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1 Inleiding
1.1

Klimaatbestendige Netwerken
Door klimaatverandering zal in Nederland het gemiddelde weerbeeld veranderen en neemt de
frequentie en hevigheid van weersextremen toe. Om de prestaties van het hoofdwegennet
(HWN) ook in een veranderend klimaat op orde te houden, is door Rijkswaterstaat (RWS) het
project Klimaatbestendige Netwerken (KBN) gestart. Hierin werkt RWS toe naar een strategie
(koers) voor het omgaan met de mogelijke effecten van klimaatverandering op netwerken.
Figuur 1.1 schetst de aanpak van het deelproject Hoofdwegennet. De landelijke
klimaatstresstest van het hoofdwegennet, het onderwerp van voorliggende rapportage, is de
stap waarin de opgave in beeld wordt gebracht.

Figuur 1.1 Aanpak Klimaatbestendige Netwerken hoofdwegennet

In de tweede stap staat het ontwikkelen van handelingsperspectieven centraal. Als
netwerkbeheerder heeft RWS de ambitie om in 2020 afdoende inzicht te hebben in de impact
van klimaatverandering op de prestaties van het netwerk en, middels de stap koersbepaling,
op een rij te hebben hoe moet worden gehandeld om in 2050 het netwerk klimaatbestendig te
hebben ingericht.

1.2

Beleidscontext - Ruimtelijke adaptatie
In de deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie is als doel gesteld dat Nederland in 2050 zo goed
mogelijk klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht voor de thema’s wateroverlast, droogte,
hitte en overstromingen, en dat bij (her)ontwikkelingen geen extra risico op schade en
slachtoffers ontstaat voor zover dat redelijkerwijs haalbaar is. Rijk, provincies, gemeenten en
waterschappen moeten daartoe vanaf 2020 klimaatbestendig en waterrobuust handelen.
In 2018 hebben de overheden afgesproken de aanpak te versnellen en te intensiveren. Dit
wordt gedaan door te werken aan zeven ambities:
1.
2.
3.
4.
5.

kwetsbaarheid in beeld brengen
risicodialoog voeren en strategie opstellen
uitvoeringsagenda opstellen
meekoppelkansen benutten
stimuleren en faciliteren
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6. reguleren en borgen
7. handelen bij calamiteiten.
In het Deltaplan is afgesproken dat gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk uiterlijk
in 2019 ambitie 1 hebben bereikt: het in kaart brengen van de kwetsbaarheden voor de vier
thema’s middels het uitvoeren van een stresstest. De stresstest Klimaatbestendige Netwerken,
het onderwerp van dit rapport, behoort tot de testen die Rijkswaterstaat in het kader van deze
afspraak uitvoert.
De insteek bij het werken aan de zeven ambities is dat de stresstest inzicht geeft in de
kwetsbaarheden voor klimaatverandering, maar dat aan deze kwetsbaarheden nog geen
oordeel is verbonden. Er wordt in de uitkomsten van de stresstest bijvoorbeeld niet aangegeven
of er sprake is van een onaanvaardbaar risico. Een dergelijk oordeel komt tot stand gedurende
het werk aan ambitie 2: het voeren van de risicodialoog en het opstellen van een
adaptatiestrategie.
De risicodialoog, die in de aanpak van het KBN project (Figuur 1.1) is aangeduid als de stappen
Handelingsperspectieven en Koersbepaling, kan op gang worden gebracht zodra eerste
resultaten van een stresstest beschikbaar zijn. De dialoog dient twee doelen: bijdragen aan
bewustwording ten aanzien van de kwetsbaarheid en bespreken welke maatregelen nodig zijn
om die kwetsbaarheden te verkleinen als dat nodig wordt geacht. Het gesprek gaat over
risico´s, kansen, ambities, strategische keuzes, investeringen en inzet.
De risicodialoog is geen eenmalig, rechtlijnig gesprek, maar een iteratief proces om tot een
gezamenlijke agenda te komen. In de beginfase kan het voldoende zijn om het gesprek te
voeren met de uitkomst van een stresstest die indicatieve informatie over kwetsbaarheden
heeft opgeleverd. Zodra over markante kwetsbaarheden van specifieke trajecten of over
maatregelen wordt gesproken zal er behoefte ontstaan aan nauwkeuriger informatie waarmee
risico’s, kosten en baten (nauwkeuriger) kunnen worden afgewogen. Op dat moment kan
verdiepend onderzoek worden gestart. Ook de stresstest doorloopt dan feitelijk verschillende
iteraties. In Figuur 1.2 (bron: Bijsluiter gestandaardiseerde stresstest DPRA) is dit verbeeld.
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Figuur 1.2 Wisselwerking tussen Stresstest en Risicodialoog

In dit licht moeten ook de in het rapport beschreven resultaten worden beschouwd. De
kwetsbaarheden (in dit rapport wordt overigens veelal de beter bij de aard van dit onderzoek
passende term ‘gevoeligheden’ gebruikt) voor de vier klimaatthema’s zijn hier op een landelijk
niveau in kaart gebracht, gebruik makend van landsdekkende informatiebronnen en generiek
toepasbare analysemethoden. Het resultaat kan in voorgaande figuur worden gepositioneerd
als een stresstest die is uitgevoerd door het allereerst maken en vervolgens gebruiken van
basisinformatie. Met deze uitkomst kan de risicodialoog met de verschillende
belanghebbenden worden gestart.
Uit deze dialoog zullen ongetwijfeld nieuwe informatiebehoeften voortkomen en suggesties
voor maatwerk in de opzet van de methodiek van de kwetsbaarheids-/gevoeligheidsanalyse.
Hieraan kan vervolgens, bijvoorbeeld op een regionaal of lokaal schaalniveau, worden gewerkt
in vervolgonderzoek: het creëren van informatie op maat.

1.3

Doel en opzet van de stresstest HWN
Het doel van de landelijke stresstest HWN is het in beeld brengen van de gevoeligheid van het
HWN voor bedreigingen die groter kunnen worden door klimaatverandering. Om meer duiding
te geven aan deze gevoeligheden is tevens een raming gemaakt van de gevolgen en zijn per
bedreiging de risico’s ingeschat.
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De stresstest is in drie opeenvolgende stappen uitgevoerd:
1

2
3

Bepalen welke bedreigingen voor de bedrijfszekerheid, de aanleg, het beheer, het
onderhoud en het gebruik van het hoofdwegennet door klimaatverandering worden
beïnvloed
Het landsdekkend in kaart brengen van de gevoeligheid van het hoofdwegennet voor
deze door klimaatverandering beïnvloede bedreigingen (de ‘gevoeligheidsanalyse’)
Ontwikkeling en toepassing van een methodiek voor het per bedreiging bepalen van de
gevolgen en het vervolgens bepalen van de risico’s (gevolgen x kansen), uitgedrukt in de
kosten van herstel en de kosten van verkeersstremmingen (de ‘impact analyse’).

Onderstaande figuur geeft weer welke stappen achtereenvolgens zijn gemaakt bij de uitvoering
van de stresstest.

Bedreigingen

Gevoeligheid

Gevolgen

Risico

Figuur 1.3 Schematische weergave aanpak stresstest

Met de uitkomsten van stappen 1 en 2 wordt al voldaan aan ambitie 1 van DPRA. Met behulp
van de resulterende kaarten kan bijvoorbeeld al worden bepaald welke negatieve gevolgen van
klimaatverandering waar met meer of minder waarschijnlijkheid zijn te verwachten.

Dit rapport beschrijft de aanpak en uitkomsten van stappen 1 en 2. Stap 3 wordt
beschreven in een separaat rapport “Impact van klimaatverandering op wegherstel en
verkeersstremming – Uitkomst landelijke klimaatstresstest HWN” (Deltares, juli 2019,
rapportnummer 11203738-003-BGS-0001).

Stap 3 is uitgevoerd om een start te maken met het monetariseren van voorname typen
gevolgen en om inzichtelijker te maken welke factoren, aannamen en uitgangspunten daarbij
van belang zijn. In deze stap wordt gebruik gemaakt van de in stap 2 vervaardigde
landsdekkende gevoeligheidskaarten.
Niet alleen de kaarten, maar ook de beschrijving van de methodiek, van de gevolgde aanpak,
is van belang voor het op gang brengen van de risicodialoog. Gedurende die dialoog kunnen
de uitkomsten en daarbij gebruikte uitgangspunten namelijk tegen het licht worden gehouden.
Waar nodig of gewenst, kunnen deze worden verfijnd met andere uitgangspunten en
regionale/lokale data om risico’s nauwkeuriger in te schatten.
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2 Het hoofdwegennet
Tot het hoofdwegennet (HWN) behoren nagenoeg alle Rijkswegen van Nederland, aangevuld
met een aantal zeer voorname provinciale wegen. Het hoofdwegennet wordt gedefinieerd (zie
onderstaand kader) in de Nota Mobiliteit.
Het HWN omvat 3.100 km rijksweg, waarvan 2.498 km autosnelweg en 602 km nietautosnelweg.
Het HWN is zoals de naam al doet vermoeden van zeer groot maatschappelijk belang:
•
80% van het binnenlands vervoer vindt plaats over de weg
•
30% van het HWN ligt in stedelijk gebied, in de Randstad zelfs 60%
•
3 miljoen weggebruikers gebruiken het HWN dagelijks
•
op het HWN worden ruim 50% van de gereden autokilometers en meer dan 40%
van de totale reizigerskilometers in Nederland afgelegd
•
jaarlijks zijn er 72,4 miljard voertuigkilometers (2018)
•
52% van de tonkilometers op Nederlands grondgebied worden via de weg
afgelegd. Ter vergelijking: het aandeel binnenvaart is 43%, het aandeel spoor 6%;
Om dit maatschappelijk belang te waarborgen wordt het HWN beheerd, onderhouden en
bediend door Rijkswaterstaat. De kosten hiervoor bedroegen in 2018 ca 825M€.
Daarnaast werd ca 1.163M€ uitgegeven voor aanlegprojecten.
Aanvullende taken van Rijkswaterstaat in relatie tot het HWN zijn:
•
tijdig zorgen voor vervangingsinvesteringen;
•
aanleg van weginfrastructuur volgens de afspraken in het MIRT;
•
objectbediening (tunnels en spitsstroken);
•
incidentmanagement;
•
landelijke regie op de verkeersstromen;
•
landelijke coördinatie van wegwerkzaamheden;
•
het leveren van actuele en betrouwbare reis- en route-informatie;
•
het uitvoeren van gladheidbestrijding;
•
handhaving (gebruik vluchtstrook en roodkruisnegatie);
•
het ontwikkelen van innovatieve en praktische verkeerssystemen (pilots met de
markt en andere wegbeheerders).
[bron: Netwerkbeheervisie]

Figuur 2.1 geeft het hoofdwegennet weer dat in de stresstest is beschouwd.
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Figuur 2.1 Overzicht van de in deze stresstest betrokken hoofdwegen (donderblauwe lijnen)

Ook de bruggen en tunnels, viaducten, taluds en ecoducten die in zich in dit HWN bevinden
zijn meegenomen in de stresstest. Hoewel ook de veerverbindingen naar de Waddeneilanden
deel uitmaken van het HWN, zijn deze niet meegenomen. Alleen autosnelwegen zijn
beschouwd.

6
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3 Toelichting stappen stresstest HWN
3.1

Relevante bedreigingen
Het (functioneren van het) hoofdwegennet wordt op verschillende manieren beïnvloed door
extreem weer, dat over het algemeen als gevolg van klimaatverandering in de toekomst vaker
of intenser zal voorkomen. In het DPRA zijn de effecten van klimaatverandering gegroepeerd
onder de vier thema’s wateroverlast, overstroming, hitte en droogte. In dit onderzoek is binnen
die vier thema’s een nadere onderverdeling gemaakt in gebeurtenissen die op verschillende
wijzen leiden tot negatieve gevolgen, kwantificeerbaar en karteerbaar zijn. Deze
gebeurtenissen zijn de zgn. bedreigingen. Het opdrijven van tunnels is bijvoorbeeld een
bedreiging die valt binnen het thema wateroverlast. Uitzetten van verhardingen is een
bedreiging binnen het thema hitte.
Om te komen tot een lijst van bedreigingen is gebruik gemaakt van kennis die is verzameld in
het project ROADAPT1 van de Europese wegbeheerders verenigd in CEDR (Conference of
European Directors of Road), aangevuld met feedback vanuit het kernteam Klimaatbestendige
Netwerken van Rijkswaterstaat en lessons learned tijdens de pilot Midden Nederland2. De zo
ontstane scope is beschreven in een apart advies aan het kernteam KBN van Rijkswaterstaat3.
In Tabel 3.1 is samengevat welke bedreigingen uiteindelijk relevant zijn geacht voor de
stresstest.
Het is voor vrijwel alle bedreigingen mogelijk gebleken een kaart te maken om de geografische
spreiding van de gevoeligheid te duiden. Van drie bedreigingen (slecht zicht, slipweerstand en
bedreigingen voor beheer en onderhoud) is alleen aan analyse gemaakt, omdat er geen
geografische spreiding was die gevisualiseerd kan worden op een kaart.

1

http://www.cedr.eu/strategic-plan-tasks/research/cedr-call-2012/call-2012-climate-change-roadowners-adaptingclimate-change/roadapt-project-results/
2
Deltares (2018). Klimaatbestendige netwerken. Stresstest Pilot Midden Nederland. rapport 11202198-002-BGS-0001
3
Deltares, advies ten aanzien van scope voor project klimaatbestendige netwerken, 11202246-006-BGS-0001, 21
december 2018
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Overstromen

Wateroverlast

Bedreiging
Plasvorming op de weg
Slecht zicht tijdens hevige
neerslag
Erosie en afschuiving van het
wegtalud door afstromend
regenwater
Erosie en afschuiving van het
talud naast de weg door
afstromend regenwater
Opdrijven van tunnels,
verdiepte liggingen en
aquaducten door verhoging
van de grondwaterstand
Opdrijven van lichtgewicht
constructies door verhoging
van de grondwaterstand
Overstromen van de weg als
gevolg van inundatie
watersystemen (beken en
rivieren)

Droogte

Hitte

Thermische expansie / spatten
van verhardingen
Niet kunnen sluiten van
bruggen door uitzetting
Ongelijke zakking als gevolg
van bodemdaling door droogte
Bos- en bermbranden
Verminderde slipweerstand na
een droogteperiode
Gevolgen van klimaatverandering voor
beheer en onderhoud
Tabel 3.1

4

Gevoeligheid
Kaart/analyse
Kaart

Gevolgen en risico’s
Bepaald ja/nee4
Ja

Analyse

Ja

Kaart

Ja

Kaart

Ja

Kaart

Ja

Kaart

Ja

Kaart

Nee

Kaart

Ja

Kaart

Ja

Kaart
Kaart
Analyse
Analyse

Ja, alleen
huidig
Ja
Nee, want vrijwel geen
klimaatverandering
Alleen
kwalitatief

Bedreigingen die zijn beschouwd in de stresstest

Gerapporteerd in: Impact van klimaatverandering op wegherstel en verkeersstremming – Uitkomst landelijke
klimaatstresstest HWN” (Deltares, juli 2019, rapportnummer 11203738-003-BGS-0001)

8

Gevoeligheid van het hoofdwegennet voor klimaatverandering

11203738-003-BGS-0005, Versie 2.0, 21 februari 2020, definitief

3.2

Analyse van gevoeligheid
Met de gevoeligheid van het hoofdwegennet voor
Gevoeligheid:
de bedreigingen wordt bedoeld dat in kaart wordt
Dit is de verwachte mate waarin een deel
gebracht
waar
(onderdelen
van)
het
van het hoofdwegennet negatieve gevolgen
hoofdwegennet in welke mate beïnvloed kan
ondervindt van een bedreiging. Hiervoor
(kunnen) worden door de bedreiging. Idealiter
wordt ook wel de term ‘kwetsbaarheid’
wordt dit gedaan met een gevalideerd
gebruikt. De mate van gevoeligheid is het
rekenmodel dat inzicht geeft in de mate van
resultaat van een combinatie van de
gevoeligheid bij verschillende intensiteiten van de
blootstelling aan de bedreiging en de
bedreiging. Door de omvang van het areaal van
kenmerken van het wegdeel en omgeving.
het hoofdwegennet enerzijds en de complexiteit
De termen gevoeligheid en kwetsbaarheid
van het opzetten van een landelijk dreigingsbeeld
worden in dit rapport als synoniemen
anderzijds is dit binnen de scope van deze
gebruikt.
stresstest voor de meeste bedreigingen echter
niet mogelijk gebleken. Daarom is veelal gebruik
gemaakt van kenmerken van het hoofdwegennet en de omgeving van de weg om tot
landsdekkende gevoeligheidskaarten te kunnen komen. Deze kaarten laten zien waar het
hoofdwegennet gevoelig is voor de verschillende bedreigingen.
In navolgende tabel is de aanpak voor vaststellen van de gevoeligheid samengevat. Een
gedetailleerde beschrijving hiervan staat per bedreiging in de hoofdstukken 5 t/m 10.
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Bedreiging

Wateroverlast

Plasvorming op de weg

Gevoeligheid hoofdwegennet
voor slecht zicht tijdens hevige
neerslag
Erosie en afschuiving van het
wegtalud door afstromend
regenwater
Erosie en afschuiving van het
talud naast de weg door
afstromend regenwater
Opdrijven van tunnels, verdiepte
liggingen en aquaducten door
verhoging van de
grondwaterstand

Overstromen

Opdrijven van lichtgewicht
constructies door verhoging van
de grondwaterstand

Overstromen van de weg als
gevolg van inundatie
watersystemen (beken en
rivieren)

Hitte

Thermische expansie / spatten
van verhardingen

Droogte

niet kunnen sluiten van bruggen
door hitte
Ongelijke zakking als gevolg van
bodemdaling door droogte
Bos- en bermbranden

Verminderde slipweerstand na
een droogteperiode
Tabel 3.2

10

Wijze van vaststellen gevoeligheid
Gedetailleerde modellering met 3Di op pilot
trajecten A2 en vertaling naar landelijk beeld met
afgeleide kenmerken van de weg en omgeving
Kwalitatieve analyse en geen vertaling naar een
landelijk beeld
Identificatie van kenmerken die bepalend zijn voor
de gevoeligheid en vertaling naar landelijk beeld
met behulp van deze kenmerken
Identificatie van kenmerken die bepalend zijn voor
de gevoeligheid en vertaling naar landelijk beeld
met behulp van deze kenmerken
Gebruik van NHI om landelijk beeld te krijgen van
potentiele veranderingen in het grondwaterniveau.
Vertaling naar gevoeligheid HWN op basis van
algemene rekenregels en niet op basis van
specifieke kenmerken van de tunnels.
Gebruik van NHI om landelijk beeld te krijgen van
potentiele veranderingen in het grondwaterniveau.
Vertaling naar gevoeligheid HWN op basis van
algemene rekenregels en niet op basis van
specifieke kenmerken van de constructies.
Gebruik van landelijke database LIWO waarin
overstromingsscenario’s zijn doorgerekend.
Vertaling naar gevoeligheid HWN door combinatie
met informatie over hoogteligging van de weg.
Identificatie van potentieel gevoelige materialen
voor spatten. Vertaling naar gevoeligheid HWN
door vaststelling waar deze materialen zijn
gebruikt op het HWN.
Alle bruggen als potentieel kwetsbaar
geïdentificeerd.
Identificatie van kenmerken die bepalend zijn voor
de gevoeligheid en vertaling naar landelijk beeld
met behulp van deze kenmerken
Identificatie van kenmerken die bepalend zijn voor
de gevoeligheid en vertaling naar landelijk beeld
met behulp van deze kenmerken
Kwalitatieve analyse en geen vertaling naar een
landelijk beeld

Aanpak vaststellen gevoeligheid van bedreiging

Gevoeligheid van het hoofdwegennet voor klimaatverandering

11203738-003-BGS-0005, Versie 2.0, 21 februari 2020, definitief

4 Klimaatverandering
4.1

KNMI scenario’s
Het KNMI heeft voor Nederland vier klimaatscenario’s ontwikkeld5. Deze scenario’s
onderscheiden zich enerzijds in 1 en 2 graden wereldwijde temperatuurstijging in 2050 ten
opzichte van 1990 en anderzijds in wel of geen veranderde luchtstromingspatronen. Figuur 4.1
geeft de 4 scenario’s schematisch weer.

Figuur 4.1 De 4 KNMI klimaatscenario’s

Voor alle vier scenario’s zijn door het KNMI weerparameters gepresenteerd die gebruikt
kunnen worden voor het klimaat in 2050. In Figuur 4.2 worden de algemene effecten van
klimaatverandering gepresenteerd. Aan de vier scenario’s kunnen geen kansen toegekend
worden; met andere woorden kunnen in 2050 alle vier de klimaatscenario’s werkelijkheid zijn
geworden. Tegelijkertijd leiden alle vier de scenario’s tot een verschillend klimaat en zijn de
effecten voor het hoofdwegennet ook anders bij de verschillende scenario’s. Het is daarom
theoretisch niet juist om uit te gaan van slechts 1 scenario voor 2050; bekeken moet worden
welke bandbreedte aan klimaatverandering er te verwachten is in 2050.
In de volgende paragrafen wordt beschreven hoe klimaatverandering tot uiting komt in de voor
de gevoeligheid van het HWN relevante thema’s neerslag (regen), grondwaterstand, droogte
en hitte. Het thema overstroming wordt volledig behandeld in hoofdstuk 6.

