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1. Inleiding en probleemstelling 
 
Overeenkomstig het bestek (16EI/05/31) werd door Soresma en IMDC een locatievoorstel ter advies 
voorgelegd aan de opdrachthouder en het INBO m.b.t. de uitbouw van een meetnet voor het grond- en 
oppervlaktewateronderzoek in kader van het geactualiseerde Sigmaplan (Deelopdracht 17). 
Onderstaand advies behandelt dit locatievoorstel (124514009/dva) en formuleert een aantal 
aanpassingen.  
De voornaamste voorstellen tot bijsturing hebben betrekking tot de gewijzigde gebiedsinrichting van 
een aantal gebieden waardoor de nood om in deze gebieden hydrologisch onderzoek te verrichten 
wijzigde. Deze bijsturing steunt op het MeWA zoals opgenomen in de regeringsbeslissing van 22 juli 
2005 die voor een aantal gebieden een andere inrichting voorziet dan de oorspronkelijke visie gevolgd 
bij het opstellen van het bestek. Daarom is het wenselijk om een aantal aanpassingen te formuleren op 
de voorstellen (Deelopdracht 17, tabel 2 in bestek).  
 
 

2. Algemene suggesties en methode 
 
Om de visie van het MeWA en de visie gevolgd in het bestek op elkaar af te stemmen is het wenselijk 
een aantal aanpassingen te formuleren m.b.t. deelopdracht 17, meer specifiek op de gebiedsselectie. 
We formuleren deze aanpassingen binnen het financiële kader van het oorspronkelijke bestek.  
 
In de opgesomde gebieden is bijkomend hydrologisch onderzoek niet meer wenselijk (maar wel als 
dusdanig vermeld in het bestek) (Tabel 1): 
 

1. Hamsebroekske (Blankaart) is een gebied dat geschrapt is uit MeWA. De raai (4 piëzometers) 
voorgesteld in dit gebied vervalt dus. 

2. Polder van Heindonk: de gebiedsvisie in het MeWA is GOG met landbouwfunctie (geen 
natuurfunctie). Het is niet interessant om hier bijkomend onderzoek naar het watersysteem te 
doen.  

3. Battenbroek: de gebiedsvisie in het MeWA is deels GOG met landbouwfunctie (geen 
natuurfunctie) en deels estuariene natuur. Het is niet relevant meer om hier bijkomend 
onderzoek naar het watersysteem te doen.  

4. Oude Dijle arm: gebiedsbestemming is estuariene natuur. Het is niet relevant meer om hier 
bijkomend onderzoek naar het watersysteem te doen.   

5. Rijmenam: gebied heeft geen natuurfunctie gekregen in het MeWA. Het is niet relevant meer 
om hier bijkomend onderzoek naar het watersysteem te doen.   

6. Hoogdonk – zuidelijk deelgebied: dit deelgebied heeft geen natuurfunctie gekregen in het 
MeWA. Het is niet interessant om hier bijkomend onderzoek naar het watersysteem te doen.  

 
Zes gebieden of deelgebieden vervallen in de hydrologische studie. In totaal gaat het over 40 
piëzometers (incl. peilschalen) waar we een concreet voorstel tot herlokatie voor formuleren. Er 
worden echter 2 nieuwe studiegebieden voorgesteld (Dorent – Zenne en Pikhaken – Dijle) die als 
wetland zullen ontwikkeld worden en waar we een studie van de interactie 
grondwater/oppervlaktewater op basis van waterpeilen en niet op basis van grondwatermodellering 
voorstellen. Het type onderzoek in de overblijvende deelgebieden blijft conform het oorspronkelijke 
voorstel.  
 
