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1. Inleiding 
1.1. Inleiding 
In 2008 is in opdracht van de gemeente Tynaarlo een globale stedelijke wateropgave bepaald voor o.a. 
Zuidlaren. Uit deze globale stedelijke wateropgave is naar voren gekomen dat er in het stedelijke gebied te 
weinig berging aanwezig is. Zuidlaren is in 2 deelgebieden opgesplitst (peilgebieden); Zuidlaren Oost en 
Zuidlaren West. De verschillen in bestaande berging en afvoer tussen deze deelgebieden zijn groot. In bijlage 1 
is de berekening weergegeven uit de globale stedelijke wateropgave.  

In deze memo staan de resultaten van de nadere uitwerking SWO Zuidlaren beschreven, uitgesplitst per 
deelgebied.  

1.2. Globale stedelijke wateropgave 
Van de deelgebieden in Zuidlaren is de berging bepaald bij T100 + 5% en T100 + 27%. De deelgebieden zijn 
vervolgens onderverdeeld in Kern en Buitengebied. De berging in de buitengebieden voldoet overal en de 
berging in de kern gebieden voldoet nergens voor T100 + 27%.  

De berging in het totale peilgebied (kern + buitengebied) voldoet overal. Zie bijlage 2 voor de ligging van de 
gebieden.  

In de nadere uitwerking is per deelgebied bepaald wat de hoeveelheid oppervlaktewater is en of er in de periode 
na 2008 wijzigingen hebben plaatsgevonden. Deze wijzigingen zijn in de nadere uitwerking meegenomen. Ook 
is in de nadere uitwerking bepaald welk type waterklachten er zijn en of de totale berging van een peilgebied 
voldoet bij T100 + 13% (beleid waterschappen). Zie bijlage 3 voor de waterbergingsopgave van T100, T100 + 
5%, T100 + 13% en T100 + 27%.  
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2. Nadere uitwerking SWO Zuidlaren 
2.1. Inleiding 
Voordat verharde oppervlakten (stedelijk gebied) worden aangelegd wordt bepaald of en hoeveel berging er 
gerealiseerd moet worden. Wanneer gekeken wordt naar de voorkeursvolgorde: vasthouden, bergen en afvoeren, 
is vasthouden en bergen in bestaand stedelijk gebied niet altijd de meest haalbare methode. Bij bestaand stedelijk 
gebied wordt dan gekeken naar de afvoer naar het buitengebied. Voor nieuw stedelijk gebied wordt berging in 
het projectgebied gecreëerd en waar mogelijk extra berging om de bergingstekorten van bestaand stedelijk 
gebied op te lossen.   

2.2. Uitgangspunten in de nadere uitwerking 
Voor het berekenen van de nadere uitwerking van de stedelijke wateropgave van Zuidlaren, zijn enkele 
uitgangspunten bepaalt. De gehanteerde uitgangspunten zijn: 

- De afwateringsnorm is 1.2 l/s/ha in plaats van 1.33 l/s/ha; 
- Verhard oppervlak in de kern gebieden is 25% (gebaseerd op het BRP 2012); 
- Onverhard oppervlak in de kern gebieden is 75% (gebaseerd op het BRP 2012); 
- Voor verdere berekeningen is uitgegaan van de uitkomsten van de berekeningen van de nadere uitwerking. 
 
2.3. Deelgebied Zuidlaren Oost 

2.3.1. Inleiding 

Deelgebied Zuidlaren Oost heeft een totaal oppervlak van 17.661.250 m2, hiervan ligt 2.803.350 m2 in kern 
Oost en 14.857.900 m2 in buitengebied Oost. Klachten die in dit gebied met name voorkomen zijn 
rioleringsklachten (putten verstopt, doorspoelen toilet) en water op straat.  

Hieronder wordt eerst een samenvatting gegeven van de uitkomsten van de globale stedelijke wateropgave, 
gevolgd door de uitkomsten van de berekening uit de nadere uitwerking.  

2.3.2. Berging globale stedelijke wateropgave 

In de globale stedelijke wateropgave is gerekend met T100, T100 + 5% en T 100 + 27%. Voor het bepalen van 
de stedelijke wateropgave wordt gerekend met scenario T100 + 13%. Dit scenario is uitgerekend aan de hand 
van de globale stedelijke wateropgave (zie bijlage 3). Volgens deze berekening heeft deelgebied Zuidlaren Oost 
bij T100 + 13% een bergingstekort van 42.038 m3 in de kern. Het buitengebied heeft bij T100 + 13% een 
bergingscapaciteit over van 212.286 m3. Het totale peilgebied van Zuidlaren Oost heeft voldoende berging 
(170.248 m3) over.  