5

KNMI, 2015: KNMI’14-klimaatscenario’s voor Nederland; Leidraad voor professionals in klimaatadaptatie, KNMI, De
Bilt, 34 pp
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Figuur 4.2 Algemene veranderingen van klimaat in de vier KNMI scenario’s

4.2
4.2.1

(grond)wateroverlast
Extreme neerslag
Extreme neerslag (regen) is een bepalende factor voor verschillende bedreigingen in deze
stresstest. De bedreigingen plasvorming op de weg, erosie en afschuiving van het wegtalud en
erosie en afschuiving van een talud naast de weg worden alle drie direct bepaald door neerslag.
Indirect beïnvloedt neerslag ook de grondwaterstand.
Voor de stresstest zijn extreme neerslaggebeurtenissen relevant. Paragraaf 5.2.3 beschrijft
welke neerslaggebeurtenissen, buien, zijn gebruikt in de modelsimulatie van plasvorming. Dit
zijn buien waarvan de herhalingstijd (huidig klimaat) is ingeschat met behulp van STOWA
(2018). In aanvulling hierop zijn ook simulaties uitgevoerd met buien die als ontwerpeis door
RWS aan wegontwerpers worden gesteld met betrekking tot het HWA-systeem van wegen.
In de navolgende tabellen is voor een enkele neerslaggebeurtenissen weergegeven welke
effect klimaatverandering heeft op de herhalingstijd en kans van voorkomen. De getallen in
deze tabellen zijn afkomstig van het KNMI6 en gelden voor een worst case klimaatverandering
(maximale waarde uit de vier KNMI scenario’s). Het is voor deze korte neerslagduren niet
bekend hoe de herhalingstijden veranderen bij meer gematigde klimaatscenario’s. Wel is

6

Update neerslagstatistiek korte duren voor RWS-WVL o.b.v. STOWA (2018), Jules Beersma, Geert Lenderink en Aart
Overeem (KNMI)
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bekend hoe de dagelijkse hoeveelheid die eens in de 10 jaar wordt overschreden verandert.
Deze neemt toe ten opzichte van het huidige klimaat met 1,7% in het GL scenario tot 22% in
het W H scenario. 1,7% is erg laag is en betekent vrijwel geen verandering. Daaruit leiden we
af dat ook de herhalingstijd in een gunstig klimaatscenario vrijwel niet zal veranderen.
Tijdsduur neerslag

Hoeveelheid
neerslag (huidig
klimaat) bij
herhalingstijd van
50 jaar

Herhalingstijd in
2050 (zelfde
hoeveelheid
neerslag)

10 minuten
1 uur
2 uur

25
48
57

20
25
25

Tabel 4.1

verandering herhalingstijd voor 3 neerslagduren bij een huidige herhalingstijd van 50 jaar

Tijdsduur neerslag

Hoeveelheid
neerslag (huidig
klimaat) bij
herhalingstijd van
100 jaar

Herhalingstijd in
2050 (zelfde
hoeveelheid
neerslag)

10 minuten
1 uur
2 uur

29
58
68

43*
50
50

Tabel 4.2

Toename van kans
van voorkomen van
zelfde hoeveelheid
neerslag in 2050 ten
opzichte van
huidige klimaat
2,3
2
2

verandering herhalingstijd voor 3 neerslagduren bij een huidige herhalingstijd van 100 jaar

Tijdsduur neerslag

Hoeveelheid
neerslag (huidig
klimaat) bij
herhalingstijd van
250 jaar

Herhalingstijd in
2050 (zelfde
hoeveelheid
neerslag)

10 minuten
1 uur
2 uur

35
75
89

100
125*
125*

Tabel 4.3

Toename van kans
van voorkomen van
zelfde hoeveelheid
neerslag in 2050 ten
opzichte van
huidige klimaat
2,5
2
2

Toename van kans
van voorkomen van
zelfde hoeveelheid
neerslag in 2050 ten
opzichte van
huidige klimaat
2,5
2
1,9

verandering herhalingstijd voor 3 neerslagduren bij een huidige herhalingstijd van 250 jaar

Uit deze tabellen wordt geconcludeerd dat de kans van voorkomen met een factor 1,9 tot 2,5
toe kan nemen in 2050. Gemiddeld genomen rekenen we in deze stresstest met een toename
van een factor 2, omdat deze bij regenduren van 1 en 2 uur dominant is.
Om een landelijk beeld te verkrijgen van de bedreigingen die betrekking hebben op
erosie/instabiliteit zijn geen rekenmodellen gebruikt. De exacte relatie tussen de intensiteit van
de neerslag en de mate van erosie/instabiliteit is daarom niet bekend. Een relatie met extreme
neerslag is echter wel bekend en uit opgetreden situaties in de afgelopen jaren (bijvoorbeeld
de A20 in oktober 2013, de A74 in juni 2016 en de A10 in juni 2019) blijkt echter een duidelijke
relatie met extreme neerslag. Om de effecten van klimaatverandering in beeld te brengen is
daarom aangenomen dat de kans van voorkomen van de bedreigingen die met
erosie/instabiliteit van taluds te maken hebben, eveneens met een factor 2 zal toenemen.
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4.2.2

Stijging grondwaterstand
Een stijging van de grondwaterstand kan er toe leiden dat de wegfundering onstabiel wordt of
dat speciale objecten gaan opdrijven. Daarnaast kan grondwaterverontreiniging ontstaan bij
AVI-bodemas locaties wanneer het grondwater tot in de bodemas stijgt (ontwerpeisen zijn
strenger; zie bijlage C). Daling van de grondwaterstand kan leiden tot bodemdaling en
verschilzettingen.
Voor het bepalen van de gevoeligheid van objecten in het rijkswegennetwerk voor verandering
in grondwaterstanden is gebruik gemaakt van een modelaanpak in combinatie met de zgn.
Deltascenario’s.
De Deltascenario’s geven beeld van klimatologische en sociaaleconomische ontwikkelingen,
de onzekerheden daarin, en de implicaties daarvan voor het waterbeheer (Wolters, 2018)7.
Deze scenario’s zijn gemaakt voor de situatie in 2050. De Deltascenario’s zijn ontwikkeld voor
het identificeren en selecteren van kansrijke strategieën voor klimaatadaptatie. De aanpak met
vier scenario’s, zijn gebaseerd op de onzekerheidsassen ‘klimaatverandering’ en
‘sociaaleconomische ontwikkeling’. Hierdoor zijn vier scenario’s afgeleid: DRUK, STOOM,
WARM en RUST. De onderliggende scenario’s zijn de klimaatscenario’s van het KNMI en de
sociaaleconomische Welvaart- en Leefomgevings(WLO)-scenario’s van het CPB en het PBL.
Voor de Deltascenario’s is ook het effect op bodemdaling bepaald. De vertaling van socioeconomsiche ontwikkelingen werkt onder meer door in veranderingen in irrigatiebehoefte en
grondwateronttrekkingen.
Voor het bepalen van het effect van de verandering in grondwaterstand is gebruik gemaakt van
de modelresultaten van die gegenereerd zijn voor de Geactualiseerde knelpuntenanalyse voor
het Deltaprogramma Zoetwater fase II (Mens, 2019)8. Deze studie is gericht op de
zoetwatervoorziening in Nederland. Hierin zijn voor de Deltascenario’s Rust, Warm, Druk en
Stoom model simulaties uitgevoerd voor 2050.
De onderstaande beschrijving van de effecten van de Deltascenario’s op de grondwaterstand
is overgenomen uit de rapportage van Mens (2019).

7

Wolters, H.A. , G.J. van den Born, E. Dammers, S. Reinhard (2018) Deltascenario’s voor de 21e eeuw, actualisering
2017, Deltares, Utrecht
8
Mens, M., J. Hunink, J. Delsman, J. Pouwels, F. Schasfoort (2019) Geactualiseerde knelpuntenanalyse voor het
Deltaprogramma Zoetwater fase II, 11203734-003-ZWS-0002, Delft
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Veranderingen freatische grondwaterstand
In het scenario Stoom dalen de Gemiddeld Hoogste Grondwaterstanden9 (GHG’s, Figuur 4.3)
in de meeste infiltratiegebieden, behalve in de grote infiltratiegebieden met zeer diepe
grondwaterstanden, zoals de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe, waar nog een stijging van de
Gemiddeld Laagste Grondwaterstanden (GLG’s, Figuur 4.4) mogelijk is. Voor de GLG’s laat
het scenario Stoom de sterkste daling zien. De extra verlaging van de GLG ten opzichte van
het scenario Warm wordt veroorzaakt grotere onttrekkingen uit het grondwater ten behoeve
van drinkwatervoorziening.
In de scenario’s Druk en Rust wordt een vergelijkbare verandering van de grondwaterstanden
verwacht. In de infiltratiegebieden stijgen de GHG’s en de GLG’s als gevolg van een hogere
gemiddelde neerslag in het matige klimaatscenario. De grootse stijging is zichtbaar op de
Veluwe. In West Nederland en op het Drents plateau wordt een daling van de
grondwaterstanden berekend. Dit wordt veroorzaakt doordat de bodemhoogtes en peilen in de
beekdalen mee dalen met de bodemdaling waardoor de het drainageniveau wordt verlaagd.
Deze waterlopen zorgen voor een sterkere drainage die regionaal een daling van de
grondwaterstand tot gevolg heeft. In het beekdal zelf kan wel een verhoging van de
grondwaterstanden optreden. In het scenario Warm worden voor de hoge zandgronden hogere
GHG’s en lagere GLG’s berekend. De hogere GHG’s in de infiltratiegebieden worden
veroorzaakt door een groter neerslagoverschot in de winter. In sommige gebieden, zoals op de
Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe, veroorzaakt dit grotere neerslagoverschot ook hogere
grondwaterstanden in de zomer omdat het grondwater te diep zit om te verdampen in de zomer.
Net als bij de scenario’s Druk en Rust kunnen in West Nederland en rond de beekdalen in het
Drents plateau de grondwaterstanden in de winter dalen als gevolg van de bodemdaling.
In scenario Warm worden de GLG’s lager. Deze daling wordt veroorzaakt door een aantal
oorzaken: (1) bodemdaling in West Nederland en het Drents plateau, (2) toename van de
potentiële verdamping en (3) toename van onttrekkingen uit het grondwater voor beregening.
De verlaging van de GLG’s is het sterkst in de zandgebieden waar ook de effecten van extra
onttrekkingen voor drinkwater, industrie en beregening het sterkst doorwerken.

9

De GHG en GLG worden bepaald door het gemiddelde te bepalen van de respectievelijk drie hoogste en drie laagste
grondwaterstanden per jaar ten opzichte van maaiveld, gesimuleerd op de 14de en 28ste van elke maand.
Vervolgens is het gemiddelde van de jaarlijkse GHG en GLG waarden over de gesimuleerde periode van 30 jaar.
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Figuur 4.3 Verandering van de GHG (Gemiddeld Hoogste Grondwaterstanden) voor de scenario’s Rust (links
boven), Druk (rechts boven), Warm (links onder) en Stoom (rechts onder)
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Figuur 4.4 Verandering van de GLG (Gemiddeld Laagste Grondwaterstanden) voor de scenario’s Rust (links
boven), Druk (rechts boven), Warm (links onder) en Stoom (rechts onder)

Veranderingen in stijghoogte eerste watervoerend pakket
De verandering van de freatische grondwaterstanden en veranderingen in de
grondwateronttrekkingen voor drinkwater, industrie en landbouw zorgen ook voor een
verandering van de stijghoogte van de watervoerende pakketten. Een lagere freatische
grondwaterstand zorgt over het algemeen voor minder grondwateraanvulling naar het diepere
grondwatersysteem en lagere stijghoogten in de (diepere) watervoerende pakketten. Extra
onttrekkingen uit de watervoerende pakketten zullen ook een afname van de stijghoogte tot
gevolg hebben. De landbouw onttrekt in veel gebieden uit het freatisch pakket, maar in enkele
gebieden wordt uit het eerste watervoerende pakket onttrokken. De verandering van de
stijghoogte in het eerste watervoerende pakket voor de verschillende scenario’s is
weergegeven in Figuur 4.5.
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Figuur 4.5 Verandering stijghoogte voor de scenario’s Rust (links boven), Druk (rechts boven), Warm (links onder)
en Stoom (rechts onder)

Als gevolg van de Deltascenario’s treden de volgende veranderingen op in de
stijghoogte:
•
•

18

Op stijghoogte op de hogere zandgronden waar geen of beperkt grondwater
onttrekkingen plaatsvinden, zoals Veluwe nemen toe (aanvulling ten opzichte van Mens
2019).
De stijghoogte in gebieden langs de Noordzee en de waterwegen waarvan de
waterhoogte beïnvloed wordt door de Noordzee nemen toe door zeespiegelstijging
(aanvulling ten opzichte van Mens 2019).
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•
•

•
•

4.3
4.3.1

De stijghoogte onder peilgestuurde gebieden daalt als gevolg van lagere freatische
grondwaterstanden in alle scenario’s. Als gevolg van de bodemdaling en meedalende
drainagebases wordt meer water afgevoerd.
Als gevolg van een toename van de onttrekkingen voor drinkwater en industrie treedt er
een daling op van de stijghoogte van het diepe grondwater. Dit is zichtbaar in de
scenario’s Druk en Stoom waar o.a. in de Centrale Slenk in Noord-Brabant een sterke
daling van de stijghoogte wordt berekend.
De daling van de stijghoogte is het grootst in het scenario Stoom. Dit wordt veroorzaakt
door daling van de freatische grondwaterstanden en door onttrekkingen voor landbouw,
drinkwater en industrie uit de diepere watervoerende pakketten.
Het verschil in de stijghoogteverandering tussen de scenario’s Stoom en Warm wordt
veroorzaakt door een verschil in de onttrekkingen voor drinkwater en industrie. Het
scenario Warm gaat uit van minder onttrekkingen uit grondwater dan in de referentie,
waarbij in het scenario Stoom juist meer grondwater wordt onttrokken voor industrie en
drinkwater.

Droogte
Toename neerslagtekort
Droogte is lastig eenduidig te kwantificeren. In Nederland wordt het doorlopend potentieel
neerslagtekort als indicator voor droogte gebruikt. Het potentieel neerslagtekort wordt in
Nederland berekend als het verschil tussen neerslag en referentie-gewasverdamping volgens
Makkink. Dit verschil wordt berekend op basis van 13 weerstations verspreid over Nederland.
Door dit tekort cumulatief (doorlopend) voor de periode 1 april – 1 oktober te berekenen en
weer te geven, ontstaat een globaal beeld van de mate van droogte in een bepaald jaar, zie
onderstaand figuur.

Figuur 4.6 Neerslagtekort Nederland (bron: https://www.knmi.nl/nederland-nu/klimatologie/geografischeoverzichten/neerslagtekort_droogte)
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In de bovenstaande figuur is het doorlopend potentieel neerslagtekort in Nederland in 2019
weergegeven. In het droogste jaar sinds aanvang metingen, 1976, trad ook het hoogste
doorlopende neerslagtekort aan het einde van het groeiseizoen op, ruim 300 mm. Andere
droge jaren zijn 1959, 2003 en 2018.
In de KNMI scenario’s wordt beschreven dat droogte, d.w.z. het hoogste neerslagtekort dat
eens in de 10 jaar wordt overschreden, tot 2050 met 5-25% toe zal nemen. Hiermee zal de
bodemdaling in kwetsbare gebieden (veen, organische klei en klei) ook toenemen. Deze
toename in kwetsbaarheid is af te leiden aan de hand van een daling in de stijghoogte. De
stijghoogte in 2050 kan bepaald worden op basis van het Landelijk Hydrologisch
Instrumentarium. Een stijghoogtedaling van groter dan 25 cm t.g.v. klimaatverandering wordt
significant geacht voor het optreden van bodemdaling.
In plaats van naar de verandering in het gemiddelde maximale neerslagtekort volgens de
KNMI’14 klimaatscenario’s te kijken, kan die verandering ook vertaald/omgerekend worden
naar een verandering van de herhalingstijd van extreme historische neerslagtekorten. Dit geeft
voor de maximale neerslagtekorten van 1976, 2018 en 2003, de volgende veranderingen in de
herhalingstijden voor 2050 en 2085. De kortste herhalingstijd, in de weergegeven range,
correspondeert hierbij met het meest extreme van de vier KNMI’14 klimaatscenario’s. De
langste herhalingstijd met het minst extreme klimaatscenario. In alle klimaatscenario’s neemt
de herhalingstijd af (en de kans dus toe). Voor het meest extreme scenario neemt de kans op
deze historische events dus met een factor 3 tot 5 toe in 2085 (resp. 90/20, 30/10 en 10/2).

Tabel 4.4 Verandering in herhalingstijd van enkele historische jaren met een groot potentieel neerslagtekort op
basis van de KNMI’14 klimaatscenario’s. (KNMI, 2018)10

4.3.2

Kortdurende droogte
Ten gevolge van klimaatverandering wordt verwacht dat er vaker en ernstiger droogteperioden
op zullen treden. Lage grondwaterstanden tijdens droogte perioden kunnen (plotselinge)
verzakkingen veroorzaken. Het KNMI brengt de droogtesituatie in ons land in kaart met het
tekort aan neerslag. Het potentieel doorlopend neerslagoverschot is vooral landbouw en natuur
georiënteerd.
Door RWS, i.s.m. het KNMI, wordt continu het neerslagtekort gemonitord. Hierbij wordt het
verloop van het neerslagoverschot o.a. vergeleken met die van het “topdroogte jaar” 1976. Uit
een studie van Deltares11 (Buma & Bootsma, 2017) blijkt ook dat droogte zich ruimtelijk en in
de tijd gezien anders kan uiten. Met behulp van het Landelijk (model) Instrumentarium is voor

10
11

KNMI (2018), De droogte van 2018 - Een analyse op basis van het potentiële neerslagtekort
Buma JT & Bootsma H (2017), Onderzoek naar fluctuaties in de grondwaterstand in relatie tot gebouwschade:
Analyse van langjarige grondwatermodelberekeningen, Deltares -rapport 1210834-002-BGS-0003, 3 oktober 2017,
definitief

20

Gevoeligheid van het hoofdwegennet voor klimaatverandering

11203738-003-BGS-0005, Versie 2.0, 21 februari 2020, definitief

100 jaar berekend wanneer op een plaats de laagste grondwaterstanden voorkwamen. Hieruit
komen de droogteperioden duidelijk naar voren, maar blijken ook duidelijke ruimtelijke
verschillen. Deze grondwaterstandsdalingen zijn altijd het gevolg van een maandenlange
periode van neerslagtekort die ruimtelijk, als gevolg van verschillen in bodem en
waterhuishouding (drainagedichtheid), een meer of minder sterke daling van de
grondwaterstand veroorzaakt.
Een aaneengesloten periode van droge dagen is relevant omdat dit kan leiden tot gladheid. De
hoeveelheid aaneengesloten dagen zonder significante neerslag (<0,3 mm), zoals door het
KNMI gepresenteerd12, wordt gebruikt om de bedreiging ‘verminderde slipweerstand’ te duiden.
Als maatgevende lengte voor een droge periode wordt een lengte van 3 weken gebruikt, omdat
dit dan kan gaan leiden tot gladheid.
Gemiddeld genomen kent ieder jaar een droogteperiode van 16 dagen. Op dit moment gebeurt
het niet vaak dat er 3 weken achtereen nauwelijks regen valt: ongeveer 5 keer per jaar komt
dit ergens in Nederland voor. Op een gegeven plek gebeurt dit ongeveer eens in de 5 jaar.
Effecten van klimaatverandering zijn klein. In het WL en W H scenario zal het iets vaker gaan
voorkomen vanwege de afname van het aantal natte dagen in de zomer; ieder jaar zal dan een
droogteperiode kennen van ongeveer 17 a 18 dagen. In de beide andere scenario’s wordt geen
toename verwacht.
4.3.3

Structurele grondwaterstandverlaging
Wanneer men het heeft over een geleidelijke, daling van de grondwaterstand, spreekt men in
de literatuur van verdroging. Verdroging is een langjarig proces en voornamelijk door de mens
veroorzaakt, o.a. door afname van grondwatervoeding, toename van grondwateronttrekking en
toename van drainage. Daarbij kan de grondwatervoeding (neerslag min verdamping)
structureel afnemen door klimaatverandering, maar ook door de toename van ondoorlatende
verharding (bv. wegen, gebouwen). Een continu (langzaam) dalende grondwaterstand kan
weer tot bodemdaling leiden en daarbij schade aan wegen en andere infrastructuur
veroorzaken. De 4e Nota Waterhuishouding (1998) geeft de volgende definitie voor het begrip
verdroging: “Een gebied wordt als verdroogd aangemerkt als aan dat gebied een natuurfunctie
is toegekend en de grondwaterstand in het gebied onvoldoende hoog is dan wel de kwel (water
dat omhoog komt) onvoldoende sterk om bescherming van de karakteristieke
grondwaterafhankelijke ecologische waarden, waarop functietoekenning is gebaseerd, in dat
gebied te garanderen. Een gebied met een natuurfunctie wordt ook als verdroogd aangemerkt
als ter compensatie van een te lage grondwaterstand water van onvoldoende kwaliteit moet
worden aangevoerd.” In deze definitie is verdroging volledig natuur gerelateerd. Echter, in
principe kan dezelfde definitie ook worden gebruikt voor de wegeninfrastructuur.
Voor het RWS hoofdwegennet kan de kwetsbaarheid voor “verdroging” en “droogte” als volgt
gedefinieerd worden: “een hoofdwegen traject wordt als kwetsbaar voor droogte en verdroging
aangemerkt als dit netwerk lokaal verlaging van de grondwaterstand tot gevolg heeft, die
bodemdaling of boomwortelschade, en/of andere gerelateerde risico’s veroorzaakt onder en/of
direct aangrenzend van de weg.”

12

Op basis van Excel file, verkregen van KNMI op 16-11-2018, met de naam ‘comparison chain dry days.xls’
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4.4

Hitte
Hoge temperaturen leiden binnen de scope van deze stresstest tot thermische expansie /
spatten van verhardingen en het niet kunnen sluiten van bruggen door hitte. Van beide
bedreigingen zijn geen exacte temperaturen bekend waarbij zich problemen kunnen gaan
voordoen. Duidelijk is dat temperaturen hoog moeten zijn bij beide bedreigingen alvorens er
een effect optreedt.
Een maat voor hitte die het KNMI gebruikt is het aantal tropische dagen per jaar. Een tropische
dag is daarbij gedefinieerd als een dag met een maximum temperatuur van meer dan 30 graden
Celsius. Er is een duidelijke verdeling over Nederland van het gemiddeld aantal tropische
dagen. Door de verkoelende werking van de Noordzee zijn er minder tropische dagen nabij de
zee.

Figuur 4.7 Gemiddeld aantal tropische dagen per jaar in het huidige klimaat (www.knmi.nl)

Omdat er geen modellen gebruikt zijn om de gevoeligheid te bepalen voor thermische
expansie/spatten en het niet kunnen sluiten van bruggen is het voldoende om te weten hoe de
kans op tropische dagen naar 2050 kan veranderen. Daarvoor wordt aangenomen dat een
stijging van het aantal dagen waarop de temperatuur dusdanig toeneemt, dat beide
bedreigingen gaan spelen, evenredig toeneemt met het aantal tropische dagen. Deze toename
is bepaald aan de hand van het zogenaamde ‘weerbericht 2050’ dat door het KNMI is opgesteld
voor Rotterdam. Dit bestaat uit veel klimaatinformatie in de vorm van Excel bladen waarin ook
de onderstaande tabel staat weergegeven. Hieruit kan afgeleid worden dat verwacht wordt dat
in 2050 gemiddeld 2,5 tot 5 keer vaker een tropische dag zal voorkomen.

Periode
1981-2010
2050-laag
2050-hoog

Aantal dagen met een max temperatuur hoger dan 30 graden
gemiddeld
minimaal
maximaal
2
0
9
5
0
17
10
2
26

Tabel 4.5 Aantal dagen met een maximum temperatuur hoger dan 30 graden (bron: weerbericht 2050:
Rotterdam, Zuid Holland, KNMI 2016)
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5 Gevoeligheid voor wateroverlast op de weg
Dit hoofdstuk beschrijft de totstandkoming van de zgn. kenmerkenkaart en de mogelijke
toepassingen daarvan bij beleidsvorming en -uitvoering. We gaan daartoe in op de
onderliggende (model)analyses en geven aan welke conclusies wel, en welke niet uit die
analyses kunnen worden getrokken.
Achtergrondinformatie m.b.t. de modellering, zoals de gebruikte data en kalibratie, zijn
opgenomen in bijlage A: Toelichting bij 3Di modelstudie effect extreme neerslag.

5.1
5.1.1

Gevoeligheid voor extreme neerslag in beeld
Doel van dit onderdeel
Het doel van de in dit onderdeel van de studie (bedreiging ‘Wateroverlast’) is het identificeren
van locaties die gevoelig zijn voor het ontstaan van plassen bij extreme neerslag.
Zicht op effecten van extreme neerslag
Wat gaat klimaatverandering, en meer specifiek extreme neerslag, betekenen voor de
veiligheid op de weg en de bereikbaarheid via de rijkswegen? Plassen op de weg kunnen de
doorstroming beperken en voor gevaarlijke situaties zorgen. Daarom vormt de gevoeligheid
van de Rijkswegen voor plasvorming bij extreme buien een belangrijk onderdeel van het
onderzoek naar de gevolgen van klimaatverandering. Het gaat daarbij eerst en vooral om de
vraag of extremere neerslag voor extra problemen gaat zorgen, en zo ja, welke omvang die
dan zullen hebben?
Over modellen en stresstesten
Hoe brengen we toekomstige problemen bij extreme neerslag in kaart? Niet louter vanuit de
historie. Extreme buien komen (per definitie) namelijk zelden voor, en het is daarom lastig om
vanuit ervaring met overlast een betrouwbaar gebiedsdekkend beeld van gevoelige locaties op
te bouwen. Het kan goed zijn dat niet alle gevoelige locaties zijn belast met de zeldzame
extreme neerslag die representatief mag worden geacht voor de toekomstige klimaatbuien.
Daarom wijken we uit naar modelsimulaties. We kunnen in een simulatie ieder stukje weg
belasten met iedere denkbare extreme bui. Bij stresstesten maken we gebruik van deze
mogelijkheid. De aanpak is als volgt: we modelleren het weg-omgevingscomplex om
vervolgens het effect van diverse buien uit te rekenen. Hiermee is het mogelijk wegdelen met
nog niet opgetreden neerslag te belasten (klimaatbuien) en voorkomen we dat we de analyse
noodgedwongen wordt beperkt tot een enigszins willekeurige set knelpunten uit historische
data.
Aansluiten bij stresstest resultaten gemeenten
De KBN-studie sluit aan bij de stresstesten die (Landsdekkend) door gemeenten en provincies
worden uitgevoerd in het kader van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). Ook
deze stresstesten zijn vaak gebaseerd op modelsimulaties. Net als bij deze stresstesten
modelleren we in deze studie het interessegebied om het effect van extreme neerslag op en
rond de weg in simulaties te kunnen berekenen. In gebiedsgerichte studies kunnen de
gemeentelijke en provinciale stresstesten desgewenst naast die van het hoofdwegennet
(HWN) worden gelegd, bijvoorbeeld als ondersteuning van een integrale en gebiedsgerichte
aanpak.
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Devil in the details
In deze studie gebruiken we modellen die, in vergelijking met andere stresstesten, een veel
hogere ruimtelijke resolutie hebben (zie Figuur 5.1 voor een deel van het rekenrooster van het
hogeresolutie model van het A2 traject). Bij het onderzoek naar plassen zit the devil in the
details, niet alleen qua resolutie maar ook qua integraliteit. Regen die op de berm valt maar
uiteindelijk ook gedeeltelijk de weg op stroomt moet binnen de reikwijdte van het model vallen.
En ook een ‘licht verhoogde berm’ net naast de weg moet in de berekeningen worden
verdisconteerd als barrière voor afstroming vanaf de weg. Kortom de weg en omgeving moeten
integraal en gedetailleerd zijn gemodelleerd. Alleen met een integrale hoge resolutie
benadering13 kunnen we het 'afvoergedrag' van wegen in onderlinge samenhang met de
omgeving (hemelwaterafvoer en de hoogteligging van de berm) natuurgetrouw beschrijven.

