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Inleiding 

De heer Hartmans heeft plannen voor het verbouwen van een schuur tot woning op locatie Gen 
Hof 1 in het buurtschap Termaar in de gemeente Margraten. Voor de bestemmingsplan-
procedure dient onder andere een Watertoets te worden uitgevoerd. Hiervoor heeft Heukelom 
Verbeek landschapsarchitectuur te Gulpen de opdracht gekregen. In deze studie wordt ingegaan 
op het gewenste watersysteem voor het plangebied.  
 
Situering 
Het plangebied Gen Hof 1 is gelegen aan de gelijknamige weg in het buurtschap Termaar ten 
zuidoosten van Margraten. De percelen behorende tot het plangebied van Gen Hof 1 liggen in 
een U-vorm rond het in een recent verleden gebouwde Gen Hof 5, waarbij de twee uiteinden 
aan de Gen Hof grenzen. Aan de noord- en westzijde van het plangebied liggen 
hoogstamfruitboomgaarden. De zuidzijde ligt tegen de onverharde Verlorenweg, terwijl de 
oostzijde aan landbouwgrond grenst. Tegenover het plangebied ligt de bebouwing van Gen Hof 
6 t/m 14, bestaande uit een aantal aaneengebouwde carréboerderijen. Gen Hof 1 vormt in dit 
geval een inbreiding in een reeds bestaand bebouwingslint. Figuur 1 geeft het plangebied weer. 
 
 

 
 
Figuur 1: Situering plangebied. 
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Werkwijze  
Voor deze studie is de volgende stapsgewijze benadering gekozen, die zijn weerslag vindt in de 
verschillende hoofdstukken. 
- In hoofdstuk 1 wordt een overzicht gegeven van de overlegprocedure met de gemeente 

Margraten en het Waterschap Roer en Overmaas en de daaruit voortgevloeide 
randvoorwaarden;  

- Vervolgens volgt in hoofdstuk 2 de waterparagraaf, waarin het huidige en het toekomstige 
watersysteem toegelicht worden. Aan het einde van dit hoofdstuk volgt een berekening van 
het gewenste watersysteem, waaruit de uitvoerbaarheid van dit watersysteem blijkt. 
Informatie die gebruikt is voor de totstandkoming van deze watertoets en die van belang kan 
zijn voor de lezer is opgenomen als bijlage 2 en hoger.  

 
 
 
Heukelom Verbeek  
landschapsarchitectuur  
 
Gulpen, 12 augustus 2008 
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1 Overlegprocedure en randvoorwaarden 

In dit hoofdstuk volgt een weergave van het gevoerde overlegproces met de waterbeheerder van 
de gemeente Margraten en het Waterschap Roer en Overmaas. De verslagen zijn opgenomen in 
Bijlage 1. Hieronder zijn de partijen die betrokken zijn bij het opstellen van de watertoets 
weergegeven.  
 
- Dhr. F. Hartmans; 
- Gemeente Margraten; contactpersoon: dhr. J. van Oeffelt 
- Waterschap Roer en Overmaas; contactpersoon: mevr. E. Verheijen 
- Heukelom Verbeek landschapsarchitectuur; contactpersoon: De heer J. Frusch. 
 
Ten behoeve van het opstellen van de watertoets hebben geen overleggen hoeven plaats te 
vinden. In bijlage 1 is het wateradvies van het Waterschap Roer en Overmaas opgenomen.  
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2 Waterparagraaf 

In dit hoofdstuk volgt een globale beschrijving van het watersysteem binnen het plangebied, 
inclusief alle door de waterbeheerder als relevant aangemerkte aspecten en de wijze waarop 
daarmee binnen dit initiatief rekening is gehouden.  

2.1 Geologie, geomorfologie en bodem 

Geologie 
Op basis van de geologische oppervlaktekaart (op figuur 2) van Zuid-Limburg  kan worden 
afgeleid dat onder de deklaag afzettingen van de formatie van Twente / Eindhoven worden 
aangetroffen uit het Pleistoceen. Deze bestaan uit leem (windafzettingen) - löss.  
 
Geomorfologie 
Op figuur 3 is de geomorfologische structuur van het plangebied en omgeving weergegeven. In 
en rondom het plangebied zijn in het landschap te onderscheiden: 
• Droogdal: Droogdalen zijn in principe niet permanent watervoerende dalen, die zijn ontstaan 

door de eroderende werking van sneeuwsmeltwater. Ten zuiden van Margraten eindigen 
enkele droogdalen; 

• Plateaugebieden: de plateaugebieden worden gekenmerkt door een vrij vlakke ligging; 
• Hellingen: Door watererosie zijn de plateaus ingesneden. Hierdoor zijn hellingen ontstaan. 

