ONTWIKKELINGSPLAN LANDSCHAPPELIJKE ELEMENTEN
Gemeente Someren
Hoofddocument

Datum:
Project:
Status:
Opdrachtgever:

9 november 2001
119-4
Definitief
Gemeente Someren

-IVOORWOORD
Door het college van Burgemeester & Wethouders van de Gemeente Someren is opdracht
verstrekt aan Ingenieursbureau Van Nierop voor het opstellen van een ontwikkelingsplan van
landschappelijke elementen.
Het Ontwikkelingsplan landschappelijke elementen stimuleert de inpassing van nieuwe
elementen in het landschap. Het plan bouwt hiermee voort op de visie en de acties die in het
landschapsbeleidsplan (Heidemij, 1997) worden genoemd. Inmiddels is de visie echter aan
herziening toe op basis van nieuwe ontwikkelingen. Te denken valt hierbij aan de
Reconstructie, de gebiedsvisies, natuurdoelenkaart en het Streekplan. Deze nieuwe
ontwikkelingen zijn in het ontwikkelingsplan meegenomen en beschreven. Het rapport is
zodanig ingedeeld dat het bestaat uit een hoofddocument waarin het beleid beschreven wordt
en een 10-tal projectdocumenten waarin de acties worden uitgewerkt.
Gelijktijdig met dit plan werd door bureau van Nierop het “Beheerplan Landschappelijke
Elementen”opgesteld. Dit plan behandelt het reguliere beheer van landschappelijke elementen
(bermen, sloten, zandwegen, singels, houtwallen en lanen).
Voor dit project werd een begeleidingsgroep opgesteld, bestaande uit: J. Truijen en M. van
der Els. Het rapport werd opgesteld door dhr. L. van Nierop en C. Zoon.
Ingenieursbureau Van Nierop is een ieder die heeft bijgedragen aan het tot stand komen van
dit rapport dankbaar voor de medewerking.

Eersel, 9 november 2001

Bureau van Nierop
B. Rythoviusdreef 6a
5561 TD Riethoven
e-mail: info@bureauvannierop.nl
Website: www.bureauvannierop.nl
Telefoon: 0497-535400
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-11. Structuur van het ontwikkelingsplan landschappelijke elementen
Het rapport is opgebouwd uit een hoofddocument waarin het beleid wordt weergegeven en de
algemene kenmerken van de Gemeente Someren. In afzonderlijke deelrapporten worden
projecten uitgewerkt waarin het beleid, de huidige situatie, de kansen en knelpunten voor dat
project nader uitgewerkt en worden mogelijke actiepunten geformuleerd.

2. Kennismaking met het landschap van Someren
In de Gemeente Someren liggen de kerkdorpen Someren - Dorp, Someren - Eind, Someren Heide en Lierop. Het plangebied omvat het gebied buiten de bebouwde kommen van de
genoemde dorpen (zie figuur 1).
Het buitengebied van de Gemeente Someren bestaat uit een aantal oude agrarische gebieden
ten oosten van de Aa, die in het westen begrensd worden door beboste heidevelden met
vennen. De zuidzijde wordt vooral bepaald door grootschalige heideontginningen en
hoogveenontginningen. De Zuid - Willemsvaart ligt langs de gehele oostgrens in het Aadal en
is sinds kort grotendeels de oostelijke gemeentegrens.
In het plangebied komen de volgende landschappelijke elementen voor, die in beheer zijn bij
de Gemeente Someren (zie tabel 1 en figuur 1):

Tabel 1 Terreintypen landschapsbeheerplan Someren 2001
LANDSCHAPPELIJKE ELEMENTEN (Gemeentelijk bezit) LENGTE (km) OPPERVLAKTE (ha)
Bossen (*)
1055.95
Natuurterreinen (*)
243.94
Overig terrein (*)
114.10
Bermen
85.5
Sloten
Ca. 200
Houtige gewassen
173.52
- Houtwallen
- Singels
- Lanen, wegbeplantingen
TOTAAL
1673.01
* Valt niet onder het Ontwikkelingsplan landschappelijke elementen. In de visie wordt wel aansluiting gezocht
met de Bosnota 2000 (Ingenieursbureau van Nierop) en het landschapsbeleidsplan 1997 (Heidemij).