Figuur 5.1 Deel van het rekenrooster van het hoge resolutie model van het A1 traject.

Eerst inzicht, dan maatregelen
Met de hoge resolutie modellen kunnen we berekenen hoe de weg en de directe omgeving
reageren op extreme neerslag. Met die informatie identificeren we vervolgens de
wegkenmerken die kunnen leiden tot wateroverlast. Tenslotte kunnen we met die kenmerken
een landsdekkend beeld creëren van de gevoeligheid van het hoofdwegennet.

13

Zouden we volstaan met het afzonderlijk berekenen van de stroming van water over de weg, naar
het HWA-systeem, en de stroming van en naar de berm buiten beschouwing laten, dan zouden we
essentiële onderdelen in de procesbeschrijving missen. Een dergelijke aanpak is wel gebruikelijk in
de wegontwerpfase waarin de focus is op de afvoercapaciteit.
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Figuur 5.2 Waterbeeld (plasvorming) bij een bui met een herhalingstijd van circa 100 jaar op een kwetsbare locatie
langs de A2. Het water op de weg is lichtpaars (roze) weergegeven, het water in de berm donkerpaars.

Het uiteindelijke doel is vast te stellen of de risico’s door klimaatverandering onacceptabel zijn
en zo ja, het nemen van adequate maatregelen ter vermindering van de gevoeligheid voor
extreme neerslag. Ofschoon deze stap buiten het kader van dit rapport valt, is het goed om
melden dat kennis van en inzicht in de plasvormende mechanismen, die hier wordt beschreven,
een essentieel onderdeel vormen van de zoektocht naar de beste maatregelen
(koersbepaling).

5.1.2

Aanpak op hoofdlijnen
De aanpak die is gevolgd kan worden onderverdeeld in twee groepen van activiteiten, namelijk
het:
1. Genereren van waterbeelden voor delen van de A1 en de A2 voor diverse buien op
basis van de ontwikkelde modellen (zie Figuur 0.3 in Bijlage A voor een overzicht van
de voor het modelleren gebruikte informatie), de kalibratie en verificatie van de
modellen, en het analyseren van plasvorming op wateroverlastlocaties (plassenduur
analyse en analyse wateroverlast mechanismen).
2. Afleiden van omgevingscriteria uit de analyse van de berekende waterbeelden en
omgevingskenmerken zoals hoogteligging, aanwezigheid Hemel Water Afvoer (HWA)
en geluidschermen, en het genereren van een landsdekkende Kenmerkenkaart
Wateroverlast uit de AHN op basis van die omgevingscriteria. In de figuur is tevens
aangegeven dat de criteria iteratief worden vastgesteld. Gekeken wordt daarbij of de
gevoeligheid/kwetsbaarheidszones in de kenmerkenkaart voldoende ‘passen’ bij de
berekende waterbeelden in de gemodelleerde gebieden (dit proces is verbeeld in het
‘afstemblokje’ links onder in Figuur 5.3).
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Figuur 5.3 toont schematisch de aanpak in diverse activiteiten.

Figuur 5.3 Aanpak bij het construeren van de Kenmerkenkaart Wateroverlast via het genereren van waterbeelden
en het afleiden van de criteria kwetsbare locaties die weer de input vormen voor de ‘bermscan’.

5.2
5.2.1

Neerslag afvoerproces op en rond de weg
Stroming en berging
Plassen ontstaan doordat de afvoercapaciteit van de weg richting berm of HWA op de
betreffende locatie (tijdelijk) onvoldoende is. In het wegontwerp zijn normen geformuleerd op
het gebied van neerslag-afvoer waardoor de weg veel buien zonder problemen kan afvoeren.
Tijdens extreme neerslag (boven normatieve situatie) is het echter wel mogelijk dat toch diepe
plassen ontstaan. Het water verzamelt zich dan in relatief laaggelegen locaties in de rijrichting
en loodrecht daarop. De infiltratiecapaciteit van de berm in combinatie met de afvoer in de
richting van het HWA schieten dan tijdelijk tekort. Wanneer het wegdek kuilen bevat,
bijvoorbeeld door spoorvorming, kan ook de afvoer over de weg al tot plassen leiden. Dat geldt
ook voor ZOAB waarin het afstromende water bij een kuil (relatieve laagte) aan het oppervlak
komt.
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5.2.2

Typen plasvorming
We onderscheiden in deze studie (mede op basis van de simulatieresultaten, zie bijlage A) drie
hoofdtypen plasvorming (zie ook Tabel 5.1):

•

•

•

Plassen op de weg als gevolg van beperkte afstromingscapaciteit van het wegdek
(bijvoorbeeld als gevolg van geringe verkanting, bijvoorbeeld bij een
verkantingsovergang) en relatieve laagtes (spoorvorming en ‘kuilen’). De maatgevende
regen voor dit type plassen zijn hevige buien met een beperkte buiduur (orde 10 min).
Buien dus met een grote intensiteit en daarmee een relatief korte duur.
Plassen aan de kant van de weg (vaak als eerste op de vluchtstrook en daarna
uitbreidend) als gevolg van stremming in de afstroming van water vanaf het wegdek.
Mogelijke oorzaken zijn een verhoogde berm net naast de weg of ‘verstopt’ ZOAB op
de vluchtstrook. Dergelijke locaties zijn extra gevoelig als er ook nog de mogelijkheid
is dat water vanaf de weg ook nog in rijrichting naar de plaats toe stroomt. Dit soort
plassen treden in de regel op bij extreme buien van een iets lagere intensiteit (of een
peridoe in een bui waarvoor dit geldt), en die dus van iets langere duur zijn, zeg orde 1
uur) dan de bovenbeschreven ‘aqua planning’ bui;
Plassen aan de kant van de weg (vaak als eerste op de vluchtstrook) als gevolg van
water dat vanuit de berm de weg op stroomt, bijvoorbeeld door een oplopende berm
loodrecht op de rijrichting in combinatie met een beperkte HWA, of een waterdicht
obstakel (geluidscherm) dat afstroming van regenwater naar het ommeland onmogelijk
maakt. Omdat deze afstroming richting de weg vaak pas zal optreden bij grote
hoeveelheden water kunnen we hier uitgaan van een buiduur (of deel van een bui met
deze kenmerken) van de orde uren.

In praktijk zullen buien zijn opgebouwd uit verschillende perioden van wisselende intensiteit
waarin binnen een neerslaggebeurtenis diverse intensiteiten kunnen optreden. Een bui kan uit
verschillende buitypen bestaan. De classificatie en het onderscheid is gebruikt om meer zicht
te krijgen op de rol van bui-intensiteit in relatie tot plassen op en naast de weg en om alvast
een relatie te leggen met eventuele mogelijke verbeteringsmaatregelen.
In het algemeen zal aan plassen als gevolg van verkantingsovergang weinig te doen zijn terwijl
bij plassen bij verhoogde berm bijvoorbeeld een intensiever maairegime en of tijdig
bermschrapen een oplossing kan bieden. Wanneer grote afvoeren vanuit de berm worden
verwacht kan de inrichting van het ommeland worden aangepakt.
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Tabel 5.1 Drie typen plasvorming

5.2.3

Maatgevende neerslag – stresstestbuien
Hoe heviger de bui hoe kleiner de kans daarop. Voor het afvoergedrag van de snelweg en het
eventuele optreden van wateroverlast (plasvorming, overstroming vanuit de berm) zijn vooral
relatief kortdurende buien (orde uren) van belang. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld
problemen in peilvakken van polders (orde dagen) en in de boezem (orde weken).
Tabel 5.2 geeft het buivolume van een negental buien weer waarmee simulaties zijn uitgevoerd
voor de modellen van de A1 en A2. Het gaat om synthetische buien waarvan de herhalingstijd
(huidig klimaat) is ingeschat met behulp van STOWA (2018). Dergelijke buien zullen dus bij
klimaatverandering naar verwachting veel vaker gaan voorkomen. De modelresultaten zijn als
rasterbestand opgeleverd. Deze geven de einddiepte, dus op het moment dat de bui stopt.
Naast de simulaties met deze ‘stresstestbuien’ zijn ook simulaties met zogenaamde normbuien
uitgevoerd (zie Tabel 5.3). Dat zijn buien (regenduurlijnen) die als ontwerpeis14 door RWS aan
wegontwerpers worden gesteld met betrekking tot het HWA-systeem van wegen. Meer
specifiek gaat het om:
•

14

de regenduurlijn met de kans van 1:10 jaar voor het klimaatzichtjaar 2050 voor wegen
op aardenbaan, en

Eisen Hemelwaterafvoer (HWA) Systeem voor Wegen op Aardenbaan (Ministerie van IenW, 2017).
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•

de regenduurlijn met de kans van 1:50 jaar voor het zichtjaar 2085 voor bruggen en
viaducten.

Daarnaast is op verzoek van RWS ook de regenduurlijn15 van 1:250 jaar voor het zichtjaar
2085 doorgerekend, als extra stresstestbui, deze gelden als normbui voor tunnels en verdiepte
liggingen. De resultaten van al deze buien zijn als rasterbestand opgeleverd. Ze zijn vanwege
hun grote omvang niet in kaartvorm in dit rapport opgenomen.
Tabel 5.2 Buivolumes, buiduur en geschatte herhalingstijd van synthetische stresstestbuien waarmee voor 3
modellen simulaties zijn uitgevoerd

Simulaties
Model

Buivolume (mm)

Buiduur (min)

Geschatte
herhalingstijd
(Ht*)
1:10 à 20
1:10
1:100
1:500
1:10 à 20
1:10
1:100
1:500
1:10 à 20
1:10
1:100
1:500

A1
20
10
A1
30
60
A1
60
60
A1
40
10
A2 Noord
20
10
A2 Noord
30
60
A2 Noord
60
60
A2 Noord
40
10
A2 Zuid
20
10
A2 Zuid
30
60
A2 Zuid
60
60
A2 Zuid
40
10
*Herhalingstijden op basis van STOWA (2018)16

Tabel 5.3 Regenduurlijnen t.b.v. de controle van de neerslag-afvoer van wegen

Neerslagvolume
Tijd (min)
(mm)
Regenduurlijn17
5
10
15
30
1:10 | 2050*
15
21
24
31
1:50 | 2085**
35
41
54
1:250 | 2085***
49
61
82
*normbui HWA-systeem wegen op aardenbaan
**normbui voor bruggen en viaducten
***normbui als aanvullende stresstestbui

Tijd (uur)
60
38
67
105

2
45
80
125

4
51
90
138

8
58
98
148

12
62
102
151

Met betrekking tot de resultaten van de normbuien die qua waterbeeld vergelijkbaar zijn met de
synthetische stresstestbuien (zie hiervoor de berekende waterbeelden die zijn opgeleverd in
het kader van deze studie) kan nog het volgende worden opgemerkt:

15

Het is een expliciete eis van RWS om bij de controle van de neerslag-afvoer de regenduurlijn als buiverloop op te
vatten.
16

17

Herhalingstijd uit afgeronde buivolumes (STOWA, 2018, tabel 2, pagina 58).

Uit: Update neerslagstatistiek korte duren voor RWS WVL o.b.v. STOWA (2018) (KNMI, 2018).
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•

•

5.3

Omdat bij ontwerpberekeningen het weg-omgevingscomplex sterk vereenvoudigd
wordt geschematiseerd (eenvoudiger dan het in deze studie gehanteerde 2D subgrid
model), kunnen ook de 1:10 normatieve situaties (in de analyses die ten behoeve van
deze rapportage zijn uitgevoerd, dus met het detailmodel) knelpunten opleveren die bij
het ontwerp ‘verborgen’ bleven. Dat is niet ongebruikelijk en het betekent niet dat de
weg destijds niet aan de ontwerpcriteria voldeed. Een performance check met een
detailmodel geeft namelijk altijd andere, detailresultaten dan een normtoetsing die met
een lumped model zijn uitgevoerd.
De extra inzichten vanuit de detail ’toetsing’ leveren wel extra kennis op die aanleiding
kunnen geven om in de toekomst de ontwerpmethodiek op punten te verfijnen.

Uitkomsten modelsimulatie A1 en A2 trajecten
Bijlage A geeft achtergrondinformatie over de modelopbouw.
De modelresultaten zijn samengevat in rasterbestanden met waterbeelden (ruimtelijke
weergave van plaatsen waar zich plassen vormen), die los van deze rapportage zijn
opgeleverd. Voorbeelden, uitsneden uit deze bestanden worden hiernavolgend getoond en
toegelicht.

5.3.1

Voorbeeld 1 (A2)
Om de invloed van de buivorm op de plassen te illustreren vergelijken we in Figuur 5.4 het
waterbeeld van twee synthetische buien met een herhalingstijd van orde 1:10 jaar (zie ook
Tabel 5.2) op eenzelfde locatie op de A2 (alle rijstroken type ZOABTW). Het HWA is in blauw
weergegeven en de hoogtelijnen in grijs.
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Figuur 5.4 Water op het wegdek op de A2 tijdens een bui van respectievelijk 20 mm in 10 min (roze) en 30 mm in
60 min (groen). Het plasoppervlak dat bij beide buien ontstaat is in wit weergegeven (in de dwarsdoorsnede
donkerroze).
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In het onderste deel van de figuur is de maaiveldhoogte aangegeven over de raai (de rode lijn
in het bovenste deel) van links naar rechts. De eerste bui (waterbeeld ‘roze’) is een constante
bui van 20 mm in 10 min. De tweede bui (waterbeeld groen) is een constante bui van 30 mm
in 60 min. Die gebieden waarop plassen optreden bij beide buitypen zijn in de figuur wit
gekleurd.
Uit de figuur blijkt dat op 5 locaties op de verschillende rijstroken plassen ontstaan.
•

•
•

•
•

5.3.2

Locatie 1: ‘Groene’ plas groter dan de ‘roze’ plas. Links (locatie 1) ontstaat bij beide
buien een plas (witte zone), maar de grootste plas treedt op bij de minder hevige bui
(groene zone). Aan de hoogtelijnen is te zien dat de plaats een relatieve laagte is in
lengterichting. Het water stroomt naar dit punt vanaf twee richtingen naar dit diepste
punt.
Locatie 2: Kleine plas hoofdzakelijk bij korte bui. Rechts daarvan, op locatie 2 ontstaat
een kleine plas bij de hevige bui (roze zone). De rijstrook is hoger gelegen en minder
dan bij locatie 1 een relatieve laagte.
Locatie 3: Plas vooral bij minder hevige bui. Locatie 3 heeft, net als locatie 1 het meest
te ‘lijden’ onder de minder hevige bui (groene zone). Ook hier is de plaszone en
relatieve laagte in lengte richting. Het HWA is ook, net als op locatie 1, hier niet in staat
de rijstrook droog te houden. Dit geldt bij beide buien, maar het meeste bij de minder
hevige (groene) bui.
Locatie 4: Als 2 en in de berm. Locatie 4 is een plas in de berm die geen problemen
oplevert.
Locatie 5: Grote plas hoofdzakelijk bij korte bui. Op locatie 5 heeft de rijstrook een iets
grotere verkanting. Hier ontstaat een plas bij beide buien, maar de grootste bij de
hevigere, korte bui. Hier leidt de combinatie van de HWA-afvoercapaciteit ter plaatse,
in combinatie met de grotere wegafvoer capaciteit, tot een gevoeligheid voor hevigere
buien.

Voorbeeld 2 (A1)
Figuur 5.5 toont het waterbeeld bij twee verschillende buien met een vergelijkbare
herhalingstijd op een deel van de A1. Hier levert vooral de ‘1:10 roze bui’ problemen op bij de
verkantingsovergang (zie het verloop van de hoogtelijnen (grijs)). De ‘1:10 groene bui’ (boven)
levert plassen in de berm. Omdat ter plaatse van de groene plas de oorspronkelijke Kerngis
data van het HWA moest worden ‘gerepareerd’ is dit (net als overigens andere grote
plaslocaties) een zogenaamde ‘aandachtslocatie ‘voor inspectie of combinatie met eventuele
bestaande inspectiegegevens (zie ook de aanbevelingen).
Voor wat betreft de ‘roze’ plassen geldt dat deze het grootst zijn net ten noorden van doorsnede
1. Dit is de plaats waar drie kenmerken samenkomen:
•
•
•

de verkanting is daar minimaal (check hoogtelijnen en vergelijk de doorsnedes);
de helling van de weg in lengterichting neemt daar sterk af (zie lengteprofielen);
een oplopende berm aan de lage kant van het wegdek (zie doorsnede 4, 1 en 2).

Dit illustreert het belang van deze kenmerken bij de opbouw van de kenmerkenkaart (zie
paragraaf 5.4).
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Figuur 5.5 Water op het wegdek op de A1 tijdens een bui van respectievelijk 20 mm in 10 min (roze) en 30 mm in
60 min (groen). Het plasoppervlak dat bij beide buien ontstaat is in wit weergegeven.

5.3.3

Voorbeeld 3 (A2)
Om te onderzoeken wat de invloed is van een uur constante neerslag (synthetische bui) met
verschillende herhalingstijd (en dus verschillend buivolume) vergelijken we in Figuur 5.6 het
waterbeeld van twee buien met een buiduur van 60 min (zie voor bui-informatie ook Tabel 5.2):
•
•

de eerste bui is een constante bui van 30 mm in 60 min (circa 1:10 jaar)
de tweede bui een constante bui van 60 mm in 60 min (circa 1:100 jaar)

De zwaardere bui leidt tot grotere plassen op veelal dezelfde knelpunten.
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Figuur 5.6 Zwaardere bui (oranje) leidt op zelfde locatie tot meer overlast dan lichtere bui (groen). Boven de plas
staat in werkelijkheid een geluidswal met enkele HWA-elementen in Kerngis (blauw). We zien dus het beeld
bij een grotendeels ‘waterdichte’ geluidswal.

5.3.4

Algemene conclusies o.b.v. waterbeelden A1 en A2
Voor het beschouwde deel van de A2 ontstaan op enkele tientallen locaties plassen op de
rijbaan. Om dit te illustreren toont Figuur 5.7 de telling van het absolute aantal plaslocaties op
de weg (in beide richtingen) per ‘tegel’ voor een ‘gebiedsdekkende synthetische bui van 30 mm
in 60 min. In Figuur 5.8 is het complete beeld van de aantallen plassen bij deze bui voor het
gehele gemodelleerde A2-traject weergegeven. Het beeld geeft een indicatie van het aantal
mogelijk stremmende plassen. Kanttekeningen hierbij zijn:
•
•

De tegels zijn niet allemaal even groot, en
De mate waarin de gemodelleerde plasgrootte de werkelijkheid benadert (en daarmee
bijv. of een plas die vanaf de vluchtstrook ontstaat doorgroeit tot op de rijbaan) is in
grote mate afhankelijk van de kwaliteit van de HWA-data. Het kan dus zijn dat in Figuur
5.7 en Figuur 5.8 knelpunten worden weergegeven waar ze in werkelijkheid niet zullen
optreden (het model onderschat mogelijk de HWA-afvoer) en vice versa (het model
overschat de HWA-afvoer).

Figuur 5.8 toont overigens ook dat over een aanzienlijk deel van het traject geen plassen
ontstaan.
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Figuur 5.7 Voorbeeld van de inschatting van het aantal plassen (rode stippen) op een aantal ‘tegels’ (vierkante
vakken)van het A2-traject.
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Figuur 5.8 Schatting van het absolute aantal mogelijk stremmende plassen per ‘tegel’ bij een 1:100 event (huidig
klimaat) op het gemodelleerde A2-traject. De tegels zijn niet allemaal even groot.

Uit de simulaties is afgeleid dat:
•

•
•
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De overlast zeer plaatselijk is, en dat, omdat in de simulaties de neerslag op alle
locaties gelijk is, deze dus afhankelijk is van de samengestelde werking van de
ruimtelijke kenmerken (hoogte berm, relatieve laagtes, verkanting) van het wegomgevingscomplex en de HWA-capaciteit. De HWA werkt bij minder hevige buien meer
‘plas-reducerend’ dan bij buien met een (gelijk volume maar) hogere intensiteit.
Ook het bui-type is van invloed op de uiteindelijke lokale overlast (omvang plassen en
duur van water op de weg). Dit blijkt bijvoorbeeld uit de voorbeelden uit de voorgaande
paragrafen.
Plasvorming bij toenemende herhalingstijd - op locaties die ook bij een lagere
herhalingstijd knelpunten vormen - groter wordt in omvang. Deze, enigszins voor de
hand liggende conclusie, leert dat waterbeelden van uiteenlopende herhalingstijden
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kunnen worden geïnterpoleerd. Dit is bruikbaar bij het vergelijken van diverse
stresstestbeelden.
5.3.5

Schatting duur overlast op enkele locaties
Er zijn circa 40 plaslocaties op de A2. Voor een inschatting van de plasduur hebben we er 3
geselecteerd op basis van onder meer:
•
•

de betrouwbaarheid van het model op de betreffende locaties, en
de plasomvang en de kenmerken van het weg-omgevingscomplex.

Op deze locaties is het ontstaan en verdwijnen van plassen gesimuleerd voor 2 buien:
•
•

Bui 1 van 60 mm in 60 min, met een herhalingstijd van orde 100 jaar
Bui 2 van 40 mm in 10 min, met een herhalingstijd van orde 500 jaar

Tabel 5.4 geeft de plasduur schatting en de impact qua betrokken rijstroken voor deze twee
buien op 3 locaties. De hier gehanteerde definities van plas en plasduur zijn:
•
•

een plas ontstaat bij diepten groter dan 1 cm
de duur van een stremmende plas is de tijd dat de kantstreep met meer dan 0,5 m
wordt overschreden.

Tabel 5.4 Overzicht van de analyse van de ontwikkeling van enkele plassen op de A2 ten behoeve van de
genoemde stremmingsduurschatting.

De plasduren (Tabel 5.4, 4e kolom) zijn berekend uit een dynamische analyse waarin is
gekeken hoe tijdens de buien plassen ontstaan en maximaal aangroeien tot aan het eind van
de bui, en vervolgens weer verdwijnen (zie Figuur 5.7).
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Figuur 5.9 Enkele frames uit de video van plas 1. Opbouw en verdwijnen van een plas op de rijstrook van de A2
tijdens een bui van 60 mm in 1 uur (plas 1 uit de analyse). HWA speelt een belangrijke rol bij het verkorten
van de plassenduur.

Samenvattend concluderen we, mede gezien de modelbetrouwbaarheid, dat de plassen bij
deze buien gedurende enkele uren een stremmende werking kunnen hebben op meerdere
rijstroken.

5.4
5.4.1

Landsdekkend overzicht van zones die gevoelig zijn voor wateroverlast
Aanpak
Uit de gesimuleerde waterbeelden voor verschillende buien(groepen) destilleren we
waterbeelden. Vervolgens kijken we hoe de plassen ‘in het model’ mogelijk zijn ontstaan.
Daarbij gaan we uit van de typen plasvorming uit paragraaf 5.2.2:
•
•
•

Type 1: Plassen op de weg waarbij beperkte afstromingscapaciteit van het wegdek
(verkanting) een rol speelt;
Type 2: Plassen aan de kant van de weg (vaak als eerste op de vluchtstrook) als gevolg
van stremming in de afstroming van water vanaf het wegdek richting berm of HWA;
Type 3: Plassen aan de kant van de weg (vaak als eerste op de vluchtstrook) als gevolg
van water dat vanuit de berm de weg op stroomt.

In de studielocaties kijken we naar:
•
•
•
•

de aanwezigheid van een verhoogde of hoge berm;
naar de HWA-capaciteit;
de aanwezigheid van een geluidswal;
de verkanting.

