer informatie

Voor meer informatie over de watervergunning kunt u contact opnemen met

van het team vergunningen en plantoetsing, via telefoonnummer 088— of stuur een email

naar vergunningen@waterschaplimburg.nl. Het besluit en de bekendmaking daarvan kunnen ook

worden ingezien via het digitale Waterschapsblad op de website www.overheid.nl.

Ik verzoek u bij correspondentie het volgende zaaknummer te vermelden: 2018-Z20621.

Met vriendelijke groet,
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doc.nr. 2019. 013361
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Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het onttrekken van grondwater voor het

behouden van de Saintweg en diverse inrichtingselementen in de beschermingszone en/of de

kernzone van de waterkering Geulle aan de Maas in de gemeente Meerssen.

De bekendmaking van besluiten die tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, geschiedt

krachtens artikel 3:41, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) door toezending of

uitreiking aan de aanvrager. Het besluit is op 12 februari 2019 aan de vergunninghouder

toegezonden.

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg maakt bekend, dat op 11 februari 2019 onder het

stellen van voorschriften, een watervergunning is verleend voor het behouden van de Saintweg en

diverse inrichtingselementen in de beschermingszone en/of de kernzone van de waterkering Geulle

aan de Maas in de gemeente Meerssen.

Inzage

De vergunning met bijbehorende stukken kunt u inzien in de linkerkolom onder "externe bijlagen"

via het digitale Waterschapsblad op de website www.overheid.nl. Desgewenst kunt u een afschrift

krijgen. Op verzoek kan een mondelinge toelichting op het besluit worden gegeven.

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden krachtens artikel 3:41, eerste lid jo. artikel 6:8,

eerste lid Awb, gedurende zes weken met ingang van de dag na die waarop het besluit is verzonden

aan de aanvrager een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het

dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, postbus 2207, 6040 CC te Roermond, onder vermelding

van het zaaknummer 2018-Z20621. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te

bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit

waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

De vergunning treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking. Op grond van artikel 6.16

van de Awb schorst de werking van het bezwaar dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit

besluit bezwaar wordt aangetekend en onverwijlde spoed gelet op de betrokken belangen dit

vereist, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de

Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. De indiener

van het verzoekschrift dient daarbij een afschrift van het bezwaarschrift over te leggen.
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U kunt ook digitaaleen voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via

https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet 0 wel beschikken over een elektronische

handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Het verzoekschrift dient te worden ondertekend en bevat ten minste: de naam en adres van de

indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit ten aanzien waarvan de voorlopige

voorziening wordt gevraagd en de gronden van het verzoek.

Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Wilt u nadere informatie

over het vragen van een voorlopige voorziening of het verschuldigde griffierecht dan verwijzen wij u

naar voornoemde site.

Informatie

Voor nadere informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met

het team vergunningen en pia ntoetsing, via telefoonnummer 088—

van

Het dagelijks bestuur,

ir. E J.M. Keulers MMO, secretaris-directeur
drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck, dijkgraaf
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Het behouden van de Saintweg en diversen inrichtingselementen in de
beschermingszone en/of kernzone van de waterkering 'Geulle aan deMaas'n

de gemeente Meerssen
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BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

1. Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 17 december 2016 een aanvraag ontvangen
van Consortium Grensmaas B.V, Postbus 36, 6120 AA te Bom, namens de gemeente Meerssen,
Postbus 90, 6230 AB te Meerssen om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of
profiel van vrije ruimte, te weten het behouden van de Saintweg en diverse inrichtingselementen in
de beschermingszone en/of de kernzone van de waterkering Geulle aan de Maas in de gemeente
Meerssen, waarvoor krachtens de Waterwet en/of verordening van het waterschap een vergunning
is vereist.

