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schaal (A3): 1:16,000 ±
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Kern : Heeze

Watero verlast-an alyse (70m m  in  1 uur)
Begaan baarh eid wegen  

Watero verlast kan  to t ern stige so ciale (gezo n dheids-
risico ’s do o r gem en gd water o p straat, 
besch ikbaarheid van  wegen , spo o rwegen  en  
h ulpdien sten  en  o n gevallen ) en  eco n o m ische
(o verstro m in gen  van  h uizen / pro ductie-in stallaties) 
gevo lgen  leiden . De to en em en de kan s o p water o p 
straat gebeurten issen  kan  daarn aast vaker vo o r 
(klein sch alige) h in der zo rgen .
De in  de kaart weergegeven  m ate van  
begaan baarheid van  wegen  laat de kwetsbare 
lo caties n aar vo ren  ko m en  bij een  extrem e 
n eerslaggebeurten is. 
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Kern : Leen de

Wateroverlast-an alyse (70m m  in  1 uur)
Begaan baarh eid wegen  

Wateroverlast kan  tot ern stige sociale (gez on dheids-
risico’s door gem en g d water op straat, 
beschikbaarh eid van  wegen , spoorwegen  en  
h ulpdien sten  en  on g evallen ) en  econ om ische
(overstrom in g en  van  h uizen / productie-in stallaties) 
gevolg en  leiden . De toen em en de kan s op water op 
straat gebeurten issen  k an  daarn aast vaker voor 
(k lein schalige) hin der z org en .
De in  de kaart weerg egeven  m ate van  
begaan baarheid van  wegen  laat de k wetsbare 
locaties n aar voren  k om en  bij een  extrem e 
n eerslag g ebeurten is. 
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Kern : Leen derstrijp

Wateroverlast-an alyse (70m m  in  1 uur)
Begaan baarh eid wegen  

Wateroverlast kan  tot ern stige sociale (gez on dheids-
risico’s door gem en g d water op straat, 
beschikbaarh eid van  wegen , spoorwegen  en  
h ulpdien sten  en  on g evallen ) en  econ om ische
(overstrom in g en  van  h uizen / productie-in stallaties) 
gevolg en  leiden . De toen em en de kan s op water op 
straat gebeurten issen  k an  daarn aast vaker voor 
(k lein schalige) hin der z org en .
De in  de kaart weerg egeven  m ate van  
begaan baarheid van  wegen  laat de k wetsbare 
locaties n aar voren  k om en  bij een  extrem e 
n eerslag g ebeurten is. 
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Kern : S terksel

Watero verlast-an alyse (70m m  in  1 uur)
Begaan baarh eid wegen  

Watero verlast kan  to t ern stige so ciale (gezo n dheids-
risico ’s do o r gem en gd water o p straat, 
besch ikbaarheid van  wegen , spo o rwegen  en  
h ulpdien sten  en  o n gevallen ) en  eco n o m ische
(o verstro m in gen  van  h uizen / pro ductie-in stallaties) 
gevo lgen  leiden . De to en em en de kan s o p water o p 
straat gebeurten issen  kan  daarn aast vaker vo o r 
(klein sch alige) h in der zo rgen .
De in  de kaart weergegeven  m ate van  
begaan baarheid van  wegen  laat de kwetsbare 
lo caties n aar vo ren  ko m en  bij een  extrem e 
n eerslaggebeurten is. 