We kijken in de modeluitkomsten (waarvan voorbeelden zijn gegeven in paragraaf 5.3) hoe de
plassen ‘in het model’ zijn ontstaan. Is er HWA aanwezig, is er een geluidswal, wat is de
verkanting? Met betrekking tot de berm (aan de water ontvangende kant van de weg) kijken
we of de plassen in het waterbeeld correleren met een oplopende berm net naast het wegdek,
en verder van de weg af.
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Op basis van deze analyses formuleren we criteria voor gevoelige zones voor wateroverlast .
Hierbij gaan we eerst uit van een initiële set criteria, karakteriserende variabelen en
grenswaarden voor die variabelen.
Na bestudering van het kaartbeeld van de gevoelige zones, en bijstelling op basis van de
waterbeelden (op de betrouwbare locaties), verbeteren we indien nodig, de criteria of
grenswaarden, net zolang tot de vormcriteria de waterbeelden maximaal ‘voorspellen’ voor de
modeltrajecten. Dit is al beschreven bij de aanpak en geïllustreerd in Figuur 5.3. Vervolgens
genereren we hiermee een landsdekkend beeld.
Uiteindelijk zijn de volgende criteria en grenswaarden gehanteerd:
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃

Gevoeligheid ‘hoge nabije berm’
Aan de ‘water ontvangende’ kant is de bermhoogte direct naast de weg (op 30 cm uit
de rand van de weg) minimaal 10 cm hoger dan de weg rand;
Gevoeligheid ‘geluidswal zonder HWA;
Aan de water ontvangende kant wél een geluidsscherm, maar aldaar géén HWA
aanwezig;
Gevoeligheid ‘oplopende berm
Aan de water ontvangende kant een oplopende berm (3m uit de weg kant is het
maaiveld minimaal 30 cm hoger)
Gevoeligheid ‘ontbreken HWA’
Aan de water ontvangende kant géén HWA aanwezig en wél een oplopende berm
aanwezig is (3m uit de weg kant is het maaiveld minimaal 10 cm hoger);
Gevoeligheid ‘geringe verkanting’ (verkanting lokaal < 1.5 %);
Gevoeligheid ‘geringe verkanting’ (verkanting lokaal < 1.0 %);

Notabene:
⁃
⁃

we gaan uit van de informatie zoals die in Kerngis beschikbaar is. ‘géén HWA aanwezig’
betekent dus dat daadwerkelijk geen HWA aanwezig is, ofwel dat niet of onvoldoende
HWA-gegevens beschikbaar zijn.
we gaan uit van water ondoorlatende geluidschermen. De precieze situatie kan
bijvoorbeeld door inspectie worden bepaald. Figuur 0.9 toont de ‘waterdichte’
aansluiting van een geluidscherm langs de A2 op het maaiveld, en een plaats waarin
wel, maar zeer lokaal, onderdoor stroming mogelijk is.

In die zin kunnen de zones uit de kenmerkenkaart dus goed worden opgevat als onderlegger
bij het interpreteren van uitgevoerde inspecties en van nieuwe inspecties waarin de werkelijke
situatie (HWA aanwezig? Geluidswal waterdicht? Etc.) in kaart kan worden gebracht.
Voorbeeld: kenmerk ‘verkanting’
In de kenmerkenkaart zijn de criteria per hectometersample in het AHN getoetst. Figuur 5.10
toont als voorbeeld enkele zones ‘geringe verkanting’ (verkanting <1.5%) tegen de achtergrond
van het berekende waterbeeld op diverse locaties.
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Figuur 5.10 Voorbeelden van enkele gevoeligheid zones ‘geringe verkanting’ (met geel gemarkeerde hectometer
trajecten waarbinnen verkanting <1.5% is) tegen de achtergrond van de berekende waterbeelden (overzicht
en details).

Weg- en weg-omgevingscriteria per kenmerk
Figuur 5.11 toont de betrokken weg- en weg-omgevingskenmerken bij de 6 deelkaarten. De
drie gestippelde wegkenmerken (linksonder in de figuur) zijn niet meegenomen in de huidige
versie van de Kenmerkenkaart Wateroverlast.
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Figuur 5.11 De betrokken weg- en weg-omgevingskenmerken bij de diverse deelkaarten. De drie gestippelde
wegkenmerken zijn niet meegenomen in de huidige versie van de Kenmerkenkaart Wateroverlast.

5.4.2

Uitkomst – de Kenmerkenkaart
De kenmerkenkaart Wateroverlast is opgebouwd uit 6 deelkaarten (zie bijlage A.8). In Figuur
5.12 is ter illustratie de kaart voor de gevoeligheid ‘hoge nabije berm’ weergegeven. De kaarten
zijn digitaal opgeleverd.
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Figuur 5.12 Deelkaart: gevoeligheid ‘hoge nabije berm’ van de Kenmerkenkaart Wateroverlast. De gele zones
markeren een hectometer traject waarbinnen de sample raai uit het AHN op een hoge nabije berm wijst
(berm 30 cm uit de wegrand meer dan 10 cm hoger dan het wegdek aan die zijde).

5.4.3

Adviezen voor gebruik van Kenmerkenkaart
Samenvattende conclusies
In de studie die in dit hoofdstuk is beschreven is kennis opgebouwd over plasvorming tijdens
extreme neerslag op het weg-omgevingscomplex. Bij plasvorming spelen ruimtelijke
kenmerken van de omgeving een belangrijke rol, net als de vormgeving van de weg en de
afvoer(mogelijkheid) van regenwater richting berm en HWA.
Ondanks de voor dit doel matige kwaliteit van de basisinformatie over de ligging en capaciteit
van het HWA (de informatie in het datasysteem Kerngis is destijds niet t.b.v. hydraulische
modellering verzameld), is toch een goed beeld ontstaan van de kenmerken die de
gevoeligheid voor wateroverlast bepalen. Daartoe zijn de meest betrouwbare delen van het
model hebben gebruikt bij het afleiden van de kenmerken en criteria.
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De gebruikte classificering van kenmerken en de analyses zijn gemaakt met de toepassing van
de resultaten op het netvlies: het identificeren van knelpunten en nemen van maatregelen. Het
gevolg daarvan is dat de kenmerkenkaart een eerste beeld oproept van mogelijke klimaat
adaptieve maatregelen.
De belangrijke kenmerken die de gevoeligheid voor plasvorming vergroten zijn (naast de ligging
en capaciteit van het HWA systeem):
•
•
•
•

Bermhoogte van de berm net naast de weg aan de lage zijde (te beïnvloeden via maaien onderhoudsbeleid);
Bermoploop verder van de wegrand i.v.m. waterstromen vanuit de berm naar het
wegdek (te beïnvloeden door lokale herinrichting van de berm met het oog op
beheersing overland flow);
De aanwezigheid van geluidsschermen, vooral als deze ‘waterdicht’ zijn (geworden) en
in combinatie met het ontbreken van HWA ter plaatse.
Een geringe verkanting van de weg, vooral op locaties die in rijrichting een toestroom
van water toelaten (net na of voor een helling);

De ontwikkelde modellen zijn nu gebruikt voor het maken van de kenmerkenkaart maar zijn
ook bruikbaar voor maatregelanalyses waarin de effectiviteit van bijvoorbeeld intensiever bermof HWA-onderhoud, of het verhogen van berminfiltratie gekwantificeerd kan worden. Daarnaast
kunnen de modellen worden toegepast om de ontwerpmethodiek waar het gaat om neerslagafvoer verder te verfijnen.
Gebruik bij koersbepaling
De exercitie om inzicht te krijgen in de wateroverlastbestendigheid van het wegomgevingscomplex van de rijkswegen dient het identificeren van kwetsbare locaties, en om de
juiste klimaatadaptatiemaatregelen te bepalen. Het identificeren van deze maatregelen gebeurt
op verschillende niveaus.
Op het hoogste niveau is dat de zogenaamde koersbepaling. Hierbij gaat het om het vaststellen
van de ambitie met betrekking tot klimaatadaptatie, meer specifiek in termen van doelen en
prioritering zoals veiligheid en bereikbaarheid. Daarna moet worden bepaald wat de impact op
deze doelen is in de nul-situatie, dat wil zeggen zonder het nemen van aanvullende
maatregelen. Dat, en kennis van de effectiviteit van mogelijke maatregelen, vormt de basis
voor het in kaart brengen van een realistisch handelingsperspectief.
De kennis van het neerslag-afvoer gedrag van het weg-omgevingscomplex, ligt hier als een
basis onder. Met die kennis kunnen we bij gegeven verstoringen van het systeem
(‘onbeheersbare input’ op het systeem, zoals klimaat, veranderingen in de buitenruimte,
bermverhoging door aangroeiing etc.) mogelijke acties (zoals maatregelen zijnde de
‘beheersbare input op het systeem’) evalueren. In Figuur 5.13 is dit proces schetsmatig in beeld
gebracht.
De modelsimulaties die in het kader van het KBN-onderzoek zijn uitgevoerd geven inzicht in:
•
•

Het effect van kenmerken in de buitenruimte op plasvorming die de veiligheid en
bereikbaarheid kunnen beïnvloeden;
En daarmee ook al in bepaalde mate inzicht in het type maatregelen dat deze impact
kan verminderen.
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Voor een uiteindelijk noodzakelijke kosten-baten analyse zijn aanvullende berekeningen nodig
waarin bijvoorbeeld het effect van een aangepast onderhoudsschema, een lokale herinrichting
van bermen, of het aanpassen van het HWA-systeem worden gekwantificeerd. De hier
ontwikkelde Kenmerkenkaart Wateroverlast kan echter al van nut zijn bij de discussie rond de
koersbepaling en het selecteren van deelgebieden waarvoor nadere modelsimulaties kunnen
worden uitgevoerd.

Figuur 5.13 Kennis van het systeem ‘weg en omgeving’ t.b.v. maatregelanalyse en koersbepaling.

Gebiedsgerichte studies
De deelkaarten kunnen worden gebruikt als ‘naslagbeeld’ bij het uitvoeren van gebiedsgerichte
studies waarbij klimaatadaptatie een thema is. Ook kunnen ze worden gebruikt voor de
koppeling met nieuwe gebiedsgerichte inspectiegegevens. Door deze koppeling met de
informatie uit de kenmerkenkaart, of de achterliggende waterbeelden (als die voorhanden zijn),
kan de inspectie-informatie worden verrijkt. Met deze verrijkte informatie kunnen dan ook weer
betrouwbaarder modellen worden gemaakt.
Wanneer volgens de kenmerkenkaart een of meerdere mogelijk kwetsbare locaties aanwezig
zijn kan besloten worden om tegelijk met andere aanpassingen, de geambieerde
klimaatadaptatie m.b.t. de bestrijding van wateroverlast, vorm te geven. Die ‘meekoppeling’
kan concreet bestaan uit:
•
44

het ruimtelijk anders aanleggen van een weg dan men van plan was;
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•
•

een aangepaste hydraulische toetsing uitvoeren op bijvoorbeeld het HWA-ontwerp;
het plaatselijk aanpassen van ontwerpeisen omdat dat vanuit een ander beleidskader
gewenst is (bovenregionale betekenis van wegen i.v.m. evacuatie).

In al deze gevallen kan het wenselijk zijn voor de betreffende regio aanvullende simulaties uit
te voeren (zie ook beperkingen Kenmerkenkaart Wateroverlast).
Beperkingen Kenmerkenkaart Wateroverlast
De kenmerkenkaart wijst op mogelijk gevoelige locaties. De kracht van de kaart is dat deze
indicatie gebaseerd is op oorzaak-effect inzichten die zijn verkregen met een natuurgetrouw
model van de stroming van water op de weg en in de buitenruimte. Daarmee stijgt de waarde
uit boven eerdere kenmerkenkaarten waarbij de kenmerken zelf uitgangspunt zijn gehanteerd,
en dus niet zoals in voorliggende studie het resultaat van een modelanalyse. De hier
gepresenteerde (versie van) de kenmerkenkaart heeft echter ook beperkingen. Die komen
voort uit:
•
•
•

Modelonbetrouwbaarheid, met name als gevolg van de beperkte kwaliteit van de HWAinformatie. Deze onbetrouwbaarheid vertaalt zich automatisch in het berekende
waterbeeld.
Het feit dat de kenmerken zijn geïdentificeerd aan de hand van ‘slechts’ een drietal weg
trajecten op de A1 en A2. Deze zijn niet geheel representatief voor het hele
hoofdwegennet;
De hoge, maar beperkte resolutie van de kenmerken scan waarmee de kaarten zijn
gemaakt. Per hectometer is een sample van het weg-berm-verloop geëvalueerd. De
waarde daarvan is aan de ‘gehele hectometer’ toegekend. Hierdoor kunnen
bijvoorbeeld kenmerken (in het gescande AHN) zijn gemist.

De kwaliteit van het ‘bewerkte’ AHN, waarin in enkele gevallen objecten ten onrechte als
maaiveldverhoging kunnen zijn vertaald.
5.4.4

Aanbevelingen voor verdiepend onderzoek
Op basis van deze studie doen we de volgende aanbevelingen met betrekking tot
vervolgonderzoek en toepassingen:
•
•

•
•
•
•

Het anders verwerken en vastleggen van onder andere de HWA-informatie, meer
gericht op het hydraulisch modelleren. Een en ander mogelijk naar voorbeeld van de
stedelijke riolering.
Het (wellicht gebiedsgericht en project gestuurd) uitbreiden van het gemodelleerde
areaal met als doel het opbouwen van een representatiever beeld van wateroverlast
op het rijkswegennet. Hoe groter het gemodelleerde areaal, hoe betrouwbaarder de
kenmerken.
Gaan ‘kijken’ op locaties waar nu in het model knelpunten ontstaan. Dit ter
kennisvergroting en verificatie van de modellen.
Het combineren van (recente) gerichte inspecties van bijvoorbeeld TNO met de
informatie uit deze studie, met als doel een verdere opwaardering van het eindbeeld.
Verdiepen van modelanalyses en de procesbeschrijving (metingen) zoals stroming
door ZOAB. Nu ontbrak daarvoor de lab informatie (denk aan testtraject in De
WaterStraat van de TU Delft).
Het ontwikkelen van de bestaande modellen tot zogenaamde ‘digital twins’, computer
testopstelling voor nadere effect- en maatregelanalyses ter ondersteuning van
toekomstige projecten.
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•
•

5.5

Het uitbreiden van het aantal weg- en weg-omgevingskenmerken(combinaties), zoals
de invloed van bijvoorbeeld ‘laagtes in rijrichting’ (zie ook Figuur 5.11 gestippelde
blokken), en mogelijk het toevoegen van deelkaarten.
Het verhogen van de scanresolutie waarmee de kenmerkenkaart worden afgeleid,
bijvoorbeeld van 100 meter naar 10 meter of 1 meter. Dit geeft een nauwkeuriger beeld
van de gevoeligheden.

Slecht zicht tijdens hevige neerslag
Slecht zicht tijdens hevige neerslag ontstaat door hevige neerslag in combinatie met
opspattend water door weggebruikers. De combinatie van veel vocht in de lucht en ook water
op de voorruit belemmert het zicht van de bestuurder. Hierdoor neemt de rijsnelheid vaak af.
Dit kan tot gevaarlijke situaties leiden met mogelijk ongelukken (en aanverwante stremming)
tot gevolg.

Figuur 5.14 Slecht zicht tijdens hevige neerslag

Bij DAB (dicht asfalt beton) is bij regen eerder sprake van slecht zicht dan bij ZOAB (zeer open
asfalt beton). Bij extreme buien speelt slecht zicht door opspattend water (en neerslag
rechtstreeks op de voorruit) zowel op DAB als ZOAB; het ZOAB raakt dan immers al snel
verzadigd. Binnen deze stresstest is daarom geen gevoeligheidskaart gemaakt, omdat dit
overal kan spelen op het hoofdwegennet.
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6 Gevoeligheid van talud voor afstromend regenwater
6.1

Erosie en afschuiving van het wegtalud
Door water -dat als gevolg van neerslag afstroomt van de weg, een kunstwerk of van het talud
zelf- kan een talud dusdanig ver uitspoelen dat de stabiliteit van het wegdek en de daaraan
gerelateerde objecten in gevaar komt. Zie hieronder twee voorbeelden van locaties waar het
wegtalud is afgeschoven.

Figuur 6.1 Voorbeelden van locaties waar het wegtalud is afgeschoven door afstromend regenwater

6.1.1

Aanpak
Omdat er voor deze bedreiging nog geen risico kaarten bestaan is de gevoeligheid van het
wegnetwerk bepaald via de RI2DE aanpak zoals beschreven in Bijlage B. Voor deze bedreiging
zijn nauwelijks incidenten uit het verleden bekend, waardoor er geen uitgebreide validatie van
de uitkomsten heeft kunnen plaatsvinden.
Om de gevoeligheid van deze bedreiging te bepalen zijn op basis van expert kennis
gevoeligheidsfactoren bepaald. De meegenomen gevoeligheidsfactoren, de reden om gebruik
te maken van deze factoren en de definitie van de klassegrenzen (1,2,3) zijn in onderstaande
tabel weergegeven. Voor een toelichting van de gebruikte bronnen, zie bijlage B. Het is niet
mogelijk gebleken om alle gevoeligheidsfactoren te vinden op een bruikbaar detail niveau.
Hierdoor kon vegetatie van het talud niet worden meegenomen.
De RI2DE analyse is alleen voor wegdelen uitgevoerd waar de weg hoger ligt dan het talud.
Daarnaast zijn aan de gebruikte factoren geen gewichten (belang) toegekend. De gebruikte
factoren hebben daarmee evenveel invloed op de resultaten.
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Tabel 6.1 Overzicht van gebruikte gevoeligheidsfactoren, redenen, en klassegrenzen voor de analyse:
Gevoeligheid voor erosie en afschuiving van het wegtalud door afstromend regenwater.

Gevoeligheids
factor
Aanwezigheid
talud
Steilheid talud
Vegetatie talud
(ouderdom) /
Recente
werkzaamheden

Grondsoort van
talud

Aanwezigheid
viaduct en brug
(hoofdweg over
viaduct/brug)

Locaties waar
wateroverlast
kan ontstaan
(kenmerkenkaar
ten plasvorming)

18

Reden voor meenemen van factor
Er moet een talud aanwezig zijn om
grond weg te kunnen laten spoelen.
Hoe steiler het talud, des te meer kans
op erosie en instabiliteit.18
Een gezond en diep wortelstelsel
verkleint de kans op erosie. Taluds met
jonge vegetatie en/ of waar door
omstandigheden (bijv werkzaamheden)
er nog geen stevig wortelstelsel
aanwezig is, hebben een grotere kans
op erosie/ uitspoeling
De gevoeligheid voor erosie is
afhankelijk van de eigenschappen van
de grond. Cohesieve grondsoorten zoals
klei zullen minder gemakkelijk
uitspoelen. Hoewel veel taluds worden
afgewerkt met grond uit de omgeving is
locatie specifieke informatie over de
grondsoort van het wegtalud echter niet
bekend en daarom is alle grond
conservatief als zand geclassificeerd.
Kunstwerken zoals viaducten en
bruggen, moeten regen die op het
kunstwerk valt afvoeren. Vaak is
drainage aanwezig om het water dat op
het kunstwerk valt, er vanaf te voeren.
Echter als dat niet het geval is of als de
drainage niet goed functioneert, zal al
het water dat op het kunstwerk valt er via
de op- of afrit vanaf moeten stromen.
Hierdoor kan op de locatie van de
overgang van het kunstwerk naar de
omgeving relatief veel water afstromen
dat tot erosie van het nabij gelegen talud
kan leiden.
Andere locaties waar water kan
accumuleren (en dus van de weg kan
stromen) verhogen ook de kans op
uitspoelen. Daarbij is gekeken naar de
kenmerken waar een hogere berm naast
de weg wordt geïdentificeerd, eventueel
in combinatie met aanwezigheid van
HWA.

1

2

3

geen talud

<= 1:2.5

> 1:2.5

klei

silt

zand

geen viaduct/
brug

wel
viaduct/
brug

geen
wateroverlast

wel
waterove
rlast

Na uitvoering van de gevoeligheidsanalyse is gebleken dat de laatste 10 jaar steeds meer taluds worden aangelegd
met een helling van 1:1,5. Er zijn op die locaties geen problemen ontstaan, tenzij er andere verzwarende
omstandigheden waren. Bij nader inzien is de grens van 1:2,5 dus niet streng genoeg en daarom zou bij een
volgende analyse een score van “3” pas gekregen moeten worden vanaf een hellingshoek van 1:1,5
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6.1.2

Uitkomsten
De uitkomsten van bovenstaande analyse geven een hoge gevoeligheid op locaties waar
meerdere kenmerken hoog scoren. Er is voor gekozen om een locatie als gevoelig te
classificeren als twee van de drie volgende kenmerken aanwezig zijn: een steil talud, een
viaduct en gevoeligheid voor plasvorming. Locaties waar geen talud aanwezig is of het talud
hoger is dan de weg (talud ligt dan naast de weg) krijgen een score 0. Deze gevoelige locaties
liggen verspreid door het land. Er lijken meer gevoelige locaties in het westen van Nederland
te liggen; mogelijk is hier een hogere dichtheid aan ongelijkvloerse kruisingen en afritten.
Tijdens het schrijven van deze rapportage heeft op 6/6/2019, op de A10 Li 19,0 een afschuiving
van het wegtalud plaatsgevonden tijdens intense neerslag. Dit incident vond plaats op een
traject waar bovenstaande analyse ook gevoelige plekken geïdentificeerd heeft. Weliswaar is
dit geen validatie van de resultaten maar het spreekt de resultaten ook niet tegen

Figuur 6.2 Gevoeligheid hoofdwegennet voor erosie en afschuiving van het wegtalud door afstromend regenwater
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6.1.3

Adviezen voor gebruik
Omdat een aantal van de gevoeligheidsfactoren niet meegenomen kon worden (o.a. vegetatie
talud en grondsoort talud) en het niet mogelijk was om een betrouwbare validatie uit te voeren
op basis van historische data, moeten de uitkomsten met gereserveerdheid gebruikt worden.
Deze resultaten zijn een indicatie, voor een betrouwbare uitspraak is nadere analyse nodig,
bijvoorbeeld bij onderhoudsplanning of specifieke projecten. moeten gezien worden als een
eerste stap in een nauwkeurigere analyse.

6.1.4

Aanbevelingen voor verdiepend onderzoek
De resultaten van dit onderzoek kunnen verbeterd worden door de uitvoering van een
incidenten analyse op basis van historische data. Hiervoor is nodig dat incidenten waarbij
erosie van het wegtalud plaatsgevonden heeft geregistreerd worden en ook ‘herkenbaar’ als
erosie van wegtalud teruggevonden kunnen worden. Daarbij dient datum en locatie bekend te
zijn. Idealiter zou dit ook aan een weerevent (bijv. hevige neerslag) en mechanisme gerelateerd
kunnen worden (“afschuiving vond plaats na zeer heftige regenval met intensiteit […]).
Daarnaast zou een foto van de situatie wenselijk zijn. Hiermee kunnen eventueel nieuwe
gevoeligheidsfactoren worden geïdentificeerd of bestaande bevestigd. Tevens zou met een
incidenten database het relatieve belang van de factoren bepaald kunnen worden en zouden
makkelijker nieuwe gevoeligheidsfactoren kunnen worden geïdentificeerd. In eerste instantie
zouden de factoren kunnen worden beoordeeld door experts, waarna vervolgens deze
resultaten worden gefit op de incidentendatabase. Op het moment dat er voldoende incidenten
zijn geregistreerd kan een statistische analyse uitgevoerd worden.
Echter, een dergelijke database met incidenten uit het verleden is niet beschikbaar. Om meer
gevoel te krijgen voor relevante factoren en hun invloed op de uitkomsten, kan het werken met
scenario’s, in combinatie met modelleren van de bedreiging een werkwijze vormen waarmee
de resultaten betrouwbaarder worden. Voor een specifieke situatie zou een bui met een
bepaalde herhalingstijd gesimuleerd kunnen worden om na te gaan met hoeveel afstroming
het talud te maken krijgt en waar (en wanneer) het talud zou kunnen gaan afschuiven/
eroderen. Op die manier kunnen mogelijk ook andere factoren worden geïdentificeerd die
toegevoegd kunnen worden aan de analyse.

6.2

Erosie en afschuiving van een talud naast de weg
Bij de bedreiging ‘erosie en afschuiving van een talud naast de weg door afstromend
regenwater’ erodeert het afstromende water een helling (talud) waar de weg onder ligt. Het
vrijkomend materiaal komt daarbij op de weg en/ of vluchtstrook terecht. Een voorbeeld hiervan
is het incident dat in juni 2016 plaatsvond op de A74.
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Figuur 6.3 voorbeeld van afschuiving van een talud naast de weg door afstromend regenwater bij de A74 (meer
specifiek: er is een erosiekrater ontstaan door uit het talud tredend grondwater), ten oosten van Venlo

6.2.1

Aanpak
Omdat er voor deze bedreiging nog geen risico kaarten bestaan, is de gevoeligheid van het
wegnetwerk bepaald via de RI2DE aanpak zoals beschreven in bijlage B. Voor deze bedreiging
zijn nauwelijks incidenten uit het verleden bekend, waardoor er geen uitgebreide validatie van
de uitkomsten heeft kunnen plaatsvinden.
Om de gevoeligheid van deze bedreiging te bepalen zijn op basis van expert kennis
gevoeligheidsfactoren bepaald. De meegenomen gevoeligheidsfactoren, de reden om gebruik
te maken van deze factoren en de definitie van de klassegrenzen (1,2,3) zijn in onderstaande
tabel weergegeven. Voor een toelichting van de gebruikte bronnen, zie bijlage B. Het is niet
mogelijk gebleken om alle gevoeligheidsfactoren te vinden op een bruikbaar detail niveau.
Hierdoor kon vegetatie van het talud niet worden meegenomen.
De RI2DE analyse is alleen op die taluds uitgevoerd waar de weg lager ligt dan het talud zelf.
Daarnaast zijn aan de gebruikte factoren geen gewichten (belang) toegekend. De gebruikte
factoren hebben daarmee evenveel invloed op de resultaten.
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Tabel 6.2 Overzicht van gebruikte gevoeligheidsfactoren, redenen, en klassegrenzen voor de analyse:
Gevoeligheid voor erosie en afschuiving van een talud naast de weg door afstromend regenwater

Gevoeligheidsfactor

Reden voor meenemen van factor

aanwezigheid talud

Er moet een talud aanwezig zijn om
grond weg te kunnen laten spoelen.
Een gezond en diepgeworteld
wortelstelsel verkleind de kans op
erosie. Taluds met jonge vegetatie
en/ of waar door omstandigheden
(bijv werkzaamheden) er nog geen
stevig wortelstelsel aanwezig is,
hebben een grotere kans op erosie/
uitspoeling
Hoe steiler het talud, des te meer
kans op erosie en instabiliteit.
De gevoeligheid voor erosie en
afschuiven van een grondlichaam
naast de weg neemt toe bij
toenemende hoogte. Dit is
gerelateerd aan de grootte van het
oppervlak dat in potentie kan
eroderen: hoe groter dit oppervlak,
des te groter de kans op optreden.
Het oppervlak wordt hierbij bepaald
door de hoogte van de helling
Als er erosie plaatsvindt, dan moet
het materiaal ook nog op de weg
terecht kunnen komen. Daarom is de
afstand van de teen van het talud tot
de weg een relevante factor: hoe
dichterbij de weg op de teen van het
talud staat, des te groter de
gevoeligheid voor deze bedreiging
De gevoeligheid voor erosie is
afhankelijk van de eigenschappen
van de grond. Naar verwachting
zullen cohesieve grondsoorten zoals
klei minder gemakkelijk uitspoelen.
Het is echter de vraag of er
onderscheid gemaakt kan worden in
het type grond van de bovenlaag van
een talud.