Daarnaast komen verschillende kleinere landschappelijke elementen voor zoals; bosjes,
natuurlijke graslanden, solitaire bomen, bomenrijen. Deze zijn niet van de gemeente, maar
eigendom van particulieren en natuurbeherende instanties zoals: waterschappen en
Staatsbosbeheer. Deze elementen zijn in het kader van het “Beheerplan Landschappelijke
Elementen” samen met de gemeentelijke eigendommen op een (digitale) kaart gezet en
beoordeeld op hun waarde en onderhoudstoestand. Hiervan zijn echter op dit moment geen
oppervlaktes en lengtes bekend.
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= Bossen en natuurterreinen
= Lanen
= Singels
= Houtwallen
= Bomen, boomgroepen
= Zuid - Willemsvaart

Figuur 1 Overzichtskaart met terreintypen
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-33. Bestaand beleid van toepassing op Someren
Landschapsbeleidsplan Someren 1997
Hierin worden de hoofdlijnen van de gewenste landschapsontwikkeling en behoud
aangegeven. Ook worden er aandachtsgebieden voorgesteld, waar veel aan landschaps- en
natuurontwikkeling gedaan kan worden.
Anno 2001 is er behoefte aan enige bijstelling van dit plan, mede door nieuw overheidsbeleid.
Voor de meeste gebieden is in de projectenmap de hoofdlijn uit het Landschapsbeleidsplan
weergegeven. Gewenste wijzigingen worden bij de desbetreffende gebieden in de
projectenmap aangegeven.
Bestemmingsplan Buitengebied 1998
In het bestemmingsplan worden de gewenste ontwikkelingen in het buitengebied beschreven.
Als voorbeeld kan genoemd worden: ontwikkelen van recreatie, stimuleren van beplanting,
open houden van weidevogelgebieden, ontwikkelen van natuur. De huidige toestand en
gebruik wordt vastgelegd in een bestemming. Toekomstige ontwikkelingen worden mogelijk
gemaakt door wijzigingsbevoegdheden. Zo heeft een landbouwgebied dat als reservaatgebied
begrensd is, een agrarische bestemming tot het moment dat het gebied aangekocht en
ingericht wordt als reservaat. Op dat moment wijzigt de bestemming naar natuur.
Afzonderlijke landschapselementen worden niet allemaal in detail bestemd. Daardoor bestaat
het risico dat ze verdwijnen, omdat ze onvoldoende planologische bescherming genieten. Om
dat te voorkomen zijn er aanlegvergunningen opgenomen in de bestemming, waarin
wijzigingen met betrekking tot de inrichting van het gebied aan een vergunning onderhevig
zijn.
In het “Beheerplan Landschappelijke Elementen” is van de meeste landschapselementen een
inventarisatie gemaakt, waardoor deze “op de kaart staan”. Te beschermen terreinvormen die
geen landschapselement zijn, zoals steilranden, worden bij de desbetreffende gebieden in de
projectenmap aangegeven.
Programma Beheer
In dit beleid wordt het relatienotabeleid, het natuurontwikkelingsbeleid (RBON) en de
subsidiëring van natuurbeschermingsorganisaties voortgezet. De provincie heeft de regie van
dit beleid nagenoeg geheel in handen.
De meeste (aankoopwaardige) reservaatsgebieden, natuurontwikkelingsgebieden en
beheersgebieden zijn reeds door de provincie begrensd middels “begrenzingplannen”. De
provincie heeft nog wel een reserve aan hectares niet begrensd, die in bepaalde gevallen
alsnog toegewezen kunnen worden. Mogelijk kunnen er in de toekomst ook nog nieuwe
hectares begrensd worden, om de Ecologische Hoofdstructuur in te vullen. Alle
reservaatsgebieden, natuurontwikkelingsgebieden en beheersgebieden zijn op kaart
weergegeven. Voor deze gebieden en de bestaande natuurgebieden en bossen stelt de
provincie natuurdoeltypen op, die aangeven welk soort natuur in dat gebiedje de meeste kans
maakt en daarom gestimuleerd zal worden (zie figuur 2). De rijksoverheid heeft alle
natuurdoeltypen in Nederland vastgesteld (Handboek natuurdoeltypen) en een subsidiekader
vastgesteld. In de projectenmap worden de natuurdoelen verder uitgewerkt bij de
desbetreffende gebieden.
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Figuur 2 Natuurdoelenkaart Someren
Met de Subsidieregeling Natuurbeheer kunnen eigenaren (ook particulieren) een bijdrage
krijgen voor het beheer van begrensde natuurterreinen en bossen. Ook een
omvormingssubsidie (inrichting) is mogelijk.
Met de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer kunnen particuliere eigenaren van
landbouwgrond een bijdrage krijgen voor beheer van natuurwaarden in agrarisch gebied.
In de begrensde beheersgebieden kunnen eigenaren ten alle tijden op die percelen een
beheerssubsidie aanvragen. In de zoekgebieden “Ruime jas” slechts voor een beperkt aantal
hectaren (zie onderstaande tekst). Er wordt in bovengenoemde regelingen gewerkt met een
aantal mogelijke beheerspakketten per natuurdoeltype.
Begrenzingenplan Ruime jas zoekgebieden Noord Brabant (2000)
In totaal is in Brabant 594 ha beheersgebied beschikbaar in “ruime jas” zoekgebieden. Dit
heeft betrekking op de begrenzing van een restant beheershectaren uit het quotum voor de
inzet van beheersgebieden in de EHS (voorheen RBON). In de Gemeente Someren zijn twee
gebieden aangewezen als zoekgebied “ruime jas beheersgebied”: Den Oeterd (Aadal ten
westen van de Zuid - Willemsvaart) ten behoeve van planten en de Diepenhoek (in het
zuiden) als weidevogelgebied. Bij de desbetreffende projecten wordt dit verder uitgewerkt.
In deze zoekgebieden geldt: “wie het eerst komt, die het eerst maalt”. Als de voor heel
Brabant beschikbare hectares per type kerngebied aangemeld zijn voor een beheerssubsidie,
dan is de koek verdeeld. Als eigenaren in andere gebieden in Brabant zich eerder aanmelden,
bestaat daarom de kans dat er geen hectares voor deze gebieden meer beschikbaar zijn
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OB23 = Ruime jas gebied
OB24 = Ruime jas gebied

