Legenda

3L5

Projectgebied

Geomorfologie

2M10

(Land)duinen +/- vlakten/laagten)
Antropogeen

Beekoverstromingsvlakte
Brabantse Wal

Dalvlakteterras

Dalvormige laagte, beek- of rivierdalbodem

2M10

2M10
2R2

Dijk

Dijkdoorbraakafzetting

2M10

3L5

Geulen en kreken

Laagte (+/- randwal), evt. moerassig
Oeverwal

Plateau (incl. horstglooiing)

Rug (dekzandrug of terrasrug)
Stuifduinen (actief stuifzand)

2M10

Terrasvlakte

Veenrestrug

Vlakte (dek)zand
Vlakte rivierklei

2R2 2R2

Vlakte van getij-afzettingen
Vlakte veen

2M10

Water

Welvingen

2R2

2M10

Vug
h

Ber nheze

t

Haaren
Meierijstad

Boxtel
Oisterwijk
Oirschot

Best

2M10

2M10

Hooge Beek
Geomorfologie

°
Bro nne n:

Statu s:

Dat um:

Schaa l:

Concept 03.02.2021 1:5.000

2M10

Pap ier fo rmaa t: A3 L igg en d
© Top og rafische Di enst Ka daster, Ap eld oo rn.
© E sri Ned erla nd , E sr i, K ad aster, CB S en Rij kswa te rstaat.
© P ro vi ncie No ord -Br aba nt, De n Bo sch .

OOLDER ADVIES

Victor Mattart
info@oo lde rad vies.nl

© Oo lder A dvies. Op deze kaart rusten au teursrechte n, w elke u itd ru kke lijk zijn voorbe hou den. Z ond er voorafg aan de schriftelijke toe stem ming is h et d e g ebruiker van deze ka art niet
toeg estaa n de ze kaa rt geh eel of ged eelte lijk te ve rve elvoudig en e n/of ope nba ar te m ake n.
De kaart en da arin opg eno men ge geven s vormen ee n indicat ie ve w eergave van de
werkelijkh eid w aaraa n g een re ch ten kunn en w orde n on tleen d.
Docu men t Pa th: D :\On edrive - Oolde r Advies\1 2 Op drachtg evers\003 ARK \80 H et Gro ene Wou d\0 04 In vent arisat ie \Lee mb os H oog e Be ek\02 ArcMa p\2 102 03 H oo geBe ek Ge omo folog ie .mxd

0

100

Meter
Esri Nederland, Community Map Contributors
200

400