Vegetatie talud
(ouderdom) / Recente
werkzaamheden

Steilheid talud
Hoogte talud

Afstand tot de weg

Grondsoort van talud
naast weg

6.2.2

1

2

3

geen talud

<= 1:2.5

> 1:2.5

<2m

>2m

<2m

4 - 10
meter

<4
meter

4 - 10
meter

silt

zand

silt

Uitkomsten
De uitkomsten van bovenstaande analyse geven een hoge gevoeligheid op locaties waar
meerdere kenmerken hoog scoren. Na bestudering van de resultaten van de analyse is er voor
gekozen een locatie als gevoelig te classificeren als alle 4 volgende kenmerken aanwezig zijn:
een steil talud, een hoog talud, een talud dicht bij de weg en een talud van zand. Locaties met
3 van deze kenmerken hebben een matige gevoeligheid en minder dan 3 kenmerken geeft een
lage gevoeligheid. Het beperkte aantal hoog-gevoelige locaties ligt verspreid door met name
oost en zuid Nederland.
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Figuur 6.4 Gevoeligheid hoofdwegennet voor erosie en afschuiving van een talud naast de weg door afstromend
regenwater

Een validatie was niet mogelijk omdat geen incidentendatabase beschikbaar is. Voor zover
bekend heeft deze bedreiging zich de afgelopen jaren ook slechts één keer voorgedaan bij de
A74 (zie voorbeeld hiervoor). Hoewel hier de oorzaak mogelijk gelegen was in een slechte
drainage van een hoger gelegen weg, waren wel alle verdere kenmerken daar aanwezig die
het mogelijk maakten dat het talud daadwerkelijk afschoof. In die zin klopt het dus dat deze
locatie als gevoelig wordt geïdentificeerd.
6.2.3

Adviezen voor gebruik
Omdat het niet mogelijk was om een betrouwbare validatie uit te voeren op basis van
historische data, moeten de uitkomsten met gereserveerdheid gebruikt worden. De gevoelige
locaties op de kaart moeten daarom worden geïnterpreteerd als zijnde locaties waar de
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kenmerken voor instabiliteit aanwezig zijn. Deze locaties zijn daarmee theoretisch een
gevoelige locatie, maar de kans dat de bedreiging zich daadwerkelijk voordoet is klein.
6.2.4

Aanbevelingen voor verdiepend onderzoek
De resultaten van dit onderzoek kunnen mogelijk verbeterd worden door de uitvoering van een
incidentenanalyse op basis van historische data. Hiervoor is nodig dat incidenten waarbij erosie
van het talud naast de weg heeft plaatsgevonden, geregistreerd worden en ook als zodanig
‘herkenbaar’ teruggevonden kunnen worden. Daarbij dient datum en locatie bekend te zijn.
Idealiter zou dit ook aan een weerevent (bijv. hevige neerslag) en mechanisme gerelateerd
kunnen worden (“afschuiving vond plaats na zeer heftige regenval met intensiteit […]).
Daarnaast zou een foto van de situatie wenselijk zijn. Hiermee kunnen eventueel nieuwe
gevoeligheidsfactoren worden geïdentificeerd of bestaande bevestigd. Tevens zou met een
incidenten database het relatieve belang van de factoren bepaald kunnen worden en zouden
makkelijker nieuwe gevoeligheidsfactoren kunnen worden geïdentificeerd. In eerste instantie
zouden de factoren kunnen worden beoordeeld door experts, waarna vervolgens deze
resultaten worden gefit op de incidentendatabase. Op het moment dat er voldoende incidenten
zijn geregistreerd zou een statistische analyse uitgevoerd kunnen worden. Omdat incidenten
in Nederland slechts sporadisch voorkomen kan overwogen worden een validatie van de
gehanteerde aanpak uit te voeren met data uit het buitenland.
Echter voor zover bekend is een dergelijke database met incidenten uit het verleden niet
aanwezig. Om toch meer gevoel te krijgen voor de relevante factoren en hun invloed op de
uitkomsten, zou het werken met scenario’s, in combinatie met modelleren van de bedreiging
een werkwijze kunnen vormen waarmee de resultaten betrouwbaarder worden. Voor een
specifieke situatie zou een bui met een zekere herhalingstijd gesimuleerd kunnen worden om
na te gaan met hoeveel afstroming het talud te maken krijgt en waar (en wanneer) het talud
zou kunnen gaan afschuiven/ eroderen.
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7 Gevoeligheid voor stijging grondwaterstand
7.1
7.1.1

Grondwaterstandstijging bij speciale objecten
Aanpak
Bij deze gevoeligheidsanalyse zijn de volgende speciale objecten beschouwd:
•
•
•
•

EPS, Expanded Polystyreen
Schuimbeton, beton met gasbubbeltjes
AVI-bodemas, de bodemas die overblijft bij verbranding in afval verbrandingsinstallaties
Paalmatrassen

Voor de locaties van de speciale objecten is gebruik gemaakt van de lijst van objecten uit de
Blue spot studie (2012)19. Deze is aangevuld met nieuwe objecten die door RWS zijn
aangeleverd.
Voor de bepaling van de gevoeligheid van lichtgewicht constructies wordt er vanuit gegaan dat
de lichtgewicht constructies ontworpen zijn voor de huidige grondwaterstand situatie. Het is
daarom vooral van belang die locaties in beeld te hebben waar de grondwaterstand mogelijk
gaat veranderen als gevolg van klimaatverandering.
Grondwatermodel en toekomstscenario’s
In 2012 is de studie “Investigation of the blue spots in the Netherlands National Highway
Network” opgeleverd voor RWS waarin een vergelijkbare aanpak is gevolgd (Bles, 2012). Drie
ontwikkelingen hebben er toe geleid dat besloten is deze analyse te actualiseren:
1. De toekomst scenario’s zijn aangepast, waarbij nu gebruik gemaakt is van de
Deltascenario’s 2017. Hierdoor zijn er onder meer aanpassingen gemaakt aan de
meteorologische randvoorwaarden voor de verschillende scenario’s, is de maaivelddaling
afhankelijk van de Deltascenario en zijn grondwateronttrekkingen en veranderingen daarin
beter gesimuleerd. Voor een volledige beschrijving van de aanpassingen in de
Deltascenario’s wordt verwezen naar Wolters (2018)20.
2. Het modelinstrumentarium is verbeterd met de meest recente kennis en data over de
werking van het watersysteem én maatregelen waartoe besloten is in Deltaprogramma
Zoetwater fase I.
3. Er zijn veranderingen in het hoofdwegennet opgetreden en er zijn kwetsbare objecten
bijgekomen.
Het betrekken van grondwaterstandsmetingen, in aanvulling op de landsdekkende
modelresultaten van het NHI, in de analyse van gevoeligheden is bij de opzet van de methodiek
overwogen. Dit bleek echter, in verhouding tot de toegevoegde waarde, een te grote
tijdsinvestering te kosten.
Om de gevoeligheid te bepalen is gebruikgemaakt van de zogenaamde Gemiddeld Hoogste
Grondwaterstand ten opzichte van het maaiveld (GHG). Hoe groter de waarde, hoe dieper het
grondwater onder het maaiveld staat. De GHG wordt bepaald door het gemiddelde te bepalen

19

Bles, T.J., M.R. van der Doef, R. van Buren, J.T. Buma, R.J. Brolsma, A.A.M. Venmans, J.J. van Meerten (2012)
Investigation of the blue spots in the Netherlands National Highway Network, Deltares, Delft
20
Wolters, H.A. , G.J. van den Born, E. Dammers, S. Reinhard (2018) Deltascenario’s voor de 21e eeuw, actualisering
2017, Deltares, Utrecht
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van de drie hoogste grondwaterstanden per jaar, gesimuleerd op de 14de en 28ste van elke
maand en vervolgens het gemiddelde te bepalen over de periode van 30 jaar. De GHG komt
daarmee dus niet overeen met de hoogste grondwaterstand die voorkomt in de periode van 30
jaar. Daarom is besloten de verandering in GHG tussen nu en die in de scenario’s te
vermenigvuldigen met 2 en hiermee een schatting van de hoogste grondwaterstanden te
maken. Extreme-waarde analyses hebben tot nog toe niet plaats gevonden met de meest
recente versies van het NHI. Hierdoor is daar in deze analyse ook geen gebruik van gemaakt.
Van de vier Deltascenario’s is er geen scenario dat overal in Nederland een grootste
verandering in GHG laat zien. Daarom is voor elke locatie in het model de maximale
verandering uit de Deltascenario’s Druk, Stoom, Rust en Warm geselecteerd, zodat overal de
meest extreme verandering is bepaald (worst case benadering). Dit is anders dan de aanpak
uit 2012 toen er slechts twee scenario’s voorhanden waren.
De GHG is bepaald ten opzichte van de gemiddelde hoogte van het maaiveld ten opzichte van
NAP in een gridcel van 250x250m (dit is de resolutie van het NHI). De hoogte van de weg ten
opzichte van NAP is bepaald uit het AHN De rijkswegen kunnen boven het gemiddeld maaiveld
liggen indien de weg op een verhoogd wegtalud ligt en onder het gemiddeld maaiveld liggen
zoals het geval is bij verdiepte liggingen. Bij de berekening van GHG ten opzichte van de weg
is hier rekening mee gehouden door het verschil tussen de hoogte van de weg en de hoogte
van het gemiddeld maaiveld op te tellen bij de GHG ten opzichte van maaiveld.
Een ander verschil met Bles (2012) is dat in de voorliggende studie is aangenomen dat de
weglichamen mee dalen met dezelfde snelheid als de bodemdaling erom heen (In voorgaande
studie werd aangenomen dat wegen op gelijke hoogte bleven liggen). Idealiter was in deze
analyse gebruik gemaakt van een landelijke kaart van de weghoogte in 2050, maar deze kaart
bestaat (uiteraard) niet.
Deze aanname betekent dat een dalend maaiveld met daarop een weg, in de meeste gevallen
tot een afname in ontwateringsdiepte leidt. Hierdoor ontstaat een ‘worst case’ situatie, waarbij
we uitgaan van meegaande zakking van de weg met het maaiveld. Met deze aanpak worden
geen objecten onterecht als niet gevoelig geïdentificeerd.
De bodemdaling in veengebieden ontstaat door oxidatie van organisch materiaal. Daarnaast
kan er in veen- en kleigebieden sprake zijn van irreversibele krimp door uitdroging en
compactie. Veenoxidatie en irreversibele uitdroging spelen naar verwachting niet onder de
snelwegen, maar nader onderzoek hiernaar is onlangs opgestart. We verwachten dat in de
praktijk wegen meestal dusdanig zijn voorbelast, dat deze langzamer dalen dan het maaiveld
en/of bij onderhoud weer op hoogte worden gebracht. Omdat de mate waarin snelwegen dalen
niet is meegenomen in deze analyse zijn we uitgegaan van een ‘worst case’ benadering,
waarbij we uitgaan van meegaande zakking van de weg met het maaiveld.
Gevoeligheidscriteria objecten
De inzichten in schade mechanismen uit de Bles et al.(2012) zijn onveranderd. Een overzicht
van de in deze studie gehanteerde ontwerprichtlijnen is opgenomen in Bijlage 0. Dit heeft geleid
tot de volgende criteria voor het identificeren van mogelijk gevoelige objecten in het
hoofdwegennet:
•
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EPS en schuimbeton opvullingen: niet gevoelig indien de maximum
grondwaterstandtoename minder dan 0,10 m is, onafhankelijk van het jaar van
constructie. Dit criterium is de helft van de marge van 0,2 m grondwaterstand stijging,
gebaseerd op expert judgement. Voor EPS constructies ontworpen na 2000 gelden de
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•

•

CROW richtlijnen. Deze dienen bestand te zijn tegen een grondwaterstand tot omliggend
maaiveld en zijn daardoor waarschijnlijk niet gevoelig voor deze bedreiging. In deze
studie heeft hierop geen controle plaatsgevonden, waardoor EPS constructies van na
2000 mogelijk onterecht als gevoelig zijn weergegeven
Paalmatrassen: niet gevoelig indien de maximum grondwaterstand toename minder dan
0,10 m is, onafhankelijk van het jaar van constructie. Dit criterium is de helft van de marge
van 0,2 m tegen grondwaterstand stijging, gebaseerd op expert judgement.
AVI bodem-as: Niet gevoelig indien de maximum grondwaterstand toename minder dan
0,10 m is, onafhankelijk van het jaar van constructie. Voor ontwerpen na het besluit
bodemkwaliteit in 2008 is de grens ongeveer 0,3 meter; voor ontwerpen van voor het
besluit bodemkwaliteit is de marge veel kleiner. Op basis van expert judgement, waarin
ook de onzekerheid van de NHI gegevens is meegewogen, is het criterium gehanteerd
van 0,10 meter. Dat is daarmee dus erg conservatief voor ontwerpen van na het besluit
bodemkwaliteit
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7.1.2

Uitkomsten
Figuur 7.1 laat de locaties zien waar EPS- en schuimbetonfunderingen, AVI-bodemas en
paalmatrassen voorkomen volgens door RWS aan Deltares aangeleverde data. Van de
onderstaande speciale objecten zijn geen coördinaten bekend en deze zijn daarom niet
meegenomen in de analyse.

A2
A2
A4
A9
A12
A12
A15
A16
A50

Randweg Eindhoven
Hintham
Burgerveen-Leiden Vervolgwerk BAM
Proefvak Breezand
Verzorgingsplaats
Bijleveld,
Linschoten
Bleiswijk afrit 8
Verbreding Zuidzijde Sliedrecht
Busbaan
Ekkersrijt

Voor de speciale objecten is in Figuur 7.2 aangegeven welke er wel en welke er niet gevoelig
zijn voor een toename in de GHG ten opzichte van maaiveld. Hierbij wordt getoond hoeveel de
grondwaterstand ten opzichte van maaiveld stijgt of daalt. De verandering in de GHG is
gebaseerd op de grootste waarde uit de vier Deltascenario’s gebruikt, waarna een zoek radius
van 750m ten opzichte van de objecten is gehanteerd om een gemiddelde verandering te
bepalen.
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Figuur 7.1 Locaties van speciale objecten in het rijkswegennet (AVI-bodemas, EPS, paalmatrassen en
schuimbeton)
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Figuur 7.2 Potentiele gevoeligheid van speciale objecten voor opdrijven door een geschatte maximale verandering
in GHG in 2050. Eveneens is voor deze klassen de bijbehorende verandering in GHG gegeven (positief is
hier een stijging van de grondwaterstand).

EPS, schuimbeton en paalmatras locaties worden met name toegepast in west en noord
Nederland bij venige en kleiige ondergrond. Dit zijn de gebieden waar al een ondiepe
grondwaterstand optreedt. De grens van 0.1m verandering in GHG is gebruikt om EPS,
schuimbeton, en paalmatrassen en AVI-bodemas locaties te herkennen die nader onderzocht
dienen te worden.
De EPS, schuimbeton, AVI-bodemas en paalmatras locaties waar een stijging van 0.2m of
meer in GHG plaatsvindt dienen een hoge prioriteit hebben om nader onderzocht te worden.
Het kaartbeeld wijkt met name af van de door Bles et al. (2012) in de blue spot analyse
geconstrueerde kaart in de gebieden die gevoelig zijn voor bodemdaling. In Bles et al. (2012)
werd aangenomen dat de weg niet zou dalen door bodemdaling. Hierdoor daalde de
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grondwaterstand door bodemdaling en mee dalend drainageniveau en nam de diepte van de
GHG ten opzichte van maaiveld juist toe.
7.1.3

Adviezen voor gebruik
De resultaten zijn geschikt voor het identificeren en prioriteren van gebieden waar problemen
kunnen ontstaan met speciale objecten als gevolg van een door klimaatverandering
veroorzaakte stijging van de GHG. In het geval van EPS en schuimbeton constructies gaat het
om opdrijving. Bij paalmatrassen gaat het om aantasting van het granulaatlichaam op de
paalmatras en bij AVI-bodemas gaat het om het ontstaan van grondwaterverontreiniging bij te
hoge grondwaterstanden. Er zijn drie klassen geïdentificeerd:
•

•

•

7.1.4

Gevoelig Prioritair - Dit zijn de objecten waar de grondwaterstandstijging naar
verwachting het grootst is en waar als eerste vervolgacties op zouden moeten worden
ingezet om de gevoeligheid beter in beeld te brengen. Dit betekent niet dat deze objecten
per se daadwerkelijk gevoelig zijn.
Gevoelig - Dit zijn de objecten waar de grondwaterstandstijging minder groot is, maar nog
wel zo groot is dat deze naar verwachting gevoelig zijn voor grondwaterstand stijging. Na
de prioritaire objecten zouden hier acties op moeten worden ingezet om de gevoeligheid
beter in beeld te brengen.
Ongevoelig – Dit zijn de objecten waar de grondwaterstandstijging naar verwachting het
kleinst is. Hier zijn vooralsnog geen vervolgacties nodig.

Aanbevelingen voor verdiepend onderzoek
De ruimtelijke resolutie, de schematisatie van de ondergrond en aannamen in en doorvertaling
van de Deltascenario’s naar modelinput zorgen ervoor dat er onzekerheden in de resultaten
zitten. Hierdoor is op schaalniveau van een wegsegment of op de exacte locatie van een
speciaal object de precieze GHG verandering niet nauwkeurig te bepalen. De kaart dient dus
vooral voor het signaleren en prioriteren van gebieden die aandacht vragen voor schade door
de hoge grondwaterstanden.
Om meer zekerheid te verkrijgen over de gevoeligheid van de speciale objecten waar een
verwachte grondwaterstand stijging wordt voorspeld zijn vervolgacties nodig. Deze stappen
zijn gericht op het kunnen beoordelen of deze objecten in de toekomst daadwerkelijk gevoelig
zijn voor grondwaterstand stijging.
1 - Inzicht vergroten in grondwatersituatie in de huidige situatie bij speciale objecten om zo de
gevoeligheid beter te kwantificeren. In dit onderzoek is nog geen gebruik gemaakt van
grondwaterstandmetingen nabij de speciale objecten. Voor AVI-bodemas locaties zijn deze
waarschijnlijk beschikbaar te maken. Voor de overige objecten wordt voorgesteld te
achterhalen of hier metingen van de grondwaterstand plaatsvinden. Daarnaast kan inzichtelijk
gemaakt worden welke drainage maatregelen lokaal aanwezig zijn en hoe deze
gedimensioneerd zijn. Als dit niet zo is en het ontwerp en lokale situatie daar aanleiding toe
geven wordt geadviseerd op deze locatie grondwatermonitoring te starten. Hierdoor kan de
gevoeligheid en verandering daarin aangescherpt worden en de inschatting van de
gevoeligheid worden verbeterd.
2 - Lokale situatie en kritieke onderdelen van de ontwerpen van de objecten in beeld brengen.
Door de specifieke kenmerken van de objecten zoals diepte, gewicht, materiaal en fundering
of verankering van de speciale objecten te inventariseren kan de inschatting van de
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gevoeligheid/kwetsbaarheid voor grondwaterstandstijging verbeterd worden. Vanuit het
ontwerp en de ontwerpcriteria kan per object ook bepaald worden of het realistisch is op die
specifieke locatie een dermate hoge (grond)waterstand situatie kan ontstaan waardoor deze
op kan opdrijven.
Aanvullende suggesties voor verdiepend onderzoek naar processen die nu onvoldoende
onderzocht zijn:

7.2
7.2.1

•

Inzicht in extremere zeespiegelstijging en hoogwatersituaties Recente voorspellingen
duiden erop dat zeespiegelstijging mogelijk met grotere snelheid gaat plaatvinden dan hier
is aangenomen. Daarnaast kunnen door storm en springtij extremere grondwaterstand
stijgingen plaatsvinden dan nu uit deze studie naar voren is gekomen. Door de
zeespiegelstijging nemen ook de stijghoogte in het WVP1 en de freatische
grondwaterstand toe langs de Noordzee en de wateren in verbinding met de Noordzee.

•

Bodemdaling en daling van snelwegen. In de voorliggende studie is aangenomen dat de
snelwegen even snel dalen als het maaiveld eromheen. Dit levert een soort ‘worst case’
scenario op voor gevoeligheid voor opdrijven. In Bles et al. (2012) is de aanname gedaan
dat de wegen goed zijn voorbelast of gefundeerd en alleen het omliggende maaiveld daalt.
De werkelijk zal hier tussenin liggen. Een analyse op basis van bijvoorbeeld Lidar of InSARmetingen zou hier naar verwachting uitsluitsel over kunnen geven.

Opdrijven van tunnels, verdiepte liggingen en aquaducten
Aanpak
Bij deze gevoeligheidsanalyse zijn de volgende objecten beschouwd:
•
•
•

Tunnels
Verdiepte wegen
Aquaducten

Voor de locaties van deze objecten is gebruik gemaakt van de lijst van objecten uit Bles et al.
(2012).
Voor de bepaling van de gevoeligheid van tunnels, verdiepte wegen en aquaducten wordt er
vanuit gegaan dat deze ontworpen zijn voor de huidige grondwaterstand situatie en gebaseerd
op een maatgevend hoge grondwaterstand. Het is daarom vooral van belang die locaties in
beeld te hebben waar de grondwaterstand mogelijk gaat veranderen als gevolg van
klimaatverandering.
Grondwatermodel en toekomstscenario’s
Voor het bepalen van de gevoeligheid voor opdrijven van tunnels, verdiepte wegen en
aquaducten is een grotendeels vergelijkbare aanpak gevolgd als voor de overige ondiepe
speciale objecten. Er wordt voor de beschrijving van de aanpak daarom verwezen naar
paragraaf 7.1.
Ook hier is een modelmatige aanpak gekozen op basis van het NHI en de Deltascenario’s. Er
is aangenomen dat tunnels, verdiepte wegen en aquaducten ontworpen zijn voor de huidige
grondwaterstand situatie. Het is daarom vooral van belang die locaties in beeld te hebben waar
de grondwaterstand mogelijk gaat veranderen door klimaatverandering.
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In tegenstelling tot bij de andere objecten is er bij de tunnels, verdiepte wegen en aquaducten
van uitgegaan dat deze goed zijn gefundeerd en niet mee dalen met het maaiveld. Ook de
diepe ligging van de objecten, veelal in het grondwater, zorgt ervoor dat aangenomen wordt
dat de consolidatie beperkt is.
Voor het bepalen van de freatische grondwaterstand verandering is de hoogste waarde (worst
case) uit de vier Deltascenario’s gebruikt, waarbij een gemiddelde grondwaterstand is bepaald
in een cirkel met een radius van 750m om het object. De verandering in freatische
grondwaterstand is met name van belang voor die delen van de tunnels, verdiepte ligging en
aquaducten waarvan zich een deel van de constructie in het grondwater bevindt, ofwel niet
volledig boven of onder de grondwaterspiegel.
Naast de verandering in freatische grondwaterstand is ook de verandering in stijghoogte in het
eerste watervoerende pakket beschouwd. Lokaal kan het eerste watervoerend pakket nabij het
oppervlak liggen waardoor dit invloed kan hebben op het verticaal evenwicht van de tunnels,
verdiepte liggingen en aquaducten.
Onderbouwing criteria
Tunnels, verdiepte wegen en aquaducten dienen zo te zijn ontworpen dat deze bestand zijn
tegen opdrijven. Hier wordt dezelfde redeneerlijn aangehouden als Bles et al. (2012).
Het ontwerp van tunnels, verdiepte wegen en aquaducten na 2007 hoort rekening te houden
met de gevolgen van klimaatverandering. Dit betekent dat objecten met het jaar van voltooiing
in 2010 of later als klimaatbestendig worden beschouwd. De constructies zijn ontworpen met
een veiligheidsfactor tegen opdrijving van 1,1. Het ondiepe deel van constructies is
maatgevend bij veranderingen in grondwaterstand, omdat een toename dan relatief het grootst
is. Ervan uitgaande dat het gewicht van de wegconstructie + vloer ten minste 20 kPa bedraagt,
is de marge voor grondwaterstandstijging 0,2 m. Deze marge wordt gebruikt als criterium bij
het identificeren en prioriteren van deze objecten voor verdere analyse. Op basis van expert
judgement is de helft, dus 0,1 m als criterium gebruikt als veiligheidsmarge.
Hoewel er algemene richtlijnen beschikbaar zijn voor objecten die vóór 2010 zijn voltooid, wordt
door RWS-specialisten aangeraden om alle ontwerpen afzonderlijk te beoordelen vanwege de
complexiteit van de analyse (Bles et al., 2012) .
In de analyse is geen rekening gehouden met de effecten van verzilting. Door verzilting neemt
de dichtheid van water en daarmee de opwaartse druk toe. Of verzilting van het grondwater
een significant effect heeft op de opwaartse druk is niet onderzocht. Als vuistregel geld dat een
kolom van 10 meter water met een zoutgehalte als dat van de Noordzee in vergelijking tot zoet
water leidt tot een toename van 0,25 m stijghoogte. Het effect op stijghoogte bij verzilting van
brak naar zout water is veel kleiner. Een ander effect van verzilting is dat zout water de
constructies van infrastructuur kan aantasten.
Effecten van zeespiegelstijging zijn meegenomen en gebaseerd op de deltascenario’s die weer
zijn gebaseerd op de KNMI 2014 voorspellingen. Niet meegenomen daarin zijn de laatste
inzichten dat de zeespiegelstijging mogelijk veel groter is. Echter, een mogelijk versnelde
zeespiegelstijging geeft voor 2050 vrijwel geen hogere verwachte zeespiegelstijgingen dan die
zijn meegenomen in de deltascenario’s.
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7.2.2

Uitkomsten
Figuur 7.3 laat de locaties zien waar tunnels, verdiepte wegen en aquaducten voorkomen.