Per gebied is het lokatievoorstel van raaien, piëzometers en peilschalen zoals beschreven in 
124514009/dva bekeken en geëvalueerd. Bij de evaluatie is zowel rekening gehouden met het type 
onderzoek (regionaal, lokaal grondwatermodel, relatie oppervlakte- en grondwater) als met de 
bestemming (wetland, estuariene natuur). Als modellering gepland is, werd gepoogd een algemene 
spreiding van piëzometers te bekomen, soms zelfs buiten de projectgebieden. Bij onderzoek naar de 
relatie oppervlakte- en grondwater is zowel rekening gehouden met de grote rivieren als me de 
kleinere afwateringssloten. Indien een gebied als wetland zal ingericht worden is gepoogd te komen 
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tot een regelmatig grid van piëzometers waarbij een dichtheid van 1 piëzometer per 10 hectare werd 
benaderd zoals in gelijkaardige studies (VANDEVOORDE et al. 2002; VAN BRAECKEL et al. 2004).  
Er werd zoveel mogelijk gepoogd om de piëzometers te plaatsen op staatsdomeinen (ANB, W&Z) of 
terreinen van natuurbeherende verenigingen (Natuurpunt, vzw. Durme). De (her)lokatievoorstellen 
zijn echter bij benadering op de kaarten aangeduid. Omwille van praktische redenen, lokale 
omstandigheden of nieuwe inzichten kan de voorgestelde ligging in zekere zin iets worden aangepast. 
De ligging van de peilschalen is soms niet weergegeven omdat deze ter plaatse moet geselecteerd 
worden.  
 
Tabel 1: Gebieden waar bijkomend onderzoek naar het watersysteem niet gewenst is en het 
oorspronkelijk voorziene aantal piëzometers (incl. peilschalen) in deze gebieden (cf. bestek). 
Gebied Deelgebied # piëzo 
   
Grote Wal & Zwijn Hamsebroekske (Blankaart) 5 
Polder van Heindonk  5 
Battenbroek  10 
Oude Dijlearm  5 
Rijmenam  10 
Hoogdonk Zuidelijk gedeelte 5 
  40 
 
 

3. Opmerkingen voorstel per gebied 
 

Vlassenbroekse polder & Grote Wal/Zwijn 
 
Grote Wal/Zwijn 
Hambroekske (Blankaart) vervalt (zie boven), de piëzometers die daar waren voorzien worden op 
andere plaatsen in de Grote Wal, Zwijn en Vlassenbroekse polder geplaatst.  
Gezien een lokaal grondwatermodel zal worden opgesteld levert een spreiding van de piëzometers 
over het gebied het meest informatie die kan gebruikt worden bij de modellering. In dit kader wordt in 
het Zwijn de raai gereduceerd tot 3 piëzometers en 1 peilschaal (Figuur 1). Zowel in het noordelijk als 
zuidelijk deel van de polder wordt echter een extra piëzometer voorzien. Hetzelfde geldt voor de raai 
in de Grote wal. De 3 voorziene piëzometers worden weerhouden. Zowel ten noorden als ten zuiden 
van deze raai is echter een extra piëzometer voorzien. Binnen de Grote Wal kan het aantal peilschalen 
mogelijks tot 1 worden gereduceerd gezien de meeste ontwateringsloten met elkaar in verbinding 
staan. Voorafgaand onderzoek is echter aangewezen. De ligging van de piëzometer in het Broek van 
Baasrode adviseren we iets zuidelijker te verschuiven. In hoeverre het oppervlaktewater er in 
verbinding staat met de Grote Wal dient te worden onderzocht. Op basis daarvan dient te worden 
overwogen of een peilschaal al dan niet extra informatie oplevert.  
 
Vlassenbroekse polder 
Om de piëzometers zo veel mogelijk te spreiden over het gebied wordt een aanpassing van het meetnet 
zoals besproken in 124514009/dva voorgesteld. De aanpassingen situeren zich vooral in het zuidelijke 
gebied dat als wetland zal ontwikkeld worden en waar de hoogste natuurpotenties aanwezig zijn, mede 
ten gevolge van de aanwezige kwel en lagere ligging.  
De westelijke raai wordt behouden maar een meer westelijke verschuiving wordt geadviseerd omdat 
de raai anders te dicht ligt bij de reeds bestaande raai. Gezien reeds op relatief dichte afstand een 
piëzometernest (VLBP004X/VLBP010X) aanwezig is, wordt in deze raai het nest niet weerhouden, 
ook het aantal piëzometers suggereren we te beperken tot 2. In het oostelijk deel van de polder wordt 
een extra raai voorzien (Figuur 1) bestaande uit 3 piëzometers waarvan 1 piëzometernest tegen de 
valleirand. Om tot een zo regelmatig mogelijk piëzometernetwerk te komen, worden nog 2 extra 
piëzometers voorzien.  
De in 124514009/dva voorgestelde locatie van de peilschaal wordt weerhouden. Of eventueel extra 
peilschalen nodig zijn, dient te worden nagegaan. Voor de verdere inrichting van de polder is kennis 
over het effect van de veranderde afwatering op de grondwaterpeilen namelijk essentieel.  
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Figuur 1: Locatievoorstel van raaien en piëzometers (en peilschalen) in de Vlassenbroekse polder en Groet 
Wal/Zwijn.  
 