2.3.3. Berging nadere uitwerking SWO 

In de nadere uitwerking zijn de oppervlakten van alle wateren in het gebied Zuidlaren Oost ingetekend en 
uitgerekend (zie bijlage 4a en 5a). De nadere uitwerking geeft een bergingstekort in de kern van 49.986 m3. Dit 
tekort komt niet overeen met de berekende T100 + 13%. Een belangrijk verschil is de afvoernorm. Bij de globale 
stedelijke wateropgave is gewerkt met 1.33 l/s/ha terwijl nu gewerkt wordt met 1.2 l/s/ha. Het verschil in 
afvoernorm verklaard nagenoeg het totale verschil in bergingscapaciteit.  

Als gekeken wordt naar de nadere uitwerking blijft er voor gebied Zuidlaren Oost (kern) een tekort van 49.986 
m3. Bij de Stedelijke wateropgave moet echter gekeken worden naar de totale berging in een peilgebied (kern en 
buitengebied bij elkaar opgeteld). De opgave van gebied Zuidlaren Oost kern wordt afgevoerd op het 
buitengebied. Het buitengebied ligt in hetzelfde peilgebied waardoor dit geoorloofd is, ook gezien de 
maatschappelijke kosten.  

Voor het totale gebied Zuidlaren Oost betekend dit een bergingsoverschot van 162.240 m3.  

2.4. Deelgebied Zuidlaren West 

2.4.1. Inleiding 

Deelgebied Zuidlaren West heeft een totaal oppervlak van 21.715.940 m2, hiervan ligt 1.084.500 m2 in kern 
West en 20.631.440 m2 buitengebied West.    
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Hieronder wordt eerst een samenvatting gegeven van de uitkomsten van de globale stedelijke wateropgave, 
gevolgd door de uitkomsten van de berekening uit de nadere uitwerking. 

2.4.2. Berging globale stedelijke wateropgave 

In de globale stedelijke wateropgave is gerekend met T100, T100 + 5% en T100 + 27%. Voor het bepalen van de 
stedelijke wateropgave wordt gerekend met scenario T100 + 13%. Dit scenario is uitgerekend aan de hand van 
de globale stedelijke wateropgave (zie bijlage 3). Volgens deze berekening heeft deelgebied Zuidlaren West bij 
T100 + 13% een bergingoverschot van 2.994 m3 in de kern. Het buitengebied heeft bij T100 + 13% een 
bergingscapaciteit over van 362.518 m3. Het totale peilgebied van Zuidlaren West heeft voldoende berging 
(359.524 m3) over.  

2.4.3. Berging nadere uitwerking SWO 

In de nadere uitwerking stedelijke wateropgave zijn de oppervlakten van alle wateren in het deelgebied 
Zuidlaren West ingetekend en uitgerekend (zie bijlage 4b en 5b). De nadere uitwerking geeft een bergingstekort 
in de kern van 10.526 m3. Dit tekort komt niet overeen met de globale stedelijke wateropgave. Eén van de 
verschillen is de afvoernorm. Bij de globale stedelijke wateropgave is gewerkt met 1.33 l/s/ha terwijl nu gewerkt 
wordt met 1.2 l/s/ha. De oevers zijn in de nadere uitwerking niet meegerekend. In de praktijk zal er dan ook meer 
berging aanwezig zijn dan berekend. Mogelijke andere oorzaken van het verschil zijn:  

- Een watergang is breder of smaller berekend; 
- Een watergang is nieuw gegraven, verbreed of juist gedempt.  
 
Als gekeken wordt naar de nadere uitwerking blijft er voor gebied Zuidlaren West (kern) een tekort van 10.526 
m3. Bij de Stedelijke wateropgave moet echter gekeken worden naar de totale berging in een peilgebied (kern en 
buitengebied gezamenlijk).  

Voor het totale gebied Zuidlaren West betekend dit een bergingsoverschot van 351.990 m3.  
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3. Stedelijke Wateropgave Zuidlaren  
3.1. Inleiding 
Hieronder wordt eerst een samenvatting gegeven van de uitkomsten van de globale stedelijke wateropgave, 
gevolgd door de uitkomsten van de berekening uit de nadere uitwerking. 