2. Conclusie

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken
doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het
waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er daarom
geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, het besluit van het
algemeen bestuur van Waterschap Limburg van 2 januari 2017 betreffende keuren, leggers en
bijbehorende beleidsregels, het besluit van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg van
3 januari 2017 betreffende de algemene regels en beleidsregels vergunningverlening (behorende bij
de keuren van de fusiewaterschappen) van Waterschap Limburg per 1 januari 2017, de Keur van
Waterschap Roer en Overmaas 2014, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde
overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:
a. de gevraagde vergunning te verlenen aan de gemeente Meerssen, Postbus 90, 6230 AB te

Meerssen, voor het behouden van de Saintweg en diverse inrichtingselementen op de
waterkering Geulle aan de Maas, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de
Waterwet juncto artikel 4.1, lid 1, sub b van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014;

b. de gevraagde vergunning te verlenen aan de gemeente Meerssen, Postbus 90, 6230 AB te
Meerssen, voor het behouden van de Saintweg en diverse inrichtingselementen in de
beschermingszone van de waterkering Geulle aan de Maas, waarvoor vergunning is vereist op
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grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 2, sub d van de Keur van

Waterschap Roer en Overmaas 2014;

c. aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van

de Waterwet genoemde doelstellingen;

d. de bijlagen deel te laten uitmaken van de vergunning.

4. Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,

namens deze,
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S. Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede
staat van onderhoud verkeren en met zorg worden onderhouden.

2. Het waterschap kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De

vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 1

Waterstaatkundig belang

1. Het waterschap kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen
wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een
waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de
Waterwet.

2. Indien het gestelde in voorgaand voorschrift tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor
het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit voor eigen
rekening en risico moeten doen. Hierbij bestaat geen recht op schadevergoeding, tenzij deze
schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de
vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de
Waterwet.

Voorschrift 2

Beeindiging gebruik

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet
meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het waterschap daarvan zo spoedig mogelijk
schriftelijk in kennis.

2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het waterschap te stellen
termijn op, tenzij het waterschap schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.

3. De vergunninghouder brengt na het opruimen de waterkering ter plaatse in een door het
waterschap te bepalen toestand.
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6. Aanvraag

6.1 Samenvatting aanvraag

In het kader van het Grensmaasproject zijn door het Consortium Grensmaas B.V. grootschalige

werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve hoogwaterveiligheid. De rivier heeft meer ruimte gekregen

waardoor de dijkring Geulle aan de Maas beter beschermd is tegen hoge afvoeren van de Maas. Na

ontgrinding en rivierverruiming is het gebied heringericht. De voormalige Saintweg is verlegd en het

gebied is afgerasterd. Ten behoeve van de toegankelijkheid zijn diverse poorten, klaphekjes en

opstapjes geplaatst. Op enkele plekken zijn zitmeubilair, infozuilen en een fietsrek geplaatst. Tevens

is de veerstoep ten behoeve van de verbinding met Uikhoven aangepast.

Voor het uitvoeren van deze werken is in de voorgaande jaren vergunning verleend aan het

Consortium Grensmaas. Het Consortium is een uitvoeringsorga nisatie met een tijdelijk karakter. Met

betrokken partijen zijn afspraken gemaakt over het toekomstig beheer van de Saintweg, de

veerstoep en inrichtingselementen. De gemeente Meerssen zal hiervan een deel voor haar rekening

nemen. Om dit publiekrechtelijke te regelen, wordt dit vastgelegd in een vergunning.

De aanvraag is namens de gemeente Meerssen ingediend door het Consortium Grensmaas.

6.2 Overgangsbesluit Waterschap Limburg

In de vergadering van het algemeen bestuur van Waterschap Limburg van 2 januari 2017, kenmerk

1606899, is besloten dat de keuren en de leggers watergangen en waterkeringen van de

waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven behouden voor de

gebieden van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze

door het algemeen bestuur van Waterschap Limburg zijn ingetrokken. De onderhavige

vergunningaanvraag is gelegen binnen het gebied van het voormalige waterschap Roer en Overmaas.

De Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 geldt als een keur zoals bedoeld in artikel 78 van de

Waterschapswet. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt getoetst aan de Keur van

Waterschap Roer en Overmaas 2014.

Ten aanzien van de bij de Keur behorende beleidsregels en algemene regels is in het besluit van het

dagelijks bestuur van Waterschap Limburg van 3 januari 2017, kenmerk 1607334 besloten dat de bij

de Keur behorende beleidsregels en hierop gebaseerde algemene regels van de waterschappen Peel

en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven behouden voor de gebieden van de

voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het algemeen

bestuur van het waterschap Limburg zijn ingetrokken. De Beleidsregels vergunningverlening

Waterschap Roer en Overmaas en andere bij de Keur van Waterschap Roeren Overmaas behorende
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beleidsregels blijven derhalve hun gelding behouden. Dit betekent dat onderhavige
vergunningaanvraag wordt getoetst aan de voornoemde beleidsregels.