Deze hellingen zijn tussen de droogdalen en de plateaus gelegen; 
 
Het plangebied van Gen Hof 1 is gelegen op de overgang van het plateauterras naar een droogdal 
en een lösswand (helling). Het droogdal is aan de oostzijde van het plangebied gelegen en begint 
ten zuiden van het plangebied. Het droogdal zet zich buiten het plangebied door in de richting 
van A gen Bauerkoel. Het terrein is matig hellend met hellingpercentages tussen de 5 en 8%. De 
gemiddelde hoogte boven NAP is hier 174 meter.  
 

  
 
Figuur 2: Geologische kaart. Figuur 3: Geomorfologische kaart. 
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Bodem en grondwater 
Op figuur 4 is de bodemkundige structuur van de omgeving van Margraten weergegeven. De 
bodem bestaat hier uit de varianten van de leembrikgronden (siltige leem), namelijk de 
radebrikgrond (Bld6) en de bergbrikgrond (Blb6).  
 
Uit het verkennend bodemonderzoek, dat in november 2007 is uitgevoerd rondom de 
werktuigstalling, ter plekke van de nieuw te bouwen woning, kunnen een aantal zaken worden 
afgeleid ten aanzien van de aanwezige bodemopbouw en het niveau van de grondwaterstand.  
De gemiddelde maaiveldhoogte bedraagt ca. 174,0m + NAP. Het freatisch grondwater wordt 
conform de geohydrologische kaarten van de dienst grondwaterverkenning van TNO globaal 
aangetroffen op ca. 127,0+ NAP. Op basis van detailinformatie uit dezelfde bron kan verder 
worden geconcludeerd dat het eerste watervoerende pakket zich bevindt in de formatie van 
Maastricht (Maastrichter facies). Op basis van voornoemde informatie kan derhalve worden 
geconcludeerd dat de grondwaterstand zich in het plangebied op 47 meter onder maaiveld 
bevindt. De grondwaterstroming is globaal noordelijk gericht. Door het aanwezige 
breukensysteem kan deze stromingsrichting echter afwijken. 
Uit archiefinformatie van de Provincie Limburg (2005) blijkt dat in de nabijheid van de 
onderzoekslocatie geen (grootschalige) industriële grondwateronttrekkingen plaats vinden. 
Gegevens over particuliere grondwateronttrekkingen zijn niet voorhanden. 
Onderhavige onderzoeklocatie is niet binnen een grondwaterwin- of beschermingsgebied 
gelegen. Onderhavige locatie is binnen het grondbeschermingsgebied Mergelland gelegen 
waardoor er aanvullende eisen gesteld kunnen worden ten aanzien van de bodem. 
 
Leem - löss is een weinig doorlatende grondsoort. De infiltratiesnelheid van hemelwater in löss is 
kleiner dan 0,1 meter per dag, waardoor gesteld kan worden dat in het plangebied geen 
effectieve infiltratie in de toplaag van de bodem kan plaatsvinden. Ter plekke van de 
werktuigstalling bestaat de bodem uit sterk zandige löss, waardoor de infiltratiesnelheid van 
hemelwater hier wellicht iets hoger ligt dan 0,1 meter per dag.  
 

 
 
Figuur 4: Bodemkaart. 
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2.2 Watersysteem huidige situatie 

Op kaart I01a op de volgende pagina is de huidige situatie van het plangebied weergegeven. In 
het plangebied zijn geen speciale voorzieningen aanwezig voor de afvoer van het hemelwater. 
Het hemelwater afkomstig van de werktuigloods wordt aan de voorzijde afgevoerd via de 
trottoirkolken in de Gen Hof. Aan de achterzijde van de werktuigloods vindt, voor zover 
mogelijk, infiltratie ter plekke plaats. Ook het overige hemelwater, dat op de onverharde 
oppervlakten binnen het plangebied terecht komt, infiltreert voor zover mogelijk ter plekke in 
de ondergrond. Het maaiveld aan de zijde van de Gen Hof ligt circa 0,5 meter hoger dan ter 
plekke van het droogdal (zie ook figuur 3) halverwege het plangebied. Overvloedig hemelwater 
zal dan ook afstromen in de richting van dit droogdal en voor zover het onderweg niet infiltreert 
in de ondergrond vervolgens via het droogdal in noordelijke richting afstromen. 
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2.3 Watersysteem, gewenste toekomstige situatie 

2.3.1 Stedenbouwkundig ontwerp / Landschapsplan 

Op kaart S01 op de volgende pagina is het stedenbouwkundig ontwerp / landschapsplan voor de 
ontwikkeling van het plangebied weergegeven. 
 