Figuur 3 Ruime jas gebieden
Grensoverschrijdend beleid
Voor het westelijk deel van de gemeente vormt het Plan van Aanpak voor Herstel van de
Strabrechtse heide, Beuven en omgeving een belangrijk gegeven. Hierin worden vooral
hydrologische maatregelen beschreven, maar ook onderzoek naar maatregelen voor
aanpassing grondgebruik om de waterkwaliteit van de Peelrijt te verbeteren, zodat deze weer
als vanouds in het Beuven zou kunnen uitlopen. Verder worden maatregelen genomen voor
waterconservering bij Moorsel, in het dal van de Vleutloop, onderzoek naar vernatting van het
Meerven en vermindering van de drainage van de kleine Aa. Voor het zuidelijk gedeelte van
de gemeente is van belang welk beleid gevoerd wordt in de Midden - Limburgse gemeenten
Weert en Nederweert.
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herziene waterhuishoudingsplan van Limburg.
Daarin wordt aangegeven dat gestreefd wordt naar grote complexen bos- en natuurgebied bij
Hugterbroek en dat het voedingsgebied van de Sterkselse Aa daarin beschermd zal worden.
De Groote Peel zal vergroot worden tot aan de zuidoostpunt van Someren. Tussen deze grote
natuurgebieden wordt een natte verbinding via de Kievitsloop ontwikkeld ongeveer op de
gemeentegrens. De landbouwgebieden daartussen heeft men de functie gegeven van
weidevogelgebied, schoon intrekgebied voor de Sterkselse Aa en hydrologische bufferzone
voor de Groote Peel. Daarvoor wordt gestreefd naar vochtige open graslandgebieden.
Bij diverse projecten in de map is aangegeven dat er grensoverschrijdende aspecten bij
betrokken zijn.