6.3 Locatie

De Saintweg en de diverse inrichtingselementen zijn aangegeven op de bijlage behorende bij dit
besluit. Ze liggen feitelijk verspreid op en nabij de gehele dijkring Geulle aan de Maas.

6.4 Samenloop

In de aanvraag stelt de aanvrager dat bij de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu een verzoek
wordt ingediend om de werken, waarvoor in onderhavige aanvraag vergunning wordt aangevraagd
en voor zover deze onderdeel uitmaken van eerder genoemde vergunningen, in te trekken.

De aanvrager heeft de keuze gemaakt om deze procedures niet parallel te laten lopen. Samenloop is
niet verplicht. Het beheer en onderhoud van de Saintweg, de veerstoep en de inrichtingselementen
door de gemeente Meerssen op de Dijkring Geulle aan de Maas, waarvoor de Staatssecretaris van
Infrastructuur en Milieu (= Rijkswaterstaat) het bevoegde gezag is, wordt apart geregeld.

6.5 Vergunningplichtige handelingen in/op/over een waterkering

Op grond van artikel 6.13 van de Waterwet is een watervergunning vereist voor het uitvoeren van
handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is
vereist. Ingevolge de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 is in dit geval vergunning vereist
voor".

in een waterkering (bouw)werken te plaatsen of te behouden dan wel te verwijderen of te
wijzigen (artikel 4.1, lid 1, sub b van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas (2014));
in de beschermingszone van een waterkering (bouw)werken op te richten, te hebben, te
herstellen, te wijzigen, te vernieuwen of op te ruimen (artikel 4.1, lid 2, sub d van de Keur van
Waterschap Roer en Overmaas (2014)).

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg is bevoegd hiervoor vergunning te verlenen.

6.5.1 Beschrijving van de waterkering

De waterkering Geulle aan de Maas is in de legger van Waterschap Roeren Overmaas onder nummer
104243 opgenomen als primaire waterkering en aangeduid als groene kade. Ter plaatse van de
aangevraagde activiteiten bedraagt de beschermingszone 10 meter.
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7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. Dit

artikel beschrijft de algemene doelstellingen die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het

waterbeheer:
a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;

b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;

c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich niet

verenigbaar zijn en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden

van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid,

waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervufling door watersystemen. De

uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en

beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of

een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor

krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

Op B mei 2007 is bij besluit RWS/DLB-2007/5230 door de Staatssecretaris van Infrastructuur en

Milieu vergunning verleend aan het Consortium Grensmaas B.V. voor het maken en behouden van

werken ter uitvoering van het cluster Aan de Maas van het project Grensmaas.

Op 27 augustus 2012 is voren genoemde vergunning op verzoek van het Consortium Grensmaas B.V.

door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu bij besluit RWS/DLB-2012/4521 gewijzigd.

Ingevolge artikel 6.17 van de Waterwet heeft het voormalige Waterschap Roer en Overmaas (thans

Waterschap Limburg) de staatssecretaris op 16 augustus 2012 inzake de procedure voor het wijzigen

van vergunning RWS/DLB-2007/5230 geadviseerd op grond van zogenaamd samenloop. Dit advies is

bij het waterschap geregistreerd onder nummer 201206131.
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Op het verleggen van de Saintweg, het herinrichten van de veerstoep en het aanbrengen van
inrichtingselementen waarvoor onderhavige aanvraag is ingediend, is in feite al positief beschikt door
de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en het voormalige Waterschap Roer en Overmaas.

Op grond van bovenstaande wordt in onderhavig besluit geen nieuwe afweging gemaakt. De eerder
gemaakte afwegingen in de eerder genomen besluiten blijven onverminderd van kracht.
Deze vergunning regelt enkel het beheer en onderhoud van de Saintweg, de veerstoep en andere
inrichtingselementen.

In de aanvraag stelt de aanvrager dat bij de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu een verzoek
wordt ingediend om de werken, waarvoor in onderhavige aanvraag vergunning wordt aangevraagd
en voor zover deze onderdeel uitmaken van eerder genoemde vergunningen, in te trekken.

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is in het verleden voldoende
afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur van
Waterschap Roer en Overmaas 2014 worden beschermd.

7.3 Conclusie toetsing

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het
waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen
bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8. Procedure en rechtsbescherming

8.1 Procedure

Waterschap Limburg heeft op 17 december 2018 de vergunningaanvraag ontvangen en geregistreerd
onder zaaknummer 2018-220621.