Figuur 7.3 Locaties van tunnels, verdiepte wegen en aquaducten in het rijkswegennet (bron: RWS)

De verandering in freatische GHG
Voor de tunnels, verdiepte wegen en aquaducten is in Figuur 7.4 aangegeven welke er wel en
welke er niet gevoelig zijn voor een toename in de GHG ten opzichte van NAP. Hierbij wordt
getoond hoeveel de grondwaterstand ten opzichte van NAP stijgt of daalt. De grens van 0,1m
verandering in gemiddeld hoogste stijghoogte is gebruikt om alle locaties te identificeren die
gevoelig kunnen zijn voor opdrijving door een toename van de stijghoogte van het grondwater.
De waarde 0,2 is gehanteerd om locaties te identificeren die extra prioriteit verlangen.
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Het hier gepresenteerde kaartbeeld wijkt iets af van de eerdere studie (Bles et al., 2012). Deze
afwijkingen komen voort uit de aanpassingen in de Deltascenario’s en de vertaling ervan naar
modelinput en aanpassingen in de modelschematisatie.

Figuur 7.4 Potentiele gevoeligheid van tunnels, verdiepte wegen en aquaducten voor opdrijven door een geschatte
verandering in GHG ten opzichte van NAP van het freatisch grondwater in 2050. Eveneens is voor deze
klassen de bijbehorende verandering in GHG gegeven (positief is hier een stijging van de grondwaterstand).
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Verandering in stijghoogte eerste watervoerend pakket
Figuur 7.5 geeft aan welke objecten wel en welke niet gevoelig zijn voor een toename in de
gemiddeld hoogste stijghoogte in het eerste watervoerend pakket, ten opzichte van NAP.
Hierbij wordt getoond hoeveel de stijghoogte in dit pakket ten opzichte van NAP stijgt of daalt.
De verandering in de gemiddeld hoogste stijghoogte is gebaseerd op de grootste waarde uit
de vier Deltascenario’s (worst case), waarna een zoek radius van 750m ten opzichte van de
objecten is gehanteerd om een gemiddelde verandering te bepalen.
Voor deze locaties is aangegeven hoeveel de stijghoogte van het eerste watervoerend pakket
ten opzichte van NAP stijgt of daalt. Ook hier is de grens van 0,1m verandering in gemiddeld
hoogste stijghoogte is gebruikt om alle locaties te identificeren die gevoelig kunnen zijn voor
opdrijving door een toename van de stijghoogte van het grondwater. De waarde 0,2 is
gehanteerd om locaties te identificeren die extra prioriteit verlangen.
Een eliminatie van gevoelige tunnels, verdiepte wegen en aquaducten op basis van de diepte
van de objecten ten opzichte van de stijghoogte heeft niet plaatsgevonden, omdat de diepte
van deze objecten ons niet bekend is.
Op meerdere locaties van verdiepte objecten neemt de stijghoogte in het eerste watervoerend
pakket toe. Belangrijke oorzaken hiervan zijn:
•
•
•

Toenemende (winter) neerslag die leidt tot toename van stijghoogte in met name de
hogere gebieden, zoals in het oosten en zuiden van Nederland;
Zeepspiegelstijging die doorwerkt tot in het eerste watervoerend pakket, zoals bij de
Nieuwe Waterweg;
Lokale afname van grondwateronttrekkingen, zoals bijvoorbeeld in Delft tussen de A4
en de A13.

In de gebieden met bodemdaling, zoals in het Groene Hart daalt het drainage niveau mee en
daalt daarmee ook de stijghoogte in het eerste watervoerende pakket.
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Figuur 7.5 Potentiele gevoeligheid van tunnels, verdiepte wegen en aquaducten voor opdrijven door een geschatte
maximale verandering in gemiddeld hoogste stijghoogte in 2050. Eveneens is voor deze klassen de
bijbehorende verandering in gemiddeld hoogste stijghoogte voor het WV1 gegeven (positief is hier een
stijging van de grondwaterstand).
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7.2.3

Adviezen voor gebruik
De resultaten zijn geschikt voor het identificeren en prioriteren van gebieden waar tunnels,
verdiepte wegen en aquaducten kunnen opdrijven als gevolg van een door klimaatverandering
veroorzaakte toename van de freatische grondwaterstand of stijghoogte in het eerste
watervoerend pakket.
De objecten zijn ingedeeld in drie klassen:
•

•

•

Gevoelig prioritair - Dit zijn de objecten waar de grondwaterstandstijging naar verwachting
het grootst is en waar als eerste vervolgacties op zouden moeten worden ingezet om de
daadwerkelijke gevoeligheid van deze objecten te bepalen.
Gevoelig - Dit zijn de objecten waar de grondwaterstandstijging minder groot is, maar nog
wel zo groot is dat deze naar verwachting gevoelig zijn voor grondwaterstand stijging. Na
de prioritaire objecten zouden hier acties op moeten worden ingezet om de gevoeligheid
beter in beeld te brengen.
Ongevoelig – Dit zijn de objecten waar de grondwaterstandstijging naar verwachting het
kleinst is. Hier zijn vooralsnog geen vervolgacties nodig.

De ruimtelijke resolutie, de schematisatie van de ondergrond en aannamen in en doorvertaling
van de Deltascenario’s naar modelinput zorgen ervoor dat er onzekerheden in de resultaten
zitten. Hierdoor is op schaalniveau van een wegsegment of op de exacte locatie van een
speciaal object de precieze verandering in stijghoogte en freatische grondwaterstand niet
nauwkeurig te bepalen. De kaart dient dus vooral voor het signaleren en prioriteren van
gebieden die aandacht vragen voor schade door de hoge grondwaterstanden.
7.2.4

Aanbevelingen voor verdiepend onderzoek
Om meer zekerheid te verkrijgen over de gevoeligheid van de tunnels, verdiepte wegen en
aquaducten waar een verwachte grondwaterstand stijging wordt voorspeld, zijn vervolgstappen
nodig. Deze acties zijn gericht op het kunnen beoordelen of deze objecten in de toekomst
daadwerkelijk gevoelig zijn voor grondwaterstand stijging.
1 - Inzicht vergroten in grondwatersituatie in de huidige situatie bij tunnels, verdiepte wegen en
aquaducten om zo de gevoeligheid beter te kwantificeren. In dit onderzoek is nog geen gebruik
gemaakt van grondwaterstandmetingen nabij tunnels, verdiepte wegen en aquaducten.
Daarom wordt voorgesteld te achterhalen of bij deze objecten metingen van de freatische
grondwaterstand en stijghoogte plaatsvinden. Als dit niet zo is en het ontwerp en lokale situatie
daar aanleiding toe geven wordt geadviseerd op deze locatie grondwatermonitoring te starten.
Daarnaast kan inzichtelijk gemaakt worden welke drainage maatregelen lokaal aanwezig zijn
en hoe deze gedimensioneerd zijn. Hierdoor kan de gevoeligheid en verandering daarin
aangescherpt worden en de inschatting van de gevoeligheid verbeterd.
2 - Lokale situatie en kritieke onderdelen van de ontwerpen van de objecten in beeld brengen.
Door de specifieke kenmerken van de objecten zoals diepte, gewicht, materiaal en fundering
of verankering van tunnels, verdiepte wegen en aquaducten te inventariseren kan de
inschatting van de gevoeligheid/kwetsbaarheid voor grondwaterstandstijging verbeterd
worden. Vanuit het ontwerp en de ontwerpcriteria kan per object ook bepaald worden of het
realistisch is op die specifieke locatie een dermate hoge (grond)waterstand situatie kan
ontstaan waardoor deze op kan opdrijven.
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De effecten van verzilting zijn niet meegenomen in deze analyse. Verzilting leidt tot een hogere
opwaartse druk en kan leiden tot aantasting van de constructies. Ook de effecten van versnelde
zeespiegelstijging voor tunnels in havengebieden zijn niet beschouwd. Aanbevolen wordt
nader uit te zoeken of deze specifieke effecten meer aandacht verdiepen.
Overige aanbevelingen voor verdiepend onderzoek zijn verder gelijk aan die voor de speciale
objecten, zie paragraaf 5.5.4.
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8 Gevoeligheid voor overstroming
8.1

Aanpak
De waterdieptekaarten zoals gebruikt voor de stresstest zijn gemaakt op basis van de
overstromingsgevaarkaarten van de richtlijn overstromingsrisico’s21. Voor deze richtlijn zijn 4
overstromingsgevaarkaarten gemaakt op basis van de kans van voorkomen van
overstromingen: orde 1:10, 1:100, 1:1000 en 1:10.000. De basis voor deze vier kaarten zijn
individuele overstromingsscenario’s22. Bij het bepalen of een individueel scenario op een van
de kaarten moet worden weergegeven, wordt bij beschermd gebied rekening gehouden met
de verwachte sterkte van de voorliggende waterkeringen. Er worden vervolgens alleen
scenario’s getoond die in de betreffende kansklasse vallen en waar de betreffende waterkering
naar verwachting onvoldoende sterk is de bijbehorende buitenwaterstand te keren.
Belangrijk om te vermelden is dat de gebruikte overstromingsgevaarkaarten conceptkaartbeelden zijn die op dit moment nog niet formeel zijn vastgesteld. Verschillen tussen de
hieronder getoonde kaarten en de uiteindelijke ROR kaarten zijn te verwachten. De kaarten
worden later in 2019 wel formeel vastgesteld en het wordt aanbevolen om de gevoeligheid van
het hoofdwegennet voor overstromen dan opnieuw vast te stellen.
Voor het hoofdwatersysteem is de sterkte van keringen gebaseerd op de verwachte
overstromingskans in 2015/2020 na uitvoering van lopende projecten en programma’s
waaronder Ruimte voor de Rivier en het tweede hoogwaterbeschermingsprogramma (DPV
referentiekans per trajectdeel). Voor het regionale watersysteem is dit gebaseerd op de IPO
klassen. De beheerders van de betreffende gebieden hebben dit voorstel voor beide
watersystemen gecontroleerd en op basis van gebiedskennis en eventueel maatwerk de
uiteindelijke scenario’s per kaart vastgesteld. Voor de kaarten worden individuele
overstromingsberekeningen (simulaties gemaakt met 2d overstromingsmodellen) met een
vergelijkbare
kans
van
voorkomen
samengevoegd.
Aangezien
deze
overstromingsgevaarkaarten nog niet formeel zijn vastgesteld kunnen er verschillen ontstaan
tussen de kaarten zoals nu gebruikt in de stresstest en de kaarten zoals uiteindelijk voor de
EU-ROR naar Europa worden gerapporteerd.
De gebruikte scenario’s zijn veelal bestaande scenario’s die op de vier kaarten getoond
worden. Voor de toewijzing van scenario’s aan kaarten is de volgende tabel gebruikt:
Tabel 8.1

21
22

duiding van de vier gebruikte overstromingsgevaarkaarten

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/12/12/overstromingsrisico%E2%80%99s-in-nederland
https://flooding.lizard.net/
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Waar de bestaande scenario’s niet goed bruikbaar zijn, heeft de beheerder soms nieuwe
simulaties gemaakt voor de ROR. Welke scenario’s op de vier kaarten gebruikt zijn is te zien
in bijlage D.
Aan de projectie van de waterdieptes op de weg zijn uitdagingen verbonden. De waterdieptes
zijn beschikbaar op een raster van 100 meter. De hoogteligging van de weg is hier niet goed in
verwerkt. Om de waterdiepte op de weg uit te rekenen moeten daarom globaal de volgende
stappen worden doorlopen:
•
•
•

Bepalen van het waterniveau (ten opzichte van NAP) op basis van een combinatie van
de hoogteligging van het maaiveld en de berekende waterdieptes.
Bepalen van de 5% ondergrens van de hoogte van de weg (ten opzichte van NAP) op
wegsegmenten van 100 meter
Bepalen van de waterdiepte op de weg

De GIS-Aanpak voor het berekenen van de waterdieptes op het Nederlandse wegennet maakt
gebruik van GIS . Aan de kern van de aanpak zit de “Zonal Statistics tool”. De “Zonal Statistics”
tool maakt een samenvatting van rastercellen die onder een bepaalde geometrie liggen.
De aanpak voor het berekenen van de waterdieptes op het Nederlandse wegennet maakt
gebruik van GIS. Kern van de aanpak is de “Zonal Statistics tool” die een samenvatting maakt
van rastercellen die onder een bepaalde geometrie (in dit geval de weg) liggen.
De aanpak bestaat in detail uit de volgende stappen, die voor alle vier de overstromingskaarten
zijn gemaakt:
•

•

•

•
•

•

Verwijderen van bestaande waterlichamen uit de waterdieptekaarten, omdat hierin grote
waterdieptes zijn berekend die leiden tot onrealistische berekeningen van waterstanden.
Om dus te voorkomen dat bestaande waterlichamen een invloed op de berekening
hebben, zijn al deze gebieden uit de waterdieptekaart gehaald. Dit bevat alle gebieden
die aan de volgende eisen voldoen:
–
Niet tot watertype “waterlopen” behoren.
–
Met een oppervlakte groter dan 10.000 m2
Berekenen van het waterniveau op basis van waterdiepte- en 100 meter AHNmaaiveldkaarten: Dit bestaat uit een eenvoudige optelling van de waterdiepte en AHN
rasters.
Gebruiken van de tool “Zonal Statistics” om van elk 100 meter stuk weg de minimum 5procentiel hoogtes te bepalen: deze stap wordt met een hogere resolutie AHN (50 cm)
gedaan.
Van elk stuk weg wordt loodrecht op de weg een gebied geselecteerd tot een afstand van
500 meter in de omgeving (bufferen).
Gebruiken van de tool “Zonal Statistics” om in elke buffer de mediaan van het waterniveau
te bepalen. De mediaan waarde vertegenwoordigt het waterniveau in de omgeving van
dat stuk weg.
Aftrekken van de minimum 5-procentiel waterhoogte voor elk stuk weg van het
vastgestelde waterniveau. Het resultaat van deze stap vertegenwoordigt de waterdiepte
op de weg.
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8.2

Uitkomsten
Figuur 8.1 toont de waterdiepte bij een grote kans, het gaat om scenario’s met een grote kans
van voorkomen (kans > 1:30 per jaar). Hier zijn dan ook vooral de onbeschermde gebieden
overstroomd. Omdat uit de overstromingsdata alleen waterdieptes bekend zijn moet een
omrekening naar waterniveau plaatsvinden, om vervolgens de waterdiepte op de weg vast te
stellen. In veel gevallen levert dit een juist overstromingsbeeld op, maar in sommige gevallen
worden helaas niet de juiste waterdieptes op de weg uitgerekend. Dat is met name het geval
waar de weg op een brug is gelegen en veel hoger ligt dan het maaiveld. Daardoor zijn op de
kaart verspreid over het land een aantal locaties te zien waar de weg zou overstromen, maar
Is het merendeel van deze locaties niet correct, doordat de weg hier op een brug is gelegen.
De volgende 5 locaties zijn potentieel wel gevoelig voor overstromen in deze kansklasse:
•
•
•
•
•

A2 bij Maastricht
A2 bij Susteren
A15 bij Hardinxveld
A31 bij Harlingen
A32 bij Wolvega

Mogelijk zijn ook hier voorzieningen aanwezig waardoor de weg niet overstroomt.
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Figuur 8.1 Berekende waterdieptes op de weg bij een grote kans en kansklasse van > 1/30 jaar
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Figuur 8.2 toont de waterdiepte bij een middelgrote kans. Dit betreft dus scenario’s met een
kans in de ordegrootte van 1/100 per jaar. Specifiek vallen daarin alle scenario’s met kansen
1/299 – 1/30 per jaar onder. Het gaat met dergelijke kansen om overstromingen van het
hoofdwatersysteem in het rivierengebied, overstromingen vanuit het regionale systeem en
overstromingen van onbeschermde gebieden. Ook hier worden ten onrechte veel bruggen en
tunnels als gevoelig aangemerkt.

Figuur 8.2 Berekende waterdieptes op de weg bij een middelgrote kans en kansklasse van 1/299 jaar - 1/30 jaar

74

Gevoeligheid van het hoofdwegennet voor klimaatverandering

11203738-003-BGS-0005, Versie 2.0, 21 februari 2020, definitief

In Figuur 8.3 staan kleinere kansen in de orde van 1:1000 (1:300 t/m 1:2999). Bij dergelijke
kleine kansen overstromen naast de reeds overstroomde gebieden ook in het merengebied
meerdere delen en overstromen meer gebieden in zeeland en het noorden van Nederland. Ook
het regionale systeem in dijkring 14 overstroomt in grotere mate. Op de plekken die bij grotere
kansen al overstroomden neemt de waterdiepte verder toe.

Figuur 8.3 Berekende waterdieptes op de weg bij een kleine kans en kansklasse van 1/2999 - 1/300 jaar
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Figuur 8.4 bevat alle scenario’s met een zeer kleine kans of van buitengewone gebeurtenissen.
Het gaat daarbij om scenario’s in de orde van 10.000 (kans <= 1/3000). Dit is de meest extreme
overstromingsgevaarkaart. Hier komen dus ook simulaties van overstromingen vanuit de kust
in voor en nemen de maximale waterdieptes in gebieden die overstroomden in de voorgaande
kaarten nog verder toe.

Figuur 8.4 Berekende waterdieptes op de weg bij scenario’s van buitengewone gebeurtenissen en kansklasse van
<= 1/3000 jaar

8.3

Adviezen voor gebruik
Deze kaarten zijn opgesteld om in beeld te krijgen bij welke kansen welke overstromingen voor
kunnen komen en welke waterdieptes daarbij kunnen horen. De kaarten zijn daardoor goed
bruikbaar voor landelijke studies naar de mogelijke gevolgen van overstromingen bij bepaalde
kansen (orde 1:10, 100, 1000, 10.000). Het is van belang daarbij te realiseren dat dit
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samengestelde kaarten zijn op basis van scenario’s, en dat het totaalbeeld dat deze kaarten
laten zien (het maximum per gridcel) dus per definitie een kleinere kans van voorkomen heeft.
Zo kan bijvoorbeeld niet gesteld worden dat in de kleine kans kaart tegelijkertijd een
overstroming van de Noordoostpolder en van de Lopiker- en Krimpenerwaard plaatsvindt.
Daarnaast geldt dat hoewel getracht is een vertaalslag te maken naar een realistische
waterdiepte op de weg, er toch locaties als gevoelig worden aangeduid die in werkelijkheid niet
gevoelig zijn. Hoewel er geen aanwijzingen zijn dat er locaties zijn waarbij een weg ten onrechte
als ongevoelig is aangeduid, kan dit niet worden uitgesloten. De kaarten kunnen daarom niet
gebruikt worden om tot in detail te bekijken waar een weg gevoelig is voor overstromen. Als er
meer detailinformatie op een locatie nodig is wordt aanbevolen de oorspronkelijke
overstromingsberekeningen te gebruiken23 .
Ten slotte is het van belang om te beseffen dat een weg bij een overstroming ook kan falen als
gevolg van instabiliteit, erosie, opdrijven en verweking. Dit kan ook gebeuren als er water
gedurende een bepaalde tijd langs het weglichaam staat. Hiernaar heeft in het verleden
onderzoek plaatsgevonden2425. Er is aanvullende kennis nodig om deze analyses verder te
verfijnen en verbeteren.

8.4

Aanbevelingen voor verdiepend onderzoek
Bij de totstandkoming van deze kaarten is een aantal aannames gedaan en zijn
vereenvoudigingen doorgevoerd om de rekentijd te beperken. Zo is steeds een maximale
waterdiepte per cel (vierkant) van 100x100 meter uitgerekend, waar een aantal onderliggende
scenario’s kleinere cellen bevatten. Hierdoor gaat informatie verloren. Daarnaast zijn de hier
gebruikte kansen (DPV referentiekans per trajectdeel en IPO klasse) hoogst onzeker. Waar
beheerders eigen inzichten hebben gedeeld over de actuele sterkte van waterkeringen zijn die
inzichten als leidend genomen. Daarnaast zijn deze kaarten gemaakt nog voordat alle
beheerders hun complete inzichten hebben gedeeld. Dit was noodzakelijk gezien het gewenste
oplevermoment van deze studie.
De vertaalslag van waterdiepte in de omgeving naar waterdiepte op de weg is een omslachtige
analyse die een bron van fouten is. Dit is eenvoudig op te lossen als bij de
overstromingsscenario’s niet alleen de waterdiepte, maar ook het waterniveau wordt
opgeslagen.