Figuur 4 Paraplunota

4. Beleid in ontwikkeling (Reconstructie)
De Wet Reconstructie Concentratiegebieden zal naar verwachting in 2002 in werking treden.
De provincie Noord - Brabant heeft daartoe de nota “Reconstructie aan zet” opgesteld, waarin
ze aangeeft wat ze van de regionale reconstructiecommissies verwacht en wat de provincie
zelf zal doen om de doelen te bereiken. Op basis van de nota zullen Reconstructieplannen
opgezet worden, die bindend zullen zijn voor grondgebruikers. Een groot deel van de plannen
zijn gebouwd op reeds bestaand beleid, maar er zullen zeker aanscherpingen en wijzigingen
voorkomen.
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Someren ligt echter de regio Boven - Dommel. Het reconstructieplan van Boven - Dommel is
voor een aantal grensoverschrijdende aspecten (Strabrechtse heide) voor Someren van belang.
Voor de financiering van ontwikkelingen is voor Someren nog van belang dat het gedeelte
van het Aadal ten oosten van de Zuid - Willemsvaart in het werkgebied van de Europese
regeling de Peelvenen ligt.
Direct ten zuiden ligt Nederweert, waarvoor ook een reconstructieplan opgezet gaat worden.
Als Pilotproject voor de Reconstructie is Nederweert al enige tijd aan het proefdraaien met
projecten.

Someren

Figuur 5 Ligging werkgebieden Koepelplan
Belangrijke thema’s uit de reconstructie worden hier kort aangestipt.
Water
De waterscheiding tussen de Dommel en de Aa ligt van noord naar zuid door de gehele
Gemeente Someren heen (figuur 6). Daardoor heeft de gemeente te maken met twee
waterschappen (de Aa en de Dommel) en met twee stroomgebiedsplannen en een
reconstructieplan.
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Kleine Aa, Aa, Peelrijt, Sterkselse Aa. Ook een tweetal voormalige moerassen (Meerven en
Diepenhoek) vormen zoekgebied
De doelstellingen voor de watersystemen (figuur 8) om de achteruitgang van natuur tot staan
te brengen hebben in Someren het grootste gewicht aan de gehele westzijde met het Beuven
als “natte natuurparel” en in het noorden (dal van de Vleutloop / Goorloop).

Someren

Figuur 6 Watersystemen Koepelplan
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Someren

Figuur 7 Waterberging Koepelplan
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Someren

Figuur 8 Waterdoelstellingen Koepelplan
Verzuring
De reconstructieplannen zullen maatregelen stellen om het probleem van verzuring tegen te
gaan (technische maatregelen, inkrimping veestapel en zonering). In het kader van zonering is
het van belang dat alle grote bos- en natuurgebieden aan de westzijde van Someren (figuur 9)
zeer kwetsbaar zijn voor verzuring als gevolg van hun afhankelijkheid van regenwater.
De beekdalen zijn, door buffering vanuit grondwater, beduidend minder kwetsbaar en kunnen
daarom ook beter duurzaam ingepast worden in een agrarisch landschap.
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Someren

Figuur 9 Verzuring gevoelige gebieden Koepelplan
Landschap
De cultuurhistorische, landschappelijke en aardkundige waarden die in Someren een rol
spelen zijn (figuur 10):
- de Lieropsche heide met het Beuven en Meerven. Dit gebied heeft een zeer hoge
historisch landschappelijke waarde en een hoge aardkundige waarde. Het is daarom
aangewezen als nationaal belangrijk gebied in de nota Belvedère.
- de hoge verwachting voor aardkundige waarden van de oude cultuurlandschappen van
Someren - Eind in het zuiden tot Hersel in het noorden en de hoge randen van de oude
beekdalen zoals de Kleine Aa.
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Someren

Figuur 10 Cultuurhistorische, landschappelijke en aardkundige waarden Koepelplan
Landbouw
Voor de landbouw zijn in de reconstructie enkele thema’s belangrijk voor Someren.
Zo zijn er glastuinbouwgebieden aangewezen met verschillende status (figuur 11).
- bestaande vestigingsgebieden ten oosten van het dorp Someren en ten westen van
Someren - Eind. Deze gebieden zijn een feit, maar met name die bij Someren geeft
wrijving bij het behoud van de restanten van het Aa dal ten westen van de Zuid Willemsvaart.
- doorgroeigebieden zoals tegen de noordrand van het dorp Someren. Deze locatie kan de
wens van de gemeente voor een landschappelijke ontwikkeling ten behoeve van recreatie
tussen het dorp en de bossen in de weg staan. De gemeente zelf ziet deze gebieden niet als
doorgroeigebieden.
- zoeklocatie projectvestiging in het grootschalige gebied ten zuiden van Someren - Eind
(Diepenhoek). Deze locatie staat haaks op alle beleid om dit gebied open en landelijk te
houden, zoals blijkt uit het zoekgebied Ruime jas voor weidevogels en is reeds komen te
vervallen.
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Someren