Ter plaatse van Gen Hof 1 wordt een woning gerealiseerd op de locatie waar nu de 
werktuigloods staat. Het woonhuis sluit daarbij aan op de architectuur van de te behouden 
loodsen buiten het plangebied. Daarnaast wordt aan de noordzijde een kleine stal gebouwd voor 
het houden van hobbydieren. Het smalle gedeelte van het plangebied bij het woonhuis wordt 
ingericht als tuin/erf. De stal wordt aan het straatbeeld onttrokken door middel van omliggende 
bomen, hagen en weelderige beplanting. Vanaf de straat is het mogelijk om het achterliggende 
landschap te ervaren door een doorsteek die begeleid wordt door tuinhagen. Daarnaast wordt 
langs de noordzijde van het plangebied een onverharde verbinding met de achterliggende 
huisweide in stand gehouden, via welke eveneens zicht is op het omringende landschap. In de 
tuinaanleg wordt ook voorgesteld een zichtas op het omringende landschap aan te leggen, zodat 
vanaf de woning uitzicht op het omringende landschap aanwezig is. 
Het U-vormige perceel wordt deels ingevuld door groepen hoogstamfruitbomen. Deze zijn 
kenmerkend voor de omgeving van het plangebied en waren hier in het verleden dan ook 
rijkelijk aanwezig. De structuur is een knipoog naar de voormalige rigide patronen, maar biedt 
voldoende openheid, waardoor een grote huisweide ontstaat. In de boomgaard aan de noordzijde 
van de huisweide wordt een besloten zitgelegenheid aangelegd, zodat het karakteristieke 
Limburgse landschap optimaal beleefbaar is. 
De randen van het perceel worden benadrukt door middel van bloemrijke kruidenvegetaties die 
naast het aantrekkelijke beeld een hoge ecologische waarde hebben. Als erfgrens worden de 
kenmerkende meidoornhagen toegepast. Hiertoe worden de bestaande hagen waar nodig hersteld 
en aangevuld met jong plantmateriaal. De in de haag aanwezige bomen blijven behouden als 
karakteristieke onderdelen van de haag rond een huisweide. 
In het uiterst zuidelijke deel van het plangebied staan drie beeldbepalende populieren, welke 
vroeger de grens aangaven tussen twee percelen. In dit lager gelegen deel van het perceel lag 
voorheen een drinkpoel voor het vee. Deze poel wordt hersteld zuidelijk van de oude locatie. 
Langs de Gen Hof wordt een haag aangeplant waarbij ruimte wordt gecreëerd voor twee banken 
en een toegangshek tot het perceel. Op die wijze kunnen passanten halt houden bij de poel en 
tevens van het hier aanwezige landschap genieten.  
De totale inrichting van het plangebied sluit naadloos aan bij de aanliggende percelen. De weide 
met hoogstamfruit in het plangebied sluit aan bij boomgaarden op aanliggende percelen en vormt 
daarmee een completering van de kernrand aan de zuidwestzijde van de buurtschap. Daarnaast 
vormen de huisweides aan weerszijden van de Gen Hof op deze wijze één harmonieus geheel die 
de inbedding van de buurtschap Termaar in het landschap versterkt.  
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2.3.2 Berekening te verwerken hoeveelheid hemelwater 
 
In deze paragraaf wordt het watersysteem voor de locatie Gen Hof 1 ‘doorgerekend’ voor een 
’25-jaars’ bui. Hierbij wordt, zoals gevraagd door het Waterschap Roer en Overmaas, een 
doorkijk gegeven naar een ‘100-jaars’ bui. De norm voor een 25-jaarsbui is: 31 mm in 45 
minuten. Voor een 100-jaars bui is de norm: 35 mm in 30 minuten.  
 
In tabel 1 staan de globale oppervlakten weergegeven die gebruikt worden bij de berekening van 
de hoeveelheid te verwerken hemelwater. Deze oppervlakten zijn bepaald aan de hand van het 
meest recente stedenbouwkundige ontwerp voor de locatie Gen Hof. In verband met de slecht 
doorlatende ondergrond wordt de tuin eveneens meegerekend voor de te verwerken hoeveel-
heid hemelwater. Hierbij wordt een afvloeiingscoëfficiënt van 0,45 gehanteerd.  
 
Type oppervlak    oppervlakte eenheid 
Tuinen 1.945 m² 
Elementenverharding erf 75 m² 
Bebouwing 206 m² 

Tabel 1: Oppervlakten nieuwbouw Gen Hof 1. 
 
 
Type 
oppervlak 

oppervlakte eenheid afvloeiings-
coëfficiënt 

reken-
hoeveelheid 

eenheid 

Tuinen 1.945 m² 0,45 875 m² 
Elementenverharding 75 m² 0,80 60 m² 
Nieuwe bebouwing 206 m² 0,90 185 m² 

Totaal 1.120 m² 
Tabel 2: Oppervlakteberekening voor doorrekening waterstroom (Bron afvloeiingscoëfficiënt: Poly-

technisch zakboek). 
 