3.2. Berging globale stedelijke wateropgave 
In het gehele gebied van Zuidlaren (kern en buitengebied) is in de globale stedelijke wateropgave een 
bergingsoverschot van 535.760 m3. Dit verschild echter per deelgebied en ook binnen de deelgebieden zijn grote 
verschillen zichtbaar (kern en buitengebied).  

Voor de deelgebieden kern is er een bergingstekort van 39.044 m3. Dit tekort wordt ruimschoots goed gemaakt 
door de deelgebieden buitengebied. De buitengebieden hebben tezamen een bergingsoverschot van 574.804 m3.  

De tabel in bijlage 1 geeft een overzicht van bergingstekort of overschot per deelgebied.  

3.3. Berging nadere uitwerking SWO 
In de nadere uitwerking zijn ontwikkelingen van afgelopen jaren reeds meegenomen in de berekening. Ook is op 
kaart aangegeven welke watergangen bij de berekening zijn meegenomen. Wanneer in de toekomst watergangen 
gegraven gaan worden of gedempt, kan dit op kaart worden aangegeven en volgt er een nieuwe berekening.  

In het gehele gebied van Zuidlaren is er een bergingsoverschot van 514.230 m3. Per deelgebied verschild dit 
sterk, zelfs binnen de deelgebieden (kern of buitengebied) zijn de verschillen groot.  

Onderstaande tabel geeft een overzicht van bergingstekort of overschot per deelgebied en voor het totale gebied 
Zuidlaren.  

Deelgebied Berging (tekort of overschot) in m3 

Zuidlaren Oost (kern) - 49.986 m3 

Zuidlaren Oost 
(buitengebied) 

212.226 m3 

Totaal Zuidlaren Oost 162.240 m3 

  

Zuidlaren West (kern) - 10.526 m3 

Zuidlaren West 
(Buitengebied) 

362.516 m3 

Totaal Zuidlaren West 351.990 m3 

Tabel 3.1. Overzicht per deelgebied.  

3.4. Aandachtspunten 

3.4.1. Algemene aandachtspunten 

De afwatering in het gebied Zuidlaren is een aandachtspunt. Komende periode wordt er gewerkt aan het 
verbeteren van de afwatering, duikers in kaart brengen, sloot / waterwatergangen onderhouden. Al deze 
gegevens moeten op een waterlopen beheerkaart worden bijgehouden.  

Wanneer wijzigingen doorgevoerd gaan worden in het stedelijke gebied moet rekening gehouden worden met de 
afwatering en berging van hemelwater. 

3.5. Maatregelen 

3.5.1. Algemene maatregelen 

De duikers en watergangen van Zuidlaren worden komende periode verder in kaart gebracht en er wordt een 
planning voor gemaakt ten behoeve van het onderhoud. Door het uitvoeren van (grootschalig) onderhoud zal de 
afwatering verbeteren en mogelijk de berging worden vergroot. 
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3.5.2. Maatregelen gebied Oost 

Voor het gebied Zuidlaren Oost zijn verschillende maatregelen welke op korte of lange termijn genomen gaan 
worden. Eén van de maatregelen is het renoveren van de Zuidlaardervaart zodat schoon hemelwater kan 
afvoeren uit de kern.  

Verder worden de dobben gecontroleerd en gaat er grootschalig onderhoud plaatsvinden aan de dobben (op 
diepte brengen en vervangen van de beschoeiingen).  

3.5.3. Maatregelen gebied West 

Voor het gebied Zuidlaren West wordt momenteel gekeken naar het afkoppelen van hemelwater en dit 
hemelwater afvoeren op bestaande vijvers net buiten de kern.  

3.6. Conclusies 

3.6.1. Algemene conclusies 

- Verbeteren afwatering Zuidlaren; 
o Verbreden sloten; 
o Nieuwe afwateringssloten (of RWA) realiseren; 

- Onderhouden van duikers; 
o In kaart brengen van de duikers; 
o Schonen van de duikers / vergroten diameters; 

- Het totale gebied Zuidlaren heeft geen waterbergingsprobleem; ook als gekeken wordt naar de kerngebieden 
is er geen waterbergingsopgave;  

- Bij veranderingen in het stedelijke gebied moet waterberging en afvoer betrokken worden.  