Op grond van 5 1.4 van de Beleidsregels behorende bij de Keur van Waterschap Roer en Overmaas
2014 wordt bij de te vergunnen activiteiten de uniforme openbare voorbereidingsprocedure
(afdeling 3.4 van de Awb) gevolgd. De beleidsregels geven hierop ook enkele uitzonderingen. In casu
wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om af te wijken en wordt de voorbereidingsprocedure
van afdeling 4.1.2 Awb gevolgd.
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8.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode

van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de

aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden

gericht aan het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding

van de datum en het nummer van het besluit);

d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de

Algemene wet bestuursrecht schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet

hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn

tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De

voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de

voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ te

Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder

vermelding van de datum en het nummer van het besluit);

d. de motivering van het verzoek;

e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via

htto://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische

handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken 0 in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het

treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan Waterschap Limburg.

U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar veraunnineen&waterschaolimbure.nl.
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9. Mededelingen

Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:
Consortium Grensmaas, t.a.v. de heer H. de Groot, Postbus 36, 6120 AA te Bom; en
RWS ServiceCenterVergunningen, Postbus 4142, 6202 PA te Maastricht.
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10. Bijlagen behorende bij vergunning met zaaknummer 2018-220621
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Bijlage 1 Tekening "Grensmaasproject Locatie Aan de Maas; situatie per juli 2016" (Plan A noord,
Plan B centraal en Plan C zuid) tekeningnummer TE-AM-MET-047-15, datum 1 december 2016
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Bijlage 2 "Tabel overzicht inrichtingselementen"
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Bijlage — Tabel overzicht inrichtingselementen

Toelichtingen bij tabel:
~ De benamingen van de objecten komen overeen met de vermeldingen op

bijbehorende tekeningen met tekeningnummer TE-AM-MET-047-15 (3 planbladen).
~ De vermelde lengte van de draadafsluiting (afrastering) is bij benadering.
~ De objecten die zijn gelegen binnen de (beschermingszone van de) primaire

waterkering bij Geulle aan de Maas zijn vergunningplichtig bij Waterschap
Limburg. Voor deze objecten is in kolom 3 de vermelding 'ja'angegeven. Bij de
objecten die buiten de (beschermingszone van de) primaire waterkering zijn gelegen
is in kolom 3 'nee'angegeven.

~ De objecten die zijn gelegen binnen de contouren van het oppervlaktewaterlichaam
de Maas zijn (tevens) meldingsplichtig bij Rijkswaterstaat. Voor deze objecten is
in kolom 4 de vermelding 'ja'angegeven.

l Naam object
(zoals op tekening
vermeld)

Tekeningnummer TE- Vergunningplicht Meldingsplicht
AM-MET-047-15, Waterschap Rijkswaterstaat
planblad: Limburg

Afrastering d.m.v.
draadafsluiting, lengte ca.
1.350 m
Klaphekje en poort
Opstapie (1)
Klappoort en poort
Afrastering d.m.v.
draadafsluiting, lengte ca.
2.022 m
Klaphekje en poort
Poort (3)
Zitmeubilair (1)
Poort en klaphekje (2)
Draadpoort
Opstapje (2)
Monument
Picknickset
Infozuil
Fietsenrek
Poort en klaphekie naar veer
Afrastering d.m.v.
draadafstuiting, lengte ca.
1.453 m
Klaphekie (3)
Zitmeubilair (2)
Draadpoort en klaphakje (2)
Klaphekje (4)
Draadpoort (2) en klaphekie
Opstapie (3)
Zitmeubilair (3)

Plan A noord

Plan A noord
Plan A noord
Plan 8 centraal
Plan 8 centraal

Plan 8 centraal
Plan 8 centraal
Plan 8 centraal
Plan 8 centraal
Plan 8 centraal
Plan 8 centraal
Plan 8 centraal
Plan 8 centraal
Plan 8 centraal
Plan 8 centraal
Plan 8 centraal
Plan C zuid

Plan C zuid
Plan C zuid
Plan C zuid
Plan C zuid
Plan C zuid
Plan C zuid
Plan C zuid

Nee

Nee
Nee
Nee
Ja (ca. 1.220 m)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja (ca. 1.164 m)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee

Ja

Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
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