23

Bles, T.J., M.R. van der Doef, R. van Buren, J.T. Buma, R.J. Brolsma, A.A.M. Venmans, J.J. van Meerten (2012)
Investigation of the blue spots in the Netherlands National Highway Network, Deltares, Delft
24
Bles et al., Verdiept inzicht in de beschikbaarheid van hoofdwegennet tijdens evacuaties; Robuustheid van speciale
objecten, 1209380-005-VEB-0001, Versie 2, 17 december 2014, definitief
25
Stoevelaar, R., Kwetsbaarheid van weglichamen tijdens en na overstromen; Vergroten inzicht in mogelijkheden
evacuatie en hulpverlening via het hoofdwegennet, 1209380-005-VEB-0002, Versie 2, 18 december 2014, definitief
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9 Gevoeligheid voor hitte
9.1
9.1.1

Thermische expansie en spatten van verhardingen
Aanpak
Funderingsmaterialen onder de verharding van de weg kunnen zwelgevoelig zijn en kunnen
daardoor tot spatten leiden26. Dit leidt tot plaatselijk optredende bloemkoolvormige
uitstulpingen op het oppervlak en kan leiden tot langsscheuren in de verharding. De grootte
hiervan is afhankelijk van de grootte van de stukken onbestendig funderingsmateriaal, het
gehalte onbestendig materiaal, de diepte in de constructie en de dikte van de bovenliggende
toplaag. Het zwellen komt door chemische processen zoals ettringietvorming, hydratatie van
vrije kalk, omzetting van silicaten, oxidatie van metaalresten, en nog andere processen. Deze
chemische processen doen zich onder normale omstandigheden al voor, maar worden
versneld onder invloed van hoge temperaturen. Theoretisch en in lab-opstellingen is kennis
aanwezig over de invloed van temperatuur en ook vastgelegd in verschillende normen en
standaarden, maar over de invloed van de temperatuur in de praktijk is echter weinig bekend.
Daarnaast kunnen cementgebonden funderingen bij hoge temperaturen zodanig thermisch
uitzetten dat er eveneens spatten kunnen ontstaan. Vaak hebben deze funderingen al
dwarsscheuren vanuit de verhardingskrimp, wat enige dilatatieruimte geeft, maar het spatten
is niet uit te sluiten. Dit lijkt echter niet vaak voor te komen.
Omdat de funderingsmaterialen zich bovendien 30 tot 40 centimeter onder de verharding liggen
is de invloed van hoge temperaturen naar verwachting beperkt. Het is daarom lastig om een
lijst samen te stellen met funderingsmaterialen die gevoelig zijn voor spatten als gevolg van
hoge temperaturen.
Van Rijkswaterstaat is een inventarisatie van funderingsmaterialen uit 2014 verkregen in Excel
met de naam ‘HWN 2014 def.xls’. Alle informatie overwegend over spatgevoeligheid is
uiteindelijk de volgende lijst met materialen uit deze inventarisatie samengesteld:
•

•

26

Spatgevoelige materialen zijn:
–
hoogovenslakken,
–
hoogovenslakkenmengsel
–
hoogovenslakkenzand
Wellicht spatgevoelig zijn:
–
AVI bodemassen
–
fosforslakken
–
fosforslakkenmengsel
–
hydraulisch menggranulaat
–
lava
–
staalslakken
–
zandcementstabilisatie

Informatie is verkregen van experts bij Rijkswaterstaat en uit de presentatie ‘Kennisoverdracht ‘onbestendigheid’’ van
kiwa KOAC van 10 april 2019
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De bovengenoemde materialen zijn vervolgens in GIS toegevoegd op basis van de hectometer
aanduidingen in de tabel. Een inventarisatie van locaties waar spatten heeft plaatsgevonden is
niet beschikbaar. Validatie van de resultaten is daarom niet mogelijk.
9.1.2

Uitkomsten
In de onderstaande kaart is de locatie van de spatgevoelige en potentieel spatgevoelige
funderingsmaterialen weergegeven.

Figuur 9.1 Locaties die gevoelig en potentieel gevoelig zijn voor spatten

9.1.3

Adviezen voor gebruik
Er is erg weinig bekend over de effecten van hoge temperaturen op spatten. Daarnaast is de
inventarisatie van de funderingsmaterialen uit 2014 niet geactualiseerd, en is daarom naar
verwachting voor delen van het wegennet achterhaald.
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De kaart met spatgevoeligheid moet daarom met de nodige voorzichtigheid worden
geraadpleegd. De kaart geeft alleen een indruk. Funderingsmaterialen kunnen mogelijk meer
of minder spatgevoelig zijn en sommige funderingsmaterialen ontbreken mogelijk in de lijst.
9.1.4

Aanbevelingen voor verdiepend onderzoek
De resultaten van deze stresstest geven een uiterst globale indicatie van de risico’s door
spatten. Er zijn veel onzekerheden die nader moeten worden uitgezocht alvorens echte
conclusies getrokken kunnen worden. De volgende aanbevelingen worden gedaan:
•

•

9.2

Met een inventarisatie/registratie van locaties waar spatten is opgetreden wordt kennis
opgedaan over de spatgevoeligheid van verschillende funderingsmaterialen in de praktijk
en hoe vaak spatten zich voordoen op het hoofdwegennet. Ook kan onderzocht worden
in hoeverre de langsvlakheidsmetingen gebruikt kunnen worden om spatten te
detecteren.
Onderzoek naar de effecten van hoge temperaturen op de spatgevoeligheid van
funderingsmaterialen die 30 tot 40 centimeter onder de verharding zijn gelegen is nodig
om vast te stellen wat de mogelijke effecten van klimaatverandering zijn.

Niet kunnen sluiten van bruggen
Beweegbare bruggen kunnen beïnvloed worden door langdurige blootstelling aan hoge
temperaturen. Er zijn twee mechanismen te duiden die hier van invloed op zijn:
1

2

Niet sluiten van de brug door hitte als gevolg van het brugontwerp. Door uitzetting van
het brugdek kan de brug klemmen waardoor de brug niet meer open/ dicht kan. Dit is een
direct gevolg van het ontwerp van de brug. Het is niet goed bekend welke bruggen
hiervoor meer/ minder kwetsbaar zijn; mogelijk hebben bruggen met getande dilataties
minder problemen.
Niet sluiten van de brug door hitte als gevolg van falen van de regeltechnische installatie.
Mogelijk dat oudere bruggen, of bruggen waar de installaties aan vervanging toe zijn hier
eerder mee te maken krijgen.

Figuur 9.2 Om problemen bij beweegbare bruggen bij hitte te beperken wordt als maatregel soms gekoeld met
water
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9.2.1

Aanpak
Voor deze bedreiging was het niet mogelijk om een uitgebreide analyse op basis van brug- en
omgevings-karakteristieken uit te voeren omdat de kritieke gevoeligheidsfactoren en –grenzen
niet bekend zijn. Daarom bleek het niet mogelijk onderscheid te maken tussen de verschillende
bruggen. Tegelijkertijd is het wel bekend dat deze bedreiging relevant is en zich een paar keer
per jaar voordoet. In de gevoeligheidskaart voor deze bedreiging zijn daarom alle beweegbare
bruggen als gevoelig gekenmerkt.

Figuur 9.3 Locaties beweegbare bruggen. Alle beweegbare bruggen zijn als potentieel gevoelig geïdentificeerd
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9.2.2

Uitkomsten
De kaart geeft een overzicht van alle 66 beweegbare (en daarmee potentieel niet sluitende)
bruggen in het hoofdwegennet van Rijkswaterstaat. Deze zijn met name te vinden in het
Westen en Noorden van Nederland.

9.2.3

Adviezen voor gebruik
De kaart geeft geen inzicht in welke bruggen meer of minder gevoelig zijn voor hitte.

9.2.4

Aanbevelingen voor verdiepend onderzoek
Gezien het beperkt aantal bruggen in het hoofdwegennet lijkt het voor de hand te liggen om
per brug een analyse van het brugontwerp inclusief regeltechnische installaties uit te voeren.
Echter binnen het areaal van Rijkswaterstaat vallen nog een groot aantal bruggen die niet in
het hoofdwegennet vallen. Mogelijk dat uit een analyse van alle incidenten met niet sluitende
bruggen, gevoeligheidsfactoren bepaald kunnen worden die een analyse van de 66 bruggen in
het hoofdwegennetwerk efficiënter kunnen maken.
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10 Gevoeligheid voor droogte
10.1
10.1.1

Ongelijke zakking als gevolg van bodemdaling door droogte
Aanpak
In de bepaling van de gevoeligheid voor ongelijke zakking als gevolg van bodemdaling is
gebruik gemaakt van de resultaten uit een aanpalend project van Deltares. In dit project is de
term ‘kwetsbaarheid’ in plaats van ‘gevoeligheid’ gebruikt om mogelijke knelpunten in het
netwerk aan te duiden. Het gebruik van deze term is in navolgende tekst en figuren
overgenomen.
In 2017-2018 is er een verkenning uitgevoerd naar de risico’s van droogte gerelateerde
bodemveranderingen voor RWS netwerken. Hierin is gefocust op het hoofdwegennet. Dit heeft
geleid tot de rapportage “Bodemdaling en droogte: inventarisatie naar processen die mogelijk
schade veroorzaken aan het wegennet”27 (Deltares, 2018). In deze rapportage wordt
onderscheid gemaakt naar risico’s op twee schaalniveaus:
1) Lokale schaalniveau: hier gaat het om de Rijksweg met zijn directe omgeving en ondergrond.
Hierbij denken we aan het talud, instabiliteit van het weglichaam, kunstwerken en bermen, een
eventueel aanwezige bermsloot, riolering, onder- en bovengrondse infrastructuur zoals kabels
en leidingen, maar ook aan bomen, masten en portalen (incl. houten paalfunderingen) die als
ze omvallen op het wegdek terecht kunnen komen.

Figuur 10.1 Lokale droogte-effecten rond een rijksweg (Deltares, 2018)

2) Bovenlokale schaalniveau: omvat het gebied waarbij tijdens droogte veranderingen kunnen
ontstaan (systeemniveau, de weg in de omgeving), bewust of onbewust, en van invloed kunnen
zijn, of zelfs schade kunnen veroorzaken ten hoogte van de rijksweg. Hierbij kan je bijvoorbeeld
denken aan een dijkdoorbraak t.g.v. droogte (zoals Wilnis, 2003), maar ook aan bosbranden.
27

Deltares (2018), “Bodemdaling en droogte: inventarisatie naar processen die mogelijk schade veroorzaken aan het
wegennet”
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Figuur 10.2 Schematisatie van bovenlokale relaties (Deltares, 2018)

Bij het analyseren van droogte risico’s voor deze stresstest zijn de belangrijkste factoren
onderzocht die de freatische grondwaterstand bepalen. Hierbij lag de focus op het inschatten
van de zogenaamde “holle grondwaterstand”: de grondwaterstand die tussen de bermsloten
kan uitzakken tot onder het waterpeil van deze sloten, zoals weergegeven in onderstaande
figuur. Hierbij is er een risico op bodemdaling of ongelijke zakking – afhankelijk van de
ondergrond – wanneer deze “holle grondwaterstand” uitzakt tot in de minerale ondergrond
onder het antropogene wegcunet. Hierbij speelt de aard van deze minerale ondergrond een
belangrijke rol.

Figuur 10.3 Verdroging en droogte onder het weglichaam (Deltares, 2018)
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In de huidige stresstest zijn de onderstaande droogte gevoeligheidsfactoren meegenomen.
Elk van deze factoren is in een aparte kaart weergegeven, zie hiervoor bijlage E.
Tabel 10.1 Droogte kwetsbaarheidsfactoren

Factor

Beschrijving kwetsbaarheid

Opbouw ondergrond

-

Goed ontwikkelde kleilaag: weinig kwetsbaar
voor droogte (uitzakken grondwaterstand)
Zandgebieden: weinig kwetsbaar voor droogte
Veenprofielen: zeer kwetsbaar voor droogte

Grondwatersituatie (Kwel of infiltratie)

“uitholling” van de grondwaterstand is in een
infiltratie situatie groter dan bij kwel.

Bermsloot afstand

Bij toenemende afstand neemt de “uitholling” van de
grondwaterstand toe.

Afstand tussen maaiveld en
bermslootpeil (‘drooglegging’)

Bij kleine drooglegging is het effect van droogte
groter.

Er bestaat een droogte kwetsbaarheid in relatie tot oxidatie en dus verzakking, deze wordt
bepaald door de opbouw van de ondergrond. De hiërarchie hierin is als volgt: veen is het meest
kwetsbaar, daarna organische klei, daarna klei en als laatste zand dat is het minst kwetsbaar.
Voor het inschatten van de minerale ondergrond is gebruik gemaakt van de bodemkaart.
De tweede factor die een rol speelt bij het inschatten van een grondwateruitzakking is de
grondwatersituatie. Onder gelijkblijvende omstandigheden (geologie, slootafstand etc.) zal bij
sterke kwel de grondwaterstand veel minder uitzakken dan bij sterke infiltratie. De derde factor
waar naar gekeken is, is de bermslootafstand. Bij gelijkblijvende omstandigheid zal de
grondwaterstand bij een grotere slootafstand meer kunnen uitzakken. De laatste factor die een
rol speelt bij droogte kwetsbaarheid is de afstand tussen maaiveld en bermslootpeil
(‘drooglegging’). Als deze afstand klein is, betekent dit dat de dikte van de antropogene laag
relatief dun is (“ijsberg aanname”) en de kwetsbaarheid voor droogte groter is.
De mate van verharding (tussen de bermsloten) speelt theoretisch ook een rol. Bij grote
verharding zal de grondwatervoeding relatief gering zijn, en de locatie zou daardoor
kwetsbaarder kunnen zijn voor verdroging. De kennis over de procentuele verharding is echter
niet gebruikt in de classificatie, omdat deze factor minder belangrijk wordt geacht dan de
hierboven beschreven factoren. Een belangrijke, maar nog niet meegenomen factor die
relevant kan zijn/worden voor droogte risico is ondergrondse wegdrainage. Hierover is echter
nog weinig landsdekkende informatie beschikbaar.
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10.1.2

Uitkomsten
De bovengenoemde droogtekwetsbaarheidsfactoren zijn op basis van de eerder beschreven
overwegingen gecombineerd in droogte risicoklassen 0 t/m 5, zie onderstaande tabel. Hierbij
speelt de ondergrondopbouw een belangrijke rol. Veen is per definitie het kwetsbaarst. Deze
neemt toe als er ook nog eens sterke infiltratie en een grote slootafstand aanwezig is.
Tabel 10.2 Droogte kwetsbaarheidsklassen: 0 = niet kwetsbaar, 1 = gering kwetsbaar, 2 = matig kwetsbaar, 3 =
kwetsbaar,4 = zeer kwetsbaar, 5= extreem kwetsbaar

Dit leidt tot de onderstaande kwetsbaarheidskaarten: de eerste kaart (Figuur 10.4) toont de
resultaten op basis van de classificatie met behulp van de tabel. De tweede kaart (Figuur 10.5)
is dezelfde kaart maar hierin is aangeduid waar in 2050 op basis van het Landelijk Hydrogisch
Instrumentarium een stijghoogtedaling van groter dan 25 cm t.g.v. klimaatverandering wordt
voorspeld. Deze gebieden zijn daardoor nog kwetsbaarder voor verder uitholling van de
freatische grondwaterstand.
In Figuur 10.4 is te zien dat een groot gedeelte van het hoofdwegennet in de klassen niet
kwetsbaar, gering kwetsbaar en matig kwetsbaar valt. Een kleiner gedeelte van het wegennet
valt in de klassen kwetsbaar en zeer kwetsbaar, zoals de wegen (A1, A2, A10) rondom
Amsterdam, A12 bij Gouda, A4 bij Leiden, A50 bij Zwolle, A7, A32 en N31 in Friesland, A7,
A28 en N33 in Groningen. Tot slot is er een aantal plekken als extreem kwetsbaar aangemerkt,
dit zijn altijd kleine stukken weg geen langere trajecten.
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Figuur 10.4 Kwetsbaarheid hoofdwegennet voor ongelijke zakking a.g.v. bodemdaling door droogte
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Figuur 10.5 Kwetsbaarheid hoofdwegennet voor ongelijke zakking a.g.v. bodemdaling door droogte – inclusief
stijghoogte 2050
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In de meeste gevallen worden de kwetsbare gebieden nog kwetsbaarder door
klimaatverandering (2040 scenario). Op enkele plaatsen is deze extra ‘2040
kwetsbaarheidstoename’ niet of minder het geval. Dit zijn gebieden die dicht bij infiltratie
gebieden liggen, zoals de A4 (Leidschendam) bij de duingronden, de snelwegen in de IJssel
delta onder invloed van de Veluwe. In grotere infiltratie gebieden zal naar verwachting de
grondwaterstand in de toekomst namelijk stijgen, waardoor dat ook aan de voet van deze
gebieden zal plaatsvinden.
Signaalkaarten Bodemdaling o.b.v. satelliet informatie (Geocycli, 2019)28
Parallel aan het in beeld brengen van de kwetsbaarheden op basis van systeemeigenschappen
is, in separate opdracht van RWS, satelliet informatie gebruikt voor het in beeld brengen van
werkelijke deformatie (bodemdaling / -stijging) van het hoofdwegennet in de periode 20162018. Hierbij is in de basis gebruik gemaakt van de signaalkaarten die begin 2019 in opdracht
van I&W zijn gemaakt en gedeeld in de Klimaateffectatlas. (www.klimaateffectatlas.nl onder de
TAB “droogte”). De signaalkaarten geven een indicatie van deformatie (bodemdaling/-stijging)
zoals deze in de periode april 2016-oktober 2018 heeft plaatsgevonden. Hierbij is de droge
zomer van 2018 expliciet meegenomen .
De signaalkaarten zijn op verschillende manieren bruikbaar in de nadere analyse van de
kwetsbaarheden van het bestaande wegennet. In de eerste plaats kunnen signaalkaarten de
kwetsbaarheden kaart bevestigen. Als we aannemen dat een hoge kwetsbaarheid voor droogte
equivalent is met een grote kans op bodemdaling in droogteperiodes, is er een directe relatie
tussen hoge kwetsbaarheid en daadwerkelijk waargenomen bodemdaling als gevolg van
droogtestress. Namelijk: hoe groter de kwetsbaarheid, des te groter het aantal verwachte
waarnemingen van bodemdaling als gevolg van droogtestress. Dus, hoe groter de
droogtekwetsbaarheid, hoe hoger, in eerste orde, het aantal dalende hectometervakken in de
signaalkaarten.
Deze eerste orde benadering geldt alleen onder strikte voorwaarden. Immers, de
signaalkaarten kijken naar het netto resultaat van alle fenomenen die deformatie van het
wegennet tot gevolg kunnen hebben. Dit zijn de droogtestress-gerelateerde deformaties van
de bodem zelf, die we tot nu toe hebben besproken, maar ook schijnbare onderhoudgerelateerde deformaties en zettingen in de periode na de aanleg van een nieuw weglichaam.
Voor het goed duiden van de oorzaak van de deformatie is informatie nodig over de aanleg en
de beheer- en onderhoudshistorie, naast de kwetsbaarheden die in de stresstest HWN zijn
geïdentificeerd.
Bij het aanleggen van nieuwe wegen speelt zetting altijd een belangrijke rol. Het is de taak van
geotechnici om de bodemgesteldheid van het tracé te onderzoeken en te komen met
aanbevelingen voor maatregelen voorafgaand aan de feitelijke bouw, die erop gericht zijn om
zettingen tijdens en na de bouw te minimaliseren. Door de aanbevelingen op te volgen, kunnen
de deformaties na afronding van de bouw dus beperkt blijven, ook wanneer het gebied als
dalingsgevoelig bekend staan. Toch lukt het niet altijd om deformaties af te wenden. Dat kan
terug te voeren zijn op de duur van de bodemprocessen waardoor het niet mogelijk is om
maatregelen te nemen die zettingen volledig weten af te vangen en / of op fouten die tijdens
de bouw gemaakt worden.

28

Geocycli (2019), Signaal kaarten bodemdaling, Geocycli in opdracht van RWS, Lightbon nummer 4300029032,
“Bodemdaling stress test” (op basis van Geomatic Ventures Ltd (UK), opdracht RWS contractnummer 31142109,
“National map of actual soil subsidence in The Netherlands”, 2018)
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Bij regulier onderhoud kan de dikte van de nieuwe aangebrachte verharding afwijken van de
oude. Dit zou in de signaalkaarten opgevat kunnen worden als een stijging van het oppervlak.
Dus om de signaalkaarten überhaupt te kunnen interpreteren in termen kwetsbaarheid voor
droogtestress, moeten de kaarten vergeleken worden met de onderhoudshistorie van een weg
en met recente aanlegprojecten. Onder deze projecten verstaan we hier niet alleen de bouw
van nieuwe wegen, maar ook de reconstructie van bestaande wegen, die leidt tot verlegging
van rijbanen en/of tot verbredingen van rijbanen. Bij het NIS29 is een lijst beschikbaar van
aanlegprojecten vanaf ongeveer het jaar 2000. De huidige vergelijking is beperkt tot projecten
die in 2010 of later zijn opgeleverd. Daaronder vallen enkele grote projecten (Randweg
Eindhoven, SAA, MaVa-project, diverse projecten A4 en verbredingen A12 Gouda – Utrecht).
Een vergelijking op hoofdlijnen met de NIS data is beschreven in bijlage F.
Het voorbeeld van de rondweg Eindhoven (Figuur 10.6) laat zien dat er bodemdaling optreedt,
ondanks het beeld dat de kwetsbaarhedenkaart hiervoor geen verwachting geeft. Mogelijk dat
zetting van relatief recent aangebrachte grondlichamen bij de herstructurering van de rondweg,
aanwezige slenken in de bodem, extreme grondwaterdalingen in 2018 of combinatie hiervan,
zorgen voor het waargenomen effect. Deze duiding vraagt naast data ook systeemkennis van
beheerders en/of andere betrokkenen bij aanleg, beheer en onderhoud en past bij een nadere
analyse op regionaal niveau. Voor een eerste vingeroefening wordt verwezen naar bijlage F en
de rapportage Geocycli (2019), waarin de nieuwe TOEKAN database van RWS is gebruikt voor
een eerste duiding van oorzaken op een aantal locaties.

Figuur 10.6 Grote figuur; transparante band: Kwetsbaarhedenkaart volgens Deltares (linker legenda); Puntobjecten:
Signaalkaart afgeleid van GVL data (rechter legenda). Inzet: Overzicht van NIS projecten. Ieder project is
met een andere kleur aangegeven. De jaartallen geven het jaar aan waarin het project is opgeleverd.

29

Het Netwerkmanagement Informatie Systeem (NIS) bevat managementinformatie over de drie netwerken van RWS,
waaronder dus ook het hoofdwegennet. Het NIS haalt gegevens uit verschillende bronsystemen en combineert en vertaalt
deze naar consistente en eenduidige informatie over het areaal en het functioneren van de netwerken. Het NIS is primair
bedoeld voor sturing en verantwoording richting Tweede Kamer en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en wordt
ook gebruikt voor transparante bijsturing binnen RWS. Het NIS houdt onder andere informatie bij over afgeronde projecten.
Informatie uit NIS mag breder gebruikt worden.
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Resumerend: sommige door Deltares onderkende kwetsbaarheden matchen goed met
bodemdalingen die door GVL zijn gedetecteerd en andere niet. Het is voor een deel
onduidelijk waar de verschillen op terug te voeren zijn. GVL ziet het netto-resultaat van
deformaties en lokaal kunnen verschillende vormen van deformaties optreden. Het is aan te
bevelen dat de interactie tussen drie type gegevens (beheer-, meet en model informatie) in
het vervolgtraject met elkaar te combineren. Het gebruik van deze multi-disciplinaire kennis
zou in de nabije toekomst tot betere gevalideerde kwetsbaarheidskaarten moeten kunnen
leiden.

10.1.3

Adviezen voor gebruik
De uitkomsten zoals nu gepresenteerd in de kwetsbaarheidskaarten voor droogte geven een
eerste indicatie van welke trajecten van het hoofdwegennet in de huidige situatie kwetsbaar
zijn en welke plekken in de toekomst (met significante daling van de stijghoogte) mogelijk nog
kwetsbaarder worden. Dit helpt om te bepalen op welke potentieel kwetsbare trajecten verder
ingezoomd moet worden.
De huidige analyse is gebaseerd op een beperkt aantal factoren (opbouw ondergrond,
grondwatersituatie, bermslootafstand en afstand tussen maaiveld en bermslootpeil). En als
onderdeel van de risicodialoog zou de analyse verrijkt kunnen en moeten worden met meer
locatie specifieke informatie zoals de opbouw van de weg (dikte ophooglaag, aanwezigheid
drainage in het wegcunet, etc.), grondwaterstanden in de omgeving van de weg.

10.1.4

Aanbevelingen voor verdiepend onderzoek
Als onderdeel van het project ‘Droogtebewust’ dat Deltares voor Rijkswaterstaat uitvoert
(project BO04 2019) wordt op dit moment op een vijftal locaties (A2 Breukelen, A2 Abcoude,
A6 Almere (2x), A27 Groenekan) langs het hoofdwegennet een grondwatermeetnet
geïnstalleerd. Hierbij worden peilbuizen geplaatst in de zij- en middenbermen. Vanaf eind 2019
zal op basis van deze metingen eerste analyses gedaan kunnen worden over de
grondwaterstanden onder het wegennet op deze locaties. Dit helpt om de lokale
grondwatersituatie, en daarmee de kwetsbaarheid, voor droogte beter in beeld te krijgen
Als er drainage aanwezig is in het wegcunet neemt het risico op “uitholling” tijdens droogte toe.
Het “winterwater” is namelijk al afgevoerd als droogte periode begint. Er is echter heel weinig
bekend over het ondergrondse drainage netwerk bij rijkswegen, en al helemaal niet of droogte
dit systeem nadelig kan beïnvloeden. Langs veel wegen zijn drainagebuizen aan de zijkant
zichtbaar. Daarnaast bezitten rijkswegen in veengebieden vaak nog een onzichtbaar netwerk
van verticale drainage, zoals onder de A2 tussen Abcoude en Utrecht. Deze verticale
drainagebuizen (‘slabs’) zijn aangebracht tijdens de wegaanleg om de zetting te versnellen. Ze
blijven daarna achter in het wegcunet. Het is onbekend hoe deze drainagebuizen na
ingebruikname van de weg functioneren.
Naast de bovengenoemde factoren zijn de volgende factoren ook nog van belang, deze zijn nu
nog niet bekend of nog niet meegenomen:
•
•
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Houten paalfunderingen; onder viaducten etc.
Spitsstroken; qua aanleg mogelijk van minder robuuste kwaliteit, dus mogelijk
kwetsbaarder voor verzakking
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•

10.2

Kabels & leidingen; mogelijk kwetsbaar voor corrosie (weinig over bekend)

Bos- en bermbranden
Bij de bedreiging ‘bos en bermbranden’ wordt veilig gebruik van de weg belemmerd door brand
in de nabijheid van de weg. Hierdoor kan het zicht van de weggebruiker afnemen, kunnen weginstallaties uitvallen of kanGev in sommige gevallen de veiligheid van de weggebruiker in het
geding komen. Elk jaar komen bos- en bermbranden meerdere keren voor ergens in het land.