3.6.2. Conclusies gebied Oost 

- Zuidlaren Oost heeft geen waterbergingsopgave; 
- Zuidlaren Oost heeft wel een afwateringsprobleem; 
- In Zuidlaren Oost komt wateroverlast voor. Deze overlast wordt voornamelijk veroorzaakt door te weinig 

afwateringsmogelijkheden.     

3.6.3. Conclusies gebied West 

- Deelgebied Zuidlaren West heeft geen waterbergingsopgave.  
- Om de afwatering uit Zuidlaren West robuuster te maken is het realiseren van meerdere 

afwateringsmogelijkheden noodzakelijk.   
 
3.7. Actiepunten 
Actiepunt 1:  Komend vGRP worden: 

o De duikers in kaart gebracht; 
o De afwateringssloten gecontroleerd en indien noodzakelijk verbeterd; 
o Er mogelijkheden onderzocht om meer afwateringssloten te realiseren rondom Zuidlaren.  

 
Actiepunt 2: Opzetten waterlopen beheerkaart (mogelijk gezamenlijk met waterschap Hunze en Aa’s); 

Actiepunt 3: Afkoppelplannen en regenwaterstructuurplan opstellen.  
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Bijlage 1: Globale SWO Zuidlaren 
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Bijlage 2: Kaart SWO Zuidlaren 

 

 



Bijlage 3: Waterbergingsopgave + 13% 
Waterbergingsopgave Zuidlaren 

  

Berging 
T100 (m3) 

Berging 
T100 + 5% 
(m3) 

Berging 
T100 + 
10% (m3) 

Berging T100 
+ 13% (m3) 

Berging 
T100 + 27% 
(m3) 

Oppervlakte 
peilgebied 

Berging 
T100 
(mm) 

Berging 
T100 + 5% 
(mm) 

Berging 
T100 + 
10% 
(mm) 

Berging 
T100 + 13% 
(mm) 

Berging 
T100 + 
27% 
(mm) 

Kern Zuidlaren 
gemengd oost 
(zl gem o) -24.800,00 -31.430,00 -38.041,46 -42.038,00 -61.350,00 2.803.350,00 -8,85 -11,21 -13,57 -15,00 -21,88 
Buitengebied 
Zuidlaren oost 
(buiten zl o) 313.400,00 274.510,00 235.794,87 212.286,00 76.240,00 14.857.900,00 21,09 18,48 15,87 14,29 5,13 
Berging 
peilgebied 288.600,00 243.080,00 197.753,41 170.248,00 14.890,00 17.661.250,00 16,34 13,76 11,20 9,64 0,84 

  

Kern Zuidlaren 
gemengd west 
(zl gem w) 8.350,00 6.290,00 4.229,55 2.994,00 -3.070,00 1.084.500,00 7,70 5,80 3,90 2,76 -2,83 
Buitengebied 
Tynaarlo-
Zuidlaren 
(buiten t-zl) 

504.660,00 449.990,00 395.298,39 362.518,00 209.470,00 20.631.440,00 24,46 21,81 19,16 17,57 10,15 
Berging 
peilgebied 513.010,00 456.280,00 399.527,94 365.512,00 206.400,00 21.715.940,00 23,62 21,01 18,40 16,83 9,50 



Bijlage 4: Kaart waterlopen Zuidlaren 
Bijlage 4a 1: Waterlopen Zuidlaren Oost 
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Bijlage 4a 2: Waterlopen Zuidlaren Oost  
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Bijlage 4b 1: Waterlopen Zuidlaren West 
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Bijlage 4b 2: Waterlopen Zuidlaren West  
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Bijlage 5: Berekening benodigde berging kern 
Bijlage 5a: Benodigde berging Zuidlaren Oost (kern) 
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Oppervlak verhard 701.600 2,00 1,00 25% 
Oppervlak onverhard 2.101.750 25,00 0,80 75% 

Oppervlak totaal 2.803.350 m2     

PompOverCapaciteit 0,5 mm/uur     
Gebiedsafvoer 1,20 l/s/ha     
Klimaatscenario 13 %     
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1x1 jaar 6.136 29.065 33 24 
1x2 jaar 20.434 29.065 39 24 
1x5 jaar 39.498 29.065 47 24 
1x10 jaar 56.179 29.065 54 24 
1x25 jaar 77.157 58.130 75 48 
1x100 jaar 117.668 58.130 92 48 
1x10 jaar + 13% 73.463 58.130 73 48 
1x100 jaar + 13% 146.168 58.130 104 48 