 

Durmevallei 
 
Betreffende het in 124514009/dva voorgestelde meetnet in de Durmevallei adviseren we een aantal 
aanpassingen om enerzijds over voldoende informatie te hebben voor het opstellen van het regionaal 
grondwatermodel en anderzijds om informatie te verzamelen over een aantal specifieke deelgebieden. 
De voorgestelde aanpassingen zijn zodanig gekozen dat ze moeten toelaten (I) te komen tot een 
gebiedsdekkende spreiding van de meetpunten binnen de vallei in het kader van de modellering, (II) 
antwoorden te geven in een aantal specifieke gebieden (wat zal bijvoorbeeld het effect zijn op de 
omliggende landbouwpercelen rond de Oude Durme, etc.) en (III) reeds verworven inzichten te 
verfijnen in het hydrologisch functioneren van de vallei en zijn omgeving. De cuesta zal bijvoorbeeld 
een ander effect hebben op de noordelijke Durmevallei dan de zone ten westen van de cuesta. Wat het 
effect is van de zuidelijke zandrug op de Durmevallei blijft een open vraag.  
Uiteindelijk suggereren we de voorgestelde locaties van de raaien iets te verschuiven en aan te vullen 
met een extra raai. 
 
Weijmeerbroek 
Door MERTENS et al. (in prep.) werd het effect van de Durme op de polders reeds nagegaan, daarom 
stellen we voor om in Weijmeerbroek de piëzometers anders te lokaliseren langs de raai (Figuur 3). 
Hierbij adviseren we om 2 piëzometers te plaatsen tussen de Durme en de Oude Durme op evenredige 
afstanden van elkaar. De peilschaal op de Oude Durme blijft weerhouden maar de 2 overige 
piëzometers stellen we voor te plaatsen ten zuiden van de Oude Durme eveneens op evenredige 
afstand van elkaar. Door de piëzometers daar te plaatsen kunnen de effecten van de ingrepen nagegaan 
worden op de belendende landbouwpercelen.  
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Hof ten Rijen 
Voorgesteld wordt om de raai naar het zuiden te verschuiven, buiten de invloed van het rivierduin 
(kasteelpark), alsook uit te breiden ten westen van de E17 (Figuur 2). Tussen de E17 en de vijver waar 
een peilschaal is voorzien, wordt 1 piëzometer voorgesteld, terwijl ten westen van de E17 2 
piëzometers worden geadviseerd. De beste locatie dient nader te worden onderzocht. Aldus kunnen 
data worden verzameld van de hydrologie buiten de invloedsfeer van de cuesta (zie boven).  
 
Hagemeersen 
Het voorgestelde meetnet (1 piëzometernest) blijft zoals besproken in 124514009/dva.  
 
Den Bunt 
De voorgestelde raai in de Bunt wordt iets gewijzigd (Figuur 3). Hierbij stellen we voor de raai NO-
ZW te situeren. De 4 piëzometers worden gelijk verdeeld over de raai terwijl ter hoogte van de sloot 
een peilschaal wordt geplaatst.  
 
Ham 
Het voorgestelde meetnet (1 peilschaal) blijft zoals besproken in 124514009/dva.  
 
Polderbroek 
De extra raai wordt voorgesteld in de omgeving van het Polderbroek (Figuur 2). Deze raai vult aldus 
een hiaat op binnen het meetnetwerk en kan informatie leveren over zowel in de impact van de cuesta 
als van de zuidelijke zandrug. Ten noorden van de Durme worden 2 piëzometers voorgesteld. Tegen 
de cuesta is de uitbouw van een piëzometernest eveneens mogelijk. Ten zuiden van de Durme is 1 
piëzometer voorzien. Of een peilschaal relevant is, dient te worden onderzocht.  
 
Aanvullend zouden we willen meegeven dat de piëzometers DURP003X, DURP007X en DURP008X 
mogelijks niet meer beschikbaar zijn. Van deze piëzometers zijn echter wel beperkte data beschikbaar 
in de hydrologische databank WATINA op het INBO.  
 

