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KênmeÍ*en pÍojêctgêbiêÍ,

Bruto opp€Ívlak proj€ctg€bied

Boslaand vêrhard oppervlak

Niêuw totaal vêrhard opperulak

Netto ta compen6êrèn oppêrvlak

Hiêrvan is typ€ I (volledig verhaÍd)

Hiervan is type 2 (semi-veóard)

lÍrÍiltÈtiep€rcontags s€mi-voÍhard oppêrvlak

Maaiveldnive€u nieuw verhard opperulak

GHG

lnÍiltratiegnelheid bocl€m

Systecmeisên aan beqing in projectgebi€d

Amensles v@aiening

Lóngtê voorziening

Talud voorziening ( 1 :x)

Maximale psilstiiging (in normaal nat iaar)

Muimale pèilstÍging bij T=10 jaar sc€nario

Maimde pêilstrbing bij T=100 jaar sc€nario

Afv of,rcoëfrèië nte n v @tzi e n ing

AtuH@éfiiciènt bij T=í0 jaar snario

Afvoercoèfficiènt brj T=100 jaar s€nario

RÊ6ultaten

Totale benódigde beging in pmjecÍgebied
Berging v@Í inÍiltratie

Berging bij exlr€me neeElag T= 1 0 jaar

BeÍging bij extr€re neerslag T=1 00 iasÍ

O n twe e i nfr ltratiev o o tzien i n g

Ruimieb€slag

Màximalê b€rging in normasl nat jaar

Maximale lsdiEingstijd in nomffil nat jsar

Eerging bij eÍreme nsêÍslag

T=1 0 jaar

T=í00 jaar

Ontwery beígingswóaiening voor exí|eíre nêeÍsra€Ísduaíes

Ruimteb€slag

Berging bij T=í0 jËar

Berging bÍ T=10Ojaar

AÍvoêrcapaciieit blj T=1 0 jaar

Bêedng ïussèn de stoerynden'
Bèrging bij T=1 00 iaar
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Toelichting

Neerslag die valt op verhard oppeÍvlák \ rordt sneller naar het oppervlaktewater

afgêvo€rd dan neerslag die op onverhard oppervlak valt. In hêt geval dat er

verharding vt ordt aangelegd op een locatie waar eeÍgt geen vèrharding aanwezig

u/as, b er dus sprake van een veGneldê lozing naar het oppeÍvlaktewater. Dil

heeft gevolgen vooí de aanvulling van het gÍondwEEr en de afvoer uit het

projectgebied brj neerslegsituaties. Deze gevolgen dienen gecompenseêrd te

wordên door inÍittÍatie ên berging in het projectgébied.
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