  

Berekening of oppervlak voldoet (met talud) 

Oppervlak open water 33.538,96 m2, gelijk aan 1,20%   
Gemiddelde breedte open 
water   m     
Gemiddelde lengte open water   m     
Taludhelling 1: 1,5 m     
Toelaatbare stijging 1:10 0,70 m     
Toelaatbare stijging 1:100 1,00 m     
Beschikbare berging 1:10 23.477  m3     
Beschikbare berging 1:100 33.539  m3     
Vereiste berging 1:10 -32.701  m3 Negatief, dan voldoet niet 

Vereiste berging 1:100 -84.129  m3 Negatief, dan voldoet niet 

Vereiste berging 1:10 + 13% -49.986  m3 Negatief, dan voldoet niet 

Vereiste berging 1:100 + 13% -112.629  m3 Negatief, dan voldoet niet 

  



Stedelijke wateropgave Zuidlaren. Versie 0.4; 11-03-2013.  20 

Berekening welk oppervlak nodig is bij schetsplannen, geen talud 

Toelaatbare stijging 1:10 0,70 m     
Toelaatbare stijging 1:100 1,00 m     
Vereiste berging 1:10 56.179 m3     
Vereiste berging 1:100 117.668 m3     
Vereiste berging 1:10 + 13% 73.463 m3     
Vereiste berging 1:100 + 13% 146.168 m3     
Oppervlak open water 80.255 m2, gelijk aan 2,9% maatgevend is 1:10 
Oppervlak open water, bij +13 
% 104.947 m2, gelijk aan 3,7% maatgevend is 1:10 
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Bijlage 5b: Benodigde berging Zuidlaren West (kern) 
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Oppervlak verhard 271.300 2,00 1,00 25% 
Oppervlak onverhard 813.200 25,00 0,80 75% 

Oppervlak totaal 1.084.500 m2     

PompOverCapaciteit 0,5 mm/uur     
Gebiedsafvoer 1,20 l/s/ha     
Klimaatscenario 13 %     
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1x1 jaar 2.371 11.244 33 24 
1x2 jaar 7.902 11.244 39 24 
1x5 jaar 15.277 11.244 47 24 
1x10 jaar 21.730 11.244 54 24 
1x25 jaar 29.845 22.488 75 48 
1x100 jaar 45.516 22.488 92 48 
1x10 jaar + 13% 28.416 22.488 73 48 
1x100 jaar + 13% 56.542 22.488 104 48 

  

Berekening of oppervlak voldoet (met talud) 

Oppervlak open water 25.556,39 
m2, gelijk 
aan 2,36%   

Gemiddelde breedte open 
water   m     
Gemiddelde lengte open water   m     
Taludhelling 1: 1,5 m     
Toelaatbare stijging 1:10 0,70 m     
Toelaatbare stijging 1:100 1,00 m     
Beschikbare berging 1:10 17.889  m3     
Beschikbare berging 1:100 25.556  m3     
Vereiste berging 1:10 -3.840  m3 Negatief, dan voldoet niet 

Vereiste berging 1:100 -19.960  m3 Negatief, dan voldoet niet 

Vereiste berging 1:10 + 13% -10.526  m3 Negatief, dan voldoet niet 

Vereiste berging 1:100 + 13% -30.985  m3 Negatief, dan voldoet niet 
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Berekening welk oppervlak nodig is bij schetsplannen, geen talud 

Toelaatbare stijging 1:10 0,70 m     
Toelaatbare stijging 1:100 1,00 m     
Vereiste berging 1:10 21.730 m3     
Vereiste berging 1:100 45.516 m3     
Vereiste berging 1:10 + 13% 28.416 m3     
Vereiste berging 1:100 + 13% 56.542 m3     

Oppervlak open water 
31.042 m2, gelijk 

aan 2,9% maatgevend is 1:10 
Oppervlak open water, bij +13 
% 40.594 

m2, gelijk 
aan 3,7% maatgevend is 1:10 
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Bijlage 6: Berekening berging buitengebieden 
Bijlage 6a: Benodigde berging Zuidlaren Oost (buitengebied) 
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Oppervlak verhard   2,00 1,00   
Oppervlak onverhard 14.857.900 25,00 0,80   