 
Figuur 2: Locatievoorstel van raaien en piëzometers (en peilschalen) in de Durmevallei (west).  
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Figuur 3: Locatievoorstel van raaien en piëzometers (en peilschalen) inde Durmevallei (oost).  
 
 

Schauselbroek & Hingense Polder 
 
Schauselbroek 
Het voorgestelde meetnet zoals besproken in 124514009/dva wordt licht aangepast, wat resulteert in 
10 piëzometers waarvan 1 piëzometernest bestaande uit een diepe en ondiepe piëzometer en 1 (of 2) 
peilschaal. De twee voorgestelde raaien worden behouden terwijl in het oostelijk deel van het 
Schauselbroek een extra raai wordt voorgesteld. De westelijke en oostelijke raai bestaat telkens uit 3 
piëzometers, terwijl de middelste uit 4 piëzometers bestaat. De piëzometers worden ongeveer gelijk 
verdeeld over de raai, ongeveer op 150 à 175 m van elkaar (Figuur 4). De reeds aanwezige piëzometer 
(SAUP001X) die in de middelste raai wordt opgenomen, is hoogstwaarschijnlijk recent verdwenen.  
De afwatering van het gebied gebeurt via een lei- en dijksloot die resp. parallel aan de cuesta en dijk 
lopen om uiteindelijk in het oostelijk deel van de polder via een sluis in de Zeeschelde uit te monden. 
Ten minste 1 peilschaal dient te worden voorzien. Deze wordt mogelijks best op de dijksloot geplaatst 
op enige afstand van de sluis om ruis door opstuweffecten (schijngetij) te vermijden. Indien uit de 
eerste metingen blijkt dat deze niet voldoende is, wordt een eventueel tweede geplaatst op de leisloot.  
 
Oudbroekpolder 
De Oudbroekpolder zal tot wetland worden ontwikkeld en kent momenteel reeds een hoge biologische 
waarde. Een goede hydrologische kennis is bijgevolg essentieel in het kader van de toekomstige 
inrichting en ontwikkeling. Vandaar dat voorgesteld wordt het meetnet uit te breiden met 2 raaien 
bestaande uit 4 en 2 piëzometers die resp. op ongeveer 150 à 250 m en 400 m van elkaar staan (Figuur 
4). Een logaritmisch verloop ten opzichte van de rivier lijkt ons niet aangewezen, gezien de invloed 
van de Zeeschelde mogelijks beperkt is tot de randzone. Het plaatsen van een piëzometernest tegen de 
donk alsook het plaatsen van een peilschaal worden weerhouden.  
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Schellandpolder 
De ligging van de raai met 4 piëzometers zoals voorgesteld in 124514009/dva wordt weerhouden. 
Hierbij adviseren we om de piëzometers op ongeveer 150 à 175 m van elkaar te plaatsen (Figuur 4), 
omwille van bovenstaande redenen. Het plaatsen van een piëzometernest tegen de valleirand is een 
optie.  
 
Hingenebroekpolder 
Het voorgestelde meetnet in 124514009/dva wordt licht aangepast. De ligging van de raai wordt 
oostwaarts verschoven tot ongeveer centraal in de polder (Figuur 4) . Zoals voorgesteld bestaat de raai 
uit 4 piëzometers. Het plaatsen van een piëzometernest (diepe, ondiepe) tegen de valleirand lijkt ons 
aangewezen. Gezien deze polder via een ander slotenstelsel afwatert is ook een peilschaal te voorzien 
op de meeste relevante plaats.  
 
Spierbroekpolder 
Om extra gegevens te verzamelen die bij de modellering kunnen gebruikt worden, stellen we voor om 
in de Spierbroekpolder ook 2 piëzometers te plaatsen (Figuur 4).  
 

 
Figuur 4: Locatievoorstel van raaien en piëzometers (en peilschalen) in het Schauselbroek en Hingense polder.  
 
 

Polder van Heindonk 
 

Vervalt (zie boven) 
 

Battenbroek 
 

Vervalt (zie boven) 
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Oude Dijlearm 

 
Vervalt (zie boven) 

 
 

Anderstadt I & II 
 
Het voorgestelde meetnet in 124514009/dva wordt licht aangepast. Gezien in Anderstadt II estuariene 
natuur zal ontwikkeld worden, lijkt het niet aangewezen om daar nog een piëzometer te plaatsen. Het 
voorstel van de 4 piëzometers in de Polder van Lier op oplopende afstand van de Nete wordt volledig 
weerhouden.  
 