Figuur 11 Glastuinbouw 2000 Koepelplan
In Someren waren in beginsel geen varkensvrije zones voorzien. Juist buiten de gehele
zuidgrens lagen vastgestelde en uit te werken varkensvrije zones. Inmiddels is het gebied ten
oosten van de Zuid – Willemsvaart aan de grens met Nederweert aangegeven. De zones
kunnen de kansen voor behoud van open weidevogelgebieden (melkveehouderijen) langs de
zuidgrens vergroten. Hierdoor is de kans voor weidevogelgebieden in het zuiden van de
gemeente (Diepenhoek en in het Broek) ook groter.
Recreatie
Voor de recreatieve ontwikkeling van Someren is van belang dat in de reconstructie de
volgende recreatievormen het meest kansrijk geacht worden voor de regio De Peel:
- toervaart (Zuid - Willemsvaart).
- landschappelijk ingepaste kleinschalige recreatie (culinair en gezondheid).
- zeer kleinschalige, rustige, extensieve verblijfsrecreatie (bij de boer, natuurcamping, losse
aanlegplaatsen).
- verblijfsvoorzieningen die gericht zijn op ontspannen in de landelijke omgeving.
Zonering functies
De hiervoor genoemde afwegingen in het buitengebied hebben geleid tot een voorstel voor
zonering van de functies natuur en landschap aan de ene kant en landbouw en stedelijke
functies aan de andere kant.
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te ontwikkelen en te beheren, genaamd Regionale Natuur- en Landschaps Eenheden (RNLE).
De Strabrechtse heide met uitlopers over Gebergten, Somerensche heide, Kleine Aa en
Peelrijt is zo’n gebied. De agrarische gebieden die hierin liggen zijn aangeduid als:
- van strategisch belang voor de ontwikkeling van de RNLE. Deze liggen bijvoorbeeld aan
weerszijden van het dal van de Kleine Aa, rond Hersel en tussen de Gebergten en de Zuid
- Willemsvaart.
- leefgebied voor kwetsbare planten en dieren. Hieronder wordt verstaan bijvoorbeeld:
weidevogels (in het zuiden Diepenhoek, in het Broek en Meerven) en struweelvogels (in
de halfopen gebieden tussen de grote bossen ten zuiden van Boksenberg, omgeving
Peelrijt en benedenloop van de Vleutloop).
De bestaande natuur- en bosgebieden en de begrensde reservaatsgebieden vallen onder
Natuur.

Someren

Figuur 12 Zonering natuur en landschap Koepelplan

5. Projecten natuur en landschapsbeheer
In een ruime hoeveelheid rapporten worden de visies en bedoelingen voor natuur- en
landschapsherstel beschreven (zie voorgaande paragrafen). Door middel van projecten, wordt
er naar gestreefd voor afgebakende thema’s of gebieden, tot uitvoering van het beleid te
komen. De bedoeling is om de daarvoor bestemde fondsen en regelingen optimaal te
gebruiken voor het buitengebied van Someren. Projecten of delen daarvan kunnen ingediend
worden door de gemeente en anderen bij de regelingen die op dat moment van kracht zijn.
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Legenda
= Projectgebied
= grensoverschrijdend deel
1 = Beekdal van de Kleine Aa
2 = Beekdal van de Aa ten westen van de Zuid Willemsvaart
3 = Beekdal van de Aa ten oosten van de Zuid Willemsvaart
4 = Beekdal van de Vleutloop
5 = Peelrijt
6 = Beekdal Sterkselse Aa
7 = Meerven
8 = Weidevogelgebied Diepenhoek
9 = Weidevogelgebied In het Broek