Oppervlak totaal 14.857.900 m2     

PompOverCapaciteit 0,5 mm/uur     
Gebiedsafvoer 1,20 l/s/ha     
Klimaatscenario 13 %     
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1x1 jaar -58.956 154.047 33 24 
1x2 jaar 12.362 154.047 39 24 
1x5 jaar 107.452 154.047 47 24 
1x10 jaar 190.657 154.047 54 24 
1x25 jaar 286.223 308.093 75 48 
1x100 jaar 488.290 308.093 92 48 
1x10 jaar + 13% 267.799 308.093 73 48 
1x100 jaar + 13% 630.450 308.093 104 48 

  

Berekening of oppervlak voldoet (met talud) 

Oppervlak open water 685.750,00 m2, gelijk aan 4,62%   
Gemiddelde breedte open 
water   m     
Gemiddelde lengte open water   m     
Taludhelling 1: 1,5 m     
Toelaatbare stijging 1:10 0,70 m     
Toelaatbare stijging 1:100 1,00 m     
Beschikbare berging 1:10 480.025  m3     
Beschikbare berging 1:100 685.750  m3     
Vereiste berging 1:10 289.368  m3 Negatief, dan voldoet niet 

Vereiste berging 1:100 197.460  m3 Negatief, dan voldoet niet 

Vereiste berging 1:10 + 13% 212.226  m3 Negatief, dan voldoet niet 

Vereiste berging 1:100 + 13% 55.300  m3 Negatief, dan voldoet niet 
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Berekening welk oppervlak nodig is bij schetsplannen, geen talud 

Toelaatbare stijging 1:10 0,70 m     
Toelaatbare stijging 1:100 1,00 m     
Vereiste berging 1:10 190.657 m3     
Vereiste berging 1:100 488.290 m3     
Vereiste berging 1:10 + 13% 267.799 m3     
Vereiste berging 1:100 + 13% 630.450 m3     
Oppervlak open water 272.367 m2, gelijk aan 1,8% maatgevend is 1:10 
Oppervlak open water, bij +13 
% 382.570 m2, gelijk aan 2,6% maatgevend is 1:10 
 



Stedelijke wateropgave Zuidlaren. Versie 0.4; 11-03-2013.  25 

Bijlage 6b: Benodigde berging Zuidlaren West (buitengebied) 
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Oppervlak verhard   2,00 1,00   
Oppervlak onverhard 20.631.440 25,00 0,80   

Oppervlak totaal 20.631.440 m2     

PompOverCapaciteit 0,5 mm/uur     
Gebiedsafvoer 1,20 l/s/ha     
Klimaatscenario 13 %     
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1x1 jaar -81.866 213.907 33 24 
1x2 jaar 17.165 213.907 39 24 
1x5 jaar 149.207 213.907 47 24 
1x10 jaar 264.743 213.907 54 24 
1x25 jaar 397.444 427.814 75 48 
1x100 jaar 678.032 427.814 92 48 
1x10 jaar + 13% 371.861 427.814 73 48 
1x100 jaar + 13% 875.433 427.814 104 48 

  

Berekening of oppervlak voldoet (met talud) 

Oppervlak open water 1.049.110,00 m2, gelijk aan 5,09%   
Gemiddelde breedte open 
water   m     
Gemiddelde lengte open water   m     
Taludhelling 1: 1,5 m     
Toelaatbare stijging 1:10 0,70 m     
Toelaatbare stijging 1:100 1,00 m     
Beschikbare berging 1:10 734.377  m3     
Beschikbare berging 1:100 1.049.110  m3     
Vereiste berging 1:10 469.634  m3 Negatief, dan voldoet niet 

Vereiste berging 1:100 371.078  m3 Negatief, dan voldoet niet 

Vereiste berging 1:10 + 13% 362.516  m3 Negatief, dan voldoet niet 

Vereiste berging 1:100 + 13% 173.677  m3 Negatief, dan voldoet niet 
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Berekening welk oppervlak nodig is bij schetsplannen, geen talud 

Toelaatbare stijging 1:10 0,70 m     
Toelaatbare stijging 1:100 1,00 m     
Vereiste berging 1:10 264.743 m3     
Vereiste berging 1:100 678.032 m3     
Vereiste berging 1:10 + 13% 371.861 m3     
Vereiste berging 1:100 + 13% 875.433 m3     
Oppervlak open water 378.204 m2, gelijk aan 1,8% maatgevend is 1:10 
Oppervlak open water, bij +13 
% 531.230 m2, gelijk aan 2,6% maatgevend is 1:10 
 

 

 

 

 
 