 

Rijmenam 
 

Vervalt (zie boven) 
 
 

Hoogdonk 
 
Het meetnet in het zuidelijk gedeelte vervalt (zie boven). We stellen voor om deze meetraai te 
verplaatsen naar het nabijgelegen gebied Pikhaken dat een natuurfunctie krijgt.  
 
De voorgestelde meetraai in het noordelijk gedeelte blijft, maar een aangepaste ligging wordt 
voorgesteld, alsook 2 extra piëzometers. Gezien enkel het noordelijk gedeelte is weerhouden, is het 
aangeraden om de ligging van de raai noordwaarts te verschuiven (Figuur 5). Dan komt de raai 
centraler en in biologisch waardevol tot zeer waardevolle graslanden te liggen. De afstanden van de 
piëzometers tot de Dijle (20, 50, 100, 200, 400 m) alsook de peilschaal op de sloot worden 
weerhouden. Zowel noordelijk als zuidelijk van de raai stellen we voor een extra piëzometer te 
plaatsen om een goede spreiding over het gebied te bereiken. 
 
Zoals voorgesteld in 124514009/dva wordt het peil van de Dijle gemeten ter hoogte van Rijmenam.  
 
 

Pikhaken 
 
Inleiding 
Voor dit gebied wordt voorgesteld de interactie grondwater/oppervlaktewater te bestuderen op basis 
van metingen en niet op basis van modellering. Het gebied zal als wetland worden ontwikkeld.  
 
Beschrijving 
Volgens de recentste Biologische Waarderingskaart komen in het gebied voornamelijk biologisch 
waardevolle tot zeer waardevolle soortenrijke weilanden met sloten/microreliëf voor, alsook mesofiele 
hooilanden. Ongeveer een derde van het gebied bestaat uit akkers. De bodem bestaat uit matig natte 
leem tot zandleembodem op verdere afstand van de oude Dijleloop. Het zuidelijk deel heeft een 
kleiige ondergrond. Wat drainageklassen betreft, is er weinig variatie binnen het gebied (c – d).  
In het zuidelijk deel is een groot deel in beheer van Natuurpunt. 
 
Bestaand meetnet grondwater/oppervlaktewater 
Voor zover ons bekend staan er geen piëzometers in het gebied.  
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Voorstel meetnet 
Het voorstel voorziet 2 raaien van 3 en 4 piëzometers alsook 1 peilschaal en een aparte piëzometer.  
Een eerste raai wordt voorzien in het noordelijk deel om het effect van de Dijle op het gebied na te 
gaan, de piëzometers worden er geplaatst op een afstand van 40, 80 en 160 m van de Dijle. Het peil 
van de Dijle wordt gemeten ter hoogte van Rijmenam. Hoogstwaarschijnlijk wordt de 
grondwaterdynamiek eveneens sterk bepaald door de sloot die in verbinding staat met de Leibeek of 
Hollakenbeek. Om dit na te gaan is eveneens een raai van piëzometers voorzien op een afstand van 10, 
50, 100 en 200 m van de sloot, waar eveneens een peilschaal wordt geplaatst. Om een beeld te krijgen 
van de grondwaterdynamiek in het oostelijk deel van het gebied wordt ook een piëzometer voorzien. 
De ligging van de raaien en piëzometers worden illustratief weergegeven in figuur 5. Omwille van 
praktische redenen, lokale omstandigheden of nieuwe inzichten kan de ligging in zekere zin iets 
worden aangepast.  
 

 
Figuur 5: Locatievoorstel van raaien en piëzometers (en peilschalen) in Pikhaken en Hoogdonk.  
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Dorent (noord-west & zuid-oost) 
 
Inleiding 
Voor dit gebied wordt voorgesteld de interactie grondwater/oppervlaktewater te bestuderen op basis 
van metingen en niet op basis van modellering. Het gebied zal als wetland worden ontwikkeld.  
 
Beschrijving 
Het gebied bestaat hoofdzakelijk uit biologisch minder waardevol tot zeer waardevol relatief 
soortenarm permanent cultuurgrasland, alsook uit akker op leem en klei. Binnen het gebied komen 
eveneens biologisch zeer waardevolle open waters voor (afgesneden meanders), alsook waardevolle 
geruderaliseerde mesofiele graslanden. De bodem varieert van klei naar leem en zandleem dichter 
tegen de Zenne of noordoostelijker in het gebied.  
Naar alle waarschijnlijkheid is het volledige gebied eigendom van W&Z, door ANB of Natuurpunt 
beheerde gebieden zijn niet aanwezig.  
 