Figuur 10.7 Voorbeeld van een bermbrand bij de A12 nabij Bodegraven op 27 juni 2019 (Foto: Rijkswaterstaat)

10.2.1

Aanpak
Omdat er voor deze bedreiging nog geen risico kaarten bestaan is de gevoeligheid van het
wegnetwerk bepaald via de RI2DE aanpak zoals beschreven in bijlage B. Voor deze bedreiging
is een incidentendatabase beschikbaar, waardoor er een validatie van de uitkomsten heeft
kunnen plaatsvinden.
Om de gevoeligheid van deze bedreiging te bepalen zijn op basis van expert kennis
gevoeligheidsfactoren bepaald, mede gebaseerd op de analyses die door Rijkswaterstaat zijn
uitgevoerd30. De meegenomen gevoeligheidsfactoren, de reden om gebruik te maken van deze
factoren en de definitie van de klassegrenzen (1,2,3) zijn in onderstaande tabel weergegeven.
Voor een toelichting van de gebruikte bronnen, zie Appendix B. Alleen de factor ‘bermvegetatie’
is niet meegenomen omdat deze niet in een bruikbare en betrouwbare versie beschikbaar is.

30

Droogte en Hitte risico’s en effecten HWN RWS – 15032019, Tommy Bolleboom en Kees Jonker
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Tabel 10.3 Overzicht van gebruikte gevoeligheidsfactoren, redenen, en klassegrenzen voor de analyse: Bos- en
bermbranden.

Gevoeligheids
factor
Bermvegetatie

Vegetatie naast
de weg
Aanwezigheid
van sloot naast
de weg

Berm
onderhoud

Aanwezigheid
ecoduct

Neerslagtekort
(KNMI)

Gemiddeld
Laagste
Grondwaterstand (GLG)
Bodemtype

Aanwezigheid
vluchtstrook

File
gevoeligheid

31

Reden voor meenemen van factor
Het type vegetatie in de berm van de weg
heeft invloed op de gevoeligheid voor
bos- en bermbranden. Dit heeft te maken
met de ontvlambaarheid van de vegetatie.
[zie bermvegetatie]

Een sloot (met water) langs de weg laat
enerzijds de vegetatie minder snel
uitdrogen. Daarnaast kan een sloot naast
de weg voorkomen dat vuur zich
gemakkelijk over een groter gebied
verspreid.
De mate van bermonderhoud kan de
gevoeligheid voor bos- en bermbranden
beïnvloeden. Dit heeft te maken met de
hoeveelheid brandbaar materiaal dat
voor handen is.
Ecoducten kunnen als geleider dienen
voor bos- of bermbranden om van de ene
kant van de weg, over te slaan op de
andere kant van de weg. Ecoducten
kunnen dus voor verspreiding van brand
zorgen.
Een groter neerslag tekort zal leiden tot
een droge omgeving dat gemakkelijker
vlam vat.

De Gemiddeld Laagste Grondwaterstand,
wordt gezien als een maat voor de
droogte van de omgeving. Hoe droger de
omgeving, des te gemakkelijker het vlam
vat.
Het soort bodem kan de gevoeligheid
voor bos- en bermbranden beïnvloeden.
Dit heeft te maken met de hoeveelheid
vocht die de bodem kan vasthouden.
De aanwezigheid van een vluchtstrook
langs de weg beïnvloedt de kans dat een
brandende sigaret in de berm terecht
komt en hoe snel de rijstroken worden
gehinderd door brand. Daarnaast kunnen
door remmen vonken ontstaan.31
Tijdens files komt er vaker zwerfafval in
de berm terecht waardoor brand kan
ontstaan.

1

2

3

gras
akker
bebouwd
ja

loofbos

hei en
naaldbos

> 2x per
jaar

2x per jaar

nee

nee

1x per jaar

ja

max.
Neerslagt
ekort
19802010 <
225 mm
<1 m
onder
maaiveld

max
tekort 225
– 270 mm

max tekort
> 270 mm

1-2 m
onder
maaiveld

>2 m
onder
maaiveld

klei/veen

silt

zand

wel

< 15 keer
per
maand
per hm

niet

15 -40
keer per
maand
per hm

> 40 keer
per
maand
per hm

Uit de validatie (zie hierna) is gebleken dat dit kenmerk geen voorspelkracht heeft en de aanwezigheid van een
vluchtstrook is daarom niet meegenomen in de verdere analyse.
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Validatie
Er heeft een validatie plaatsgevonden aan de hand van de geregistreerde bermbranden in
2018. In totaal zijn in 2018 233 bermbranden genoteerd. Hiervan is het mogelijk geweest om
210 bermbrandlocaties op kaart te plaatsen (geo-refereren). Van 23 punten is dit niet gelukt.
Dit heeft verschillende oorzaken. Belangrijkste reden is dat de locaties aangeleverd zijn in een
excel bestand met een niet consequente aanduiding van de locaties met hectometer
aanduidingen. Van alle locaties heeft daardoor handmatig plaatsbepaling langs de rijkswegen
moeten plaatsvinden. Dat is niet voor alle locaties gelukt, door onduidelijkheden over de
gebruikte notering. Daarnaast zijn niet alle locaties gelegen op het hoofdwegennet en is soms
niet de hectometrering bekend.
Er moet een afweging gemaakt worden tussen zogenaamde “false positives” en “false
negatives”. False positives zijn locaties die zijn aangemerkt als gevoelig, maar waar geen
bermbrand is geregistreerd. Als het gehele hoofdwegennet als gevoelig wordt aangeduid is er
daardoor geen voorspelkracht meer. False negatives daarentegen zijn locaties waar wel een
bermbrand is geregistreerd, maar waar geen gevoeligheid wordt berekend.
De validatie is als volgt uitgevoerd:
•
•

•

•

Het RI2DE model voor bermbranden is voor 9 scenario’s uitgerekend. Steeds is daartoe
1 van de kenmerken verwijderd uit de analyse.
Vervolgens is uitgerekend hoeveel 100 meter segmenten van het hoofdwegennet als
gevoelig zijn aangeduid in de analyse en is het percentage van het totale hoofdwegennet
uitgerekend dat als gevoelig wordt berekend.
En er is bepaald hoeveel bermbrandlocaties op een gevoelig wegsegment zijn
aangetroffen. Dit is eveneens uitgedrukt in een percentage van goed voorspelde
bermbrandlocaties.
Ten slotte zijn beide percentages door elkaar gedeeld. Op die manier wordt inzicht
verkregen in de voorspelkracht van het model. Immers, het model kan wellicht alle
bermbrandlocaties goed voorspellen, maar als dan het gehele hoofdwegennet als
gevoelig wordt aangeduid is de voorspelkracht toch laag.

Uit de validatie is gebleken dat de voorspelkracht het grootst was als het kenmerk
‘aanwezigheid vluchtstroken’ uit de analyse werd gelaten. Bij een threshold van 0,48 wordt dan
76% van de bermbrandlocaties goed voorspeld, terwijl ‘slechts’ 62% van de rijkswegen als
gevoelig is aangeduid (voorspelkracht van 1,22). Bij een threshold van 0,67 worden nog 10
locaties goed voorspeld, maar nu is nog slechts 0,5% van de rijkswegen als gevoelig aangeduid
(voorspelkracht van 8,2).
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10.2.2

Uitkomsten
Figuur 10.8 geeft de ruimtelijke verdeling van de gevoeligheid voor bos- en bermbranden weer.

Figuur 10.8 Gevoeligheid voor bermbranden

De uitkomsten van analyse geven een hoge gevoeligheid op locaties waar meerdere
kenmerken hoog scoren. Met de resultaten van de validatie is afgeleid dat
•
•
•

een gevoeligheidsscore van minder dan 0,48 wordt weergegeven op de kaart als ‘weinig
gevoelig’
een score tussen 0,48 en 0,67 wordt weergegeven als ‘matig gevoelig’
een score van 0,67 en hoger wordt weergegeven als ‘zeer gevoelig’

De geïdentificeerde gevoelige locaties liggen verspreid door het land. Er liggen meer gevoelige
locaties aan de kust en in het oosten en zuiden van het land. Opgemerkt wordt wel dat de kaart
96
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een enigszins vertekend beeld geeft doordat op veel locaties er verschillen worden berekend
tussen de beide weghelften en dit op de schaal zoals gepresenteerd in deze rapportage niet
zichtbaar is.
10.2.3

Adviezen voor gebruik
Met de uitgevoerde validatie is een zekere voorspelkracht aangetoond. Zo wordt de locatie van
76% van de opgetreden bermbranden goed voorspeld en als gevoelig getoond op de kaart.
Tegelijkertijd betekent dit dat 24% van de bermbrandlocaties niet goed wordt voorspeld en dus
zijn opgetreden in een gebied dat op de kaart als ‘weinig gevoelig’ wordt aangeduid. Ofwel, er
kunnen ook bermbranden ontstaan op locaties die ‘weinig gevoelig’ zijn.
Andersom is de voorspelkracht van de kaart hoog voor de ‘zeer gevoelige’ locaties. Op deze
locaties vindt daadwerkelijk veel vaker een bermbrand plaats dan op locaties ide als weinig of
matig gevoelig zijn aangeduid.
Gezien bovenstaande wordt aanbevolen de kaart te gebruiken om aandacht te geven aan
locaties die als ‘zeer gevoelig’ zijn aangeduid. Maar de kaart mag niet gebruikt worden om er
voor te kiezen om geen aandacht te besteden aan locaties die als ‘weinig gevoelig’ zijn
aangeduid.

10.2.4

Aanbevelingen voor verdiepend onderzoek
Hoewel de bos- en bermbranden gevoeligheidskaart een zekere mate van voorspelbaarheid
kent, wordt aanbevolen nader onderzoek uit te voeren indien het risico voor deze bedreiging
onaanvaardbaar groot wordt bevonden. Doelstelling van het nadere onderzoek zou dan
moeten zijn om de voorspelkracht verder te vergroten. Mogelijkheden zijn om gewichten toe te
kennen aan de verschillende kenmerken en/of met machine learning een model te trainen dat
de kenmerken vergelijkt met de opgetreden incidenten.

10.3

Verminderde slipweerstand na droogteperiode
Na een langere, aaneengesloten periode van droogte ontstaat er tijdens de eerste bui een
gladde laag op het wegoppervlak. Dit kan tot significante afname van de slipweerstand leiden.
Het gevolg is dat door de lage stroefheid de veiligheid afneemt. Dit leidt tot zeer plotselinge
gladheid die tot ongelukken leidt. Naast persoonlijke en immateriële schade zal hierdoor de
doorstroming beperkt worden.
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Figuur 10.9 Voorbeeld van waarschuwing door Rijkswaterstaat voor gladheid na een droge periode (bron:
www.rtlnieuws.nl)

De gladde laag bestaat uit een mengsel van regenwater en 'viezigheid' zoals olie, roet,
bandenmengsel en andere stoffen die in de droge periode op het asfalt zijn achtergebleven.
De stoffen bouwen zich langzaam op. Als het regelmatig regent, spoelen die stoffen van de
weg af en wordt de stroefheid niet beïnvloed. Het is niet bekend vanaf welk moment dit
daadwerkelijk leidt tot een onacceptabele stroefheid. Gerelateerd hieraan is wel dat
Rijkswaterstaat stopt met meten van de stroefheid na 3 weken droogte, omdat dan geen
representatieve metingen worden verkregen (de weg wordt schoongespoeld om een goede
meting te verkrijgen, maar dit lukt vanaf 3 weken niet meer).
Deze stoffen en dus de lage stroefheid verdwijnen pas na een flinke bui. De facetten die maken
dat de bedreiging erger/ minder erg is, zijn:
•
•

Lengte van de droogteperiode
Wellicht speelt de hoeveelheid verkeer op de weg een rol, maar dit moet nader worden
geverifieerd.

Het type verharding heeft geen invloed op deze bedreiging en deze kan zich dus overal op het
hoofdwegennet voordoen.
De effecten van klimaatverandering zijn naar verwachting klein. Er wordt namelijk niet verwacht
dat de aaneengesloten duur van periodes zonder neerslag significant kan toenemen (zie
paragraaf 4.3.2).
Omdat deze bedreiging erg relevant is voor Rijkswaterstaat, is deze wel kort opgenomen in de
gevoeligheidsanalyse binnen de stresstest. Echter, omdat klimaatverandering geen invloed
heeft op de bedreiging is deze verder niet meegenomen in het vaststellen van schades.
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11 Gevoeligheid van beheer en onderhoud
11.1

Aanpak
Dit hoofdstuk behandelt de invloed van klimaatverandering op de uitvoering van
onderhoudswerkzaamheden, en niet de directe invloed van klimaatverandering op de omvang
van het onderhoud. De beschouwde onderhoudswerkzaamheden zijn gegeven in Tabel 11.1.
De indeling van de soorten onderhoud is ontleend aan de Vraagspecificatie Eisen PRC
Droog32; de onderhoudsactiviteiten zijn vastgesteld in overleg met Rijkswaterstaat.
Tabel 11.1 Soort onderhoudswerkzaamheden

Werksoort
Kunstwerken

Verkeersvoorzieningen

Dynamisch
verkeersmanagement

Landschap en
milieu

32

Globale
omschrijving
/
onderhoudsactiviteit
Vaste en beweegbare
objecten, infragebonden
gebouwen, technische
installaties en materieel
Voorzieningen voor
verkeersbediening en
verkeersbegeleiding
Verkeerskundige systemen
voor het informeren en
adviseren, waarschuwen en
geleiden en regelen van
verkeer en overige DVM
systemen
Faunavoorzieningen,
groenvoorzieningen en
geluidwerende voorzieningen

Objecten
Bruggen, tunnels,
keermuren, duikers,
pompvoorzieningen

Onderhoudswerkzaamheden
Conservering bruggen

Lampen, lantaarnpalen,
portalen, bewegwijzering,
communicatiesystemen
Camera's, detectie- en
signaleringssystemen,
communicatiesystemen

Onderhoud en
reinigen voorzieningen

Bermen, taluds

Vervangen toplaag
berm vanwege
verontreiniging door
afstromend wegwater
Afschrapen toplaag
vanwege te hoog
gehalte organische
stof
Levensduurverlengend
onderhoud (strook)
Vervanging deklaag
rijstrookbreed
Vervaging deklaag
rijbaanbreed
Reinigen ZOAB
vluchtstrook
Afhandeling incidenten

Verhardingen

Diverse
(weg)verhardingstypen,
afwateringsvoorzieningen en
veiligheidsvoorzieningen

Deklagen, onderlagen en
wegfundering, geleiderails,
rioleringen, goten

Dagelijks
onderhoud
Winteronderhoud

Incident management

Voertuigen

Gladheidbestrijding, sneeuw
verwijderen

Voertuigen, strooimiddelen

-

(Preventief) strooien
Sneeuw ruimen

Rijkswaterstaat (2013). Model Vraagspecificatie Eisen PRC Droog. 1 mei 2013.
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De invloed van veranderingen van het klimaat op de uitvoering van de
onderhoudswerkzaamheden in de hieronder weergegeven lijst wordt gering geacht. Om deze
reden gaat deze studie op die werkzaamheden niet verder in. Ook al kan de directe invloed
van klimaatverandering op de omvang van het onderhoud wel groot zijn. Zo is bijvoorbeeld de
verwachting dat door hogere temperaturen het groeiseizoen wordt verlengd en er daardoor
meer onderhoud nodig kan zijn. :
•
•
•

Dynamisch verkeers-management: onderhoud voorzieningen
Landschap en milieu: bermen maaien, bomen snoeien
Verhardingen:
–
onderhoud natuurlijke afwatering naar berm (watergangen, greppels, afwatering
bermen)
–
onderhoud drainagesystemen en hemelwaterafvoer (reinigen goten, kolken, riolen,
reinigen duikers)
–
onderhoud markeringen

Beheer en onderhoud is andersom juist vaak wel een goede maatregel om de effecten van
klimaatverandering te verkleinen. Extra onderhoud kan daarom noodzakelijk worden bevonden
vanwege andere bedreigingen die in de voorgaande hoofdstukken zijn beschreven om zo de
weg goed te kunnen laten functioneren. Dat is echter iets anders dan dat klimaatverandering
direct van invloed is op de onderhoudswerkzaamheden zelf.
Dit hoofdstuk bevat een kwalitatieve analyse op hoofdlijnen hoe klimaatverandering aan kan
grijpen op het onderhoudsregime. Er wordt geen vertaling gemaakt naar een eventuele
verandering van het aantal werkbare dagen.
Een eerste inventarisatie van de effecten van klimaatverandering op verhardingsonderhoud is
gemaakt in de stresstest pilot midden Nederland33. Rijkswaterstaat heeft hierbij de volgende
verbetersuggesties gedaan:
•
•
•

Neem ook positieve effecten mee, zoals een verlenging van het tijdvenster voor asfalteren
door hogere wintertemperaturen.
Geef waar relevant veranderingen van extremen weer in plaats van veranderingen in
gemiddelden.
Geef zo mogelijk de schaal van het probleem weer.

Deze aanbevelingen zijn in deze studie overgenomen. In plaats van de ‘schaal’ in het derde
verbeterpunt wordt de frequentie van de onderhoudswerkzaamheden beschouwd.
De werkwijze is als volgt geweest:
1. Vaststellen van de scope van de onderhoudswerkzaamheden, vaststellen klimaatinvloed.
2. Identificeren van deskundigen bij RWS, opvragen van onderbouwende informatie
(schriftelijk): soort en hoeveelheid onderhoud, contractbepalingen.
3. Vaststellen klimaatparameters, verandering van de klimaatparameters en effecten, concept
rapportage.

33

Deltares (2018). Klimaatbestendige netwerken. Stresstest Pilot Midden Nederland. Concept rapport 11202198-002BGS-0001.
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Informatie is verkregen van de volgende RWS deskundigen:
•
•
•

11.2

Wim van Grinsven (WVL) – berm vervanging toplaag / ZOAB reiniging
Ron van der Aa (PPO) – ZOAB reiniging / vervanging / levensduurverlengend onderhoud
Frank Bouman – ZOAB vervanging / levensduur verlengend onderhoud

Uitkomsten
Tabel 11.1 geeft een overzicht van frequentie van de onderhoudsactiviteiten en de effecten van
klimaatverandering op de activiteiten. Tabel 11.2 geeft bijbehorende klimaatparameters,
verandering van klimaatparameters tussen 2010 en 2050 voor de KNMI’14 scenario's GL en
WH, netto effect op beheer en onderhoud en omvang van het effect op beheer en onderhoud.

11.3

Adviezen voor gebruik
Samengevat is de omvang van de effecten van klimaatverandering voor beheer en onderhoud
van het hoofdwegennet:
•
•

•
•

Voor werkzaamheden op hoogte aan kunstwerken en verkeersvoorzieningen die gevoelig
zijn voor wind: licht negatief door moeilijker planbaarheid.
Voor vervanging van de toplaag van bermen en verhardingsonderhoud: Neutraal tot licht
positief door verlenging van het tijdvenster vanwege hogere temperaturen.
Werkzaamheden aan de deklaag zijn moeilijker te plannen.
Incident management als onderdeel van dagelijks onderhoud: negatief tot positief,
afhankelijk van het netto effect van meerdere klimaatparameters.
Winteronderhoud: licht negatief door moeilijker planbaarheid.

De relatie tussen het toenemen van extreme gebeurtenissen en moeilijker planbaarheid is
kwalitatief. Het effect op de omvang van het incident management hangt af van de netto som
van de afzonderlijke effecten van meer neerslag en harde wind (negatief) en minder vorst en
mist (positief). Op dit moment ontbreken de gegevens om hierover een scherpere uitspraak te
doen.

11.4

Aanbevelingen voor verdiepend onderzoek
Validatie met gegevens en interviews is nodig om het effect van klimaatverandering en het
optreden van extreme gebeurtenissen op planbaarheid en uitvoerbaarheid te kwantificeren
voor Nederlandse condities.
Validatie met gegevens en interviews is nodig om het netto effect van verschillende
klimaatparameters op incident management te kwantificeren voor Nederlandse condities.
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Globale omschrijving /
onderhoudsactiviteit

Kunstwerken
Onderhoud bruggen

Verkeersvoorzieningen
Onderhoud
voorzieningen

Frequentie
Meer droogte,
hogere
temperaturen

Eens per 20-30 jaar

-

-

-

-

Onderhoud moeilijker te plannen,
vertraging; meer
extreme events

1 maal per jaar

-

-

-

-

Onderhoud moeilijker te plannen,
vertraging; meer
extreme events

Bermgrond
vervangen vraagt
meer tijd in
perioden van
heftige buien

Bermgrond vervangen vraagt extra
werk in perioden
van droogte

-

-

Bermgrond afschrapen vraagt
meer tijd in
perioden van
heftige buien

-

Langer tijdvenster
voor vervangen
bermgrond
vanwege hogere
wintertemperaturen
Langer tijdvenster
voor vervangen
bermgrond
vanwege hogere
wintertemperaturen

-

-

Dynamisch verkeersmanagement
Landschap en milieu
Vervangen toplaag van
bij ZOAB niet nodig,
de berm vanwege
alleen bij stagnerend
verontreiniging door
water op vluchtstrook
afstromend wegwater
Afschrapen toplaag van
de berm vanwege te
hoog gehalte organische
stof

Effect van klimaatverandering
Minder mist
Minder vorst,
winterse neerslag

Meer neerslag,
meer piekbuien

Eens in zoveel jaar,
afhankelijk van
toename gehalte
organische stof
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Globale omschrijving /
onderhoudsactiviteit

Verhardingen
Levensduurverlengend
onderhoud (LVO) (strook)

Frequentie
Meer droogte,
hogere
temperaturen

Eens per 11 jaar

LVO moeilijker te
plannen, vertraging; meer piekbuien

Korter tijdvenster
voor LVO vanwege
hogere etmaaltemperaturen (asfalt,
arbo); latere openstelling vanwege
langzamere
afkoeling
Korter tijdvenster
voor asfalteren
vanwege hogere
etmaaltemperaturen
(asfalt, arbo); latere
openstelling vanwege langzamere
afkoeling
Korter tijdvenster
voor asfalteren
vanwege hogere
etmaaltemperaturen
(asfalt, arbo); latere
openstelling vanwege langzamere
afkoeling
-

Vervanging
rijstrookbreed

deklaag

Eens per 11 jaar

Asfalteren moeilijker te plannen,
vertraging; meer
piekbuien

Vervanging
rijbaanbreed

deklaag

Eens per 17 jaar

Asfalteren moeilijker te plannen,
vertraging; meer
piekbuien

Reinigen
vluchtstrook

ZOAB

2 maal per jaar

-

104

Effect van klimaatverandering
Minder mist
Minder vorst,
winterse neerslag

Meer neerslag,
meer piekbuien

Meer hoge
windsnelheden
tijdens onweer

Langer tijdvenster
voor LVO vanwege
hogere wintertemperaturen

-

-

Langer tijdvenster
voor asfalteren
vanwege hogere
wintertemperaturen

-

-

Langer tijdvenster
voor asfalteren
vanwege hogere
wintertemperaturen

-

-

Langer tijdvenster
voor reinigen
vanwege hogere
wintertemperaturen

-

-
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Globale omschrijving /
onderhoudsactiviteit

Frequentie
Meer neerslag,
meer piekbuien

Meer droogte,
hogere
temperaturen

Effect van klimaatverandering
Minder mist
Minder vorst,
winterse neerslag

Meer hoge
windsnelheden
tijdens onweer

Dagelijks onderhoud
Incident management

Dagelijks

Inzet moeilijker te
plannen, vertraging; meer neerslag in zware buien

-

Inzet moeilijker te
plannen, vertraging; vorst- en
sneeuwdagen
worden zeldzamer

Inzet moeilijker te
plannen, vertraging; uren met mist
worden zeldzamer

Inzet moeilijker te
plannen, vertraging; meer
windstoten in
zware buien

Winteronderhoud
(Preventief) strooien

30-50 maal per jaar

-

-

-

-

Sneeuw ruimen

5-10 maal per jaar

-

-

Inzet moeilijker te
plannen, vertraging; vorstdagen
worden zeldzamer
Inzet moeilijker te
plannen, vertraging; sneeuw wordt
zeldzamer

-

-

Tabel 11.1 Frequentie van de onderhoudsactiviteiten en de effecten van klimaatverandering