Berekening hoeveelheid hemelwater voor een 25-jaars bui (31 mm water in 45 
minuten). 
0,031 m x 1.013 m² = ca. 35 m³ in 45 minuten. 
 
Berekening hoeveelheid hemelwater voor een 100-jaars bui (35 mm water in 30 
minuten). 
0,035 m x 1.013 m² = ca. 39 m³ in 30 minuten. 
 
Voor de hemelwaterafvoer zal daarom gerekend gaan worden met een te verwerken hoeveelheid 
hemelwater van ca. 39 m³ die valt in een half uur. 



watertoets gen hof 1 te margraten 
                                                                                                                                                                                       
 

  
© Heukelom Verbeek landschapsarchitectuur 

14

2.3.3 Het gewenste toekomstige watersysteem 

Als uitgangspunt voor de afvoer van dit hemelwater wordt de voorkeursvolgorde gebruikt, zoals 
deze vermeldt staat in het document ‘Plaats voor water, Implementatie van de watertoets in 
Limburg’ (Provincie Limburg, 2003). Deze voorkeursvolgorde is: hergebruik, vasthouden, 
(tijdelijk) bergen, infiltreren, afvoeren naar oppervlaktewater en tot slot afvoeren naar het riool. 
 
Basisgegevens: 
• Minimaal 39 m3 buffercapaciteit is nodig voor de opvang van de 100-jaars piekbui; 
• Ruimte voor oppervlakkige buffering is aanwezig in het U-vormige perceel ter plekke van 

het droogdal; 
• Bij de woning wordt een watertank aangebracht (totaal 10m³) voor opvang van hemelwater 

ten behoeve van hergebruik; 
• Vanuit deze watertank zal een overstortvoorziening worden aangebracht om overtollig 

hemelwater af te voeren naar het DWA-stelsel; 
• De snelheid van infiltratie bedraagt in de lössbodem van het plangebied minder dan 0,1 

meter per dag. 
 

 
Figuur 5: gewenste toekomstige watersysteem 
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In of nabij de te bouwen woning wordt een watertank van 10 m3 geplaatst. De watertank zal in 
principe worden ingezet voor het opvangen van het regenwater afkomstig van de bebouwing en 
elementenverharding (erf). Bij een 100-jaars bui houdt dit in dat hiervoor een capaciteit 
benodigd is van 8,57m³ (185m² + 60m² = 245m² / 245m² x 0,035m = 8,57m³). De watertank 
wordt voorzien van een overstort welke in geval van calamiteiten overstort op het huidige 
rioolstelsel. 
 
Achter het tuingedeelte in het (natuurlijke) droogdal zal een laagte worden gecreëerd om het 
hemelwater uit de tuinen ter infiltratie / verdamping op te vangen. Bij een 100-jaars bui houdt 
dit in dat hiervoor een capaciteit benodigd is van 30,63m³ (875m² x 0,035m = 30,63m³). Bij een 
diepte van gemiddeld 0,50m is een oppervlakte van ca. 62m² voldoende voor de opvang van een 
100-jaars bui. Vanwege de slechte infiltratiemogelijkheden van de bodem en teneinde de 
buffercapaciteit binnen 24 uur weer beschikbaar te hebben wordt de buffer over-
gedimensioneerd tot een capaciteit voor de opvang van 2x 25-jaars piekbuien, te weten 54,26m³ 
(875m² x 0,031 = 27,13m³ x 2 = 54,26m³ totaal). Dit betekent bij een gemiddelde diepte van 
0,50m een oppervlakte van ca. 110m². Bij een volledig met hemelwater gevulde buffer duurt de 
infiltratie en verdamping van het water minimaal 5 dagen. 

2.3.4 Beheer 

De hemelwaterbuffer achter het tuingedeelte wordt ingezaaid met een graslandmengsel. Het 
beheer hiervan kan vervolgens in het reguliere terreinonderhoud worden meegenomen. 

2.3.5 Overige aandachtspunten 

Bij het toepassen van materialen op het terrein en in de bebouwing en met het oog op het 
beheer van het terrein is het van belang dat het ontstaan van diffuse bronnen voorkomen wordt. 
Met name dient voorkomen te worden: 
• Onbehandelde, uitlogende bouwmaterialen en straatmeubilair toegepast worden; 
• Chemische onkruidbestrijdingsmiddelen toegepast worden. 
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Bijlage 1:  Verslagen van het gevoerde overlegproces 
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Bijlage 2:  Verkennend bodemonderzoek 

 
 
 

 































































 
 

   

 