Bestaand meetnet grondwater/oppervlaktewater 
Voor zover ons bekend staan er geen piëzometers in het gebied.  
 
Voorstel meetnet 
Het voorstel voorziet 5 piëzometers en 1 peilschaal. Een ongeveer gelijke spreiding van de 
piëzometers over het gebied is mogelijks de beste manier om een beeld te krijgen van de 
grondwaterdynamiek en de relatie met het peil in de oude Zennearm. In figuur 6 wordt de 
voorgestelde ligging van de piëzometers en peilschaal weergegeven. Omwille van praktische redenen, 
lokale omstandigheden of nieuwe inzichten kan de voorgestelde ligging in zekere zin iets worden 
aangepast.  
 

 
Figuur 6: Locatievoorstel van raaien en piëzometers (en peilschalen) in Dorent.  
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Tabel 2: Voorstel van gebieden waar bijkomend onderzoek naar het watersysteem wel gewenst is en het voorziene aantal piëzometers (incl. 
peilschalen) in deze gebieden. 
   
Gebied # piëzo (bestek) # piëzo (aangepast 

voorstel) 
Grote Wal/ Zwijn 15 13-15 
Vlassenbroekse polder 5 9-10 
Durmevallei 15 20-22 
Schauselbroek 10 12-13 
Hingense polders 15 24-25 
Heindonk 5 0 
Battenbroek 10 0 
Oude Dijlearm 5 0 
Anderstadt I & II 5 4 
Rijmenam 10 0 
Hoogdonk 10 8 
Pikhaken 0 9 
Dorent  0 6 
Reserve 20 13-20 

Totaal 125 105-112 
 
 

4. Opmerkingen aanvullingen/bijkomend onderzoek 
 
(3.1) zoals in het bestek bepaald dient de X-, Y- en Z-coördinaat (Lambert-72) van iedere piëzometer 
en peilschaal tot op 2 cm nauwkeurig te worden bepaald. Een aantal piëzometers in de Durmevallei en 
Vlassenbroekse polder zijn echter reeds nauwkeurig genoeg ingemeten tijdens vorige projecten.  
 
(3.2) zoals in het bestek wordt weergegeven is het essentieel dat iedere piëzometer ten minste 
tweemaal per maand wordt ingemeten.  
 
(3.3) om de piëzometers te beschermen tegen vandalisme worden deze best op een onopvallende 
locatie geplaatst. Afwerken tot op de grond, al dan niet met een straatpot, wordt best zo veel mogelijk 
vermeden omdat deze bijgevolg moeilijker terug te vinden zijn en ook bij hoge kwel en overstroming 
de kwaliteit van de meting onbetrouwbaar wordt. Enige bescherming tegen grazend vee is wel 
aangeraden (onder prikkeldraad plaatsen bijvoorbeeld).  
 
(3.4) het spreekt voor zich dat de filter van iedere piëzometer tot in de reductiezone wordt geplaatst 
onafhankelijk van de diepte van deze horizont, anders bestaat het risico dat de piëzometers 
droogvallen en geen metingen kunnen verricht worden.  
 
(3.5) het gebruik van automatisch dataloggers wordt door de opdrachthouder beslist om de gewenste 
kwaliteit van het onderzoek te garanderen.  
 
(3.6) op basis van de nieuwe voorstellen dienen 105 tot 112 piëzometers, peilschalen en 
piëzometernesten te worden geplaatst. De reserve die begroot was in het bestek, heeft als doel extra 
piëzometers te kunnen plaatsen, mocht uit de eerste verkennende verwerking blijken dat niet 
voldoende gegevens zijn. Zoals in 3.1 en 3.2 gaan wij er van uit van alle piëzometers de coördinaten 
worden bepaald en er tweemaal per maand wordt gemeten ten einde de beoogde kwaliteit van het 
onderzoek te bereiken Wat er met resterende budgetten gebeurt is de verantwoordelijkheid van de 
opdrachtnemer.  
 
Omtrent de eventuele meerkosten van het onderzoek die in hoofdstuk 3 worden aangehaald, dient 
overleg te worden gepleegd met de opdrachtgever. 
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