Figuur 13 Ligging projecten
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gemeente kan particulieren deze tekst ter beschikking stellen ten behoeve van particuliere
aanvragen. Bij elke daadwerkelijke aanvraag of actie zullen de specifieke gegevens voor die
situatie nog wel toegevoegd moeten worden. Men kan hierbij denken aan: eigendomssituatie,
oppervlakte, streefbeeld eigenaar en maatregelen. De projecten zijn in afzonderlijke
deelrapporten weergegeven. In figuur 13 worden negen projectgebieden onderscheiden.
Daarnaast is voor kleine particuliere bosjes een apart themaproject onderscheiden. Per project
worden in de map de volgende thema’s toegelicht:
Begrenzing
- Het projectgebied of de ligging van de objecten
Huidige situatie
- Huidige natuurwaarde en landschapswaarde: een beschrijving van de voorkomende
waarden.
- Reeds geplande ontwikkelingen (overheidsbeleid, gemeentebeleid): behandeld worden de
overheidsnota’s voor zover van toepassing op het projectgebied. Daar waar noodzakelijk
is van het projectgebied een deel van de visiekaart uit het landschapsbeleidsplan
opgenomen.
- Huidige bestemmingen: beschrijving van het bestemmingsplan voor dit gebied.
Ontwikkelingsvisie
- Gewenste ontwikkelingen: gebaseerd op knelpunten en kansen voor natuur en landschap,
die geconstateerd zijn bij recent terreinbezoek
- Gewenste bestemmingen: aangegeven worden wijzigingen die in de toekomst bij het
vernieuwen van het bestemmingplan kunnen worden meegenomen.
Realisatie
- Mogelijkheden voor subsidie: aangegeven wordt waarvoor en door wie natuur- en
landschapssubsidie aangevraagd kan worden.
- Acties voor de gemeente: actiepunten, uitgewerkt met argumenten, actoren en
maatregelen.
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- 17 Bij de verschillende projecten dient met diverse aspecten rekening gehouden te worden. Deze aspecten komen terug in de vorm van actiepunten. Het belang
van het thema wordt uitgedrukt door het aantal kruisjes. Desgewenst kan van gelijksoortige actiepunten uit verschillende projecten een nieuw project opgezet
worden. Project 10 (kleine particuliere bosjes) is hiervan een uitgewerkt voorbeeld.
PROJECT
Thema vvv

1

Grensoverschrijdend project
Nederweert
Weert
Heeze
Maarheeze
Mierlo
Helmond
Asten

2

3

4

5

6

x

xx

xx

x

xxx
Xx
Xx

7

8

9

x
x

xx
x

x
Xx
xx
x
x

xxx

Belvedère gebied (nationaal waardevol)
Archeologische waarden verwacht
Herstel beekdal
Behoud reliëf (steilranden)
Behoud kavelpatroon

x
xx
xx
xx
xx

xx
x
xx
xx

x

Waterschap de Aa
Waterschap de Dommel
Waterconservering
Waterkwaliteitsverbetering
Verminderen drainage
Vernatten
Natuurlijke oevers hoofdwatergang

x

x

x

xx

x

xxx

x
x
xx

Xx

xx
xx
xx
xx

x
x
Xx
x
x
xx

X
xx
xx
X

x
x
xxx
xx
x
xx

x
x
xx
x
xx
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x

X

X

x

Xx

X
Xxx

x
x

X
X

- 18 PROJECT
Thema vvv

1

2

Bestaande recreatie regionaal belang
Bestaande recreatie lokaal belang
Recreatie ontwikkeling

X
xx
xx

xx

Reservaatsgebied (Natuurbeheer)
Beheersgebied (Agrarisch natuurbeheer)
Ruime jas beheersgebied
Natuurontwikkelingsgebied

Xx
Xx
X

X
X
x

Regionale Natuur Landschap Eenheid (RNLE)
GHS natuur

X
X

x
x

GHS landbouw
AHS Ontwikkeling landbouw
AHS landschap

x
X
xx

Particuliere bosjes (project 10)
Perceelsranden
Waardevolle bermen en sloten (gemeente)
Wegbeplanting (gemeente)
Kavelgrensbeplantingen
Herstel poelen
Aanleg poelen
Zandwegen
Bos- heide natuur
Struweelvogels
Weidevogels

3

4

5

x

x

xx
x
Xx

xx

Xx
X

6

7

8

9

xx

X
Xx

xxx
xx

X
xx

x

x
xx
x

xx

xx

x
xx
x

x
xx
x

x
xx
x

xx
xxx
xxx
xxx
xx
xx
xx

xx
xxx
xx
xxx
xx

xxx

xx

Xx

X
Xx

X

Xxx
x

xxx
X

xx
x

Xx
X

Xx
X

x

X

Xxx

xxx

Xxx

X

X

x
x

xx
xxx
Xx
X
Xx
Xx

xxx
xx
xx
xx

x
xx
x
x
xxx

xx
x
xx
xx

xx
x
xx
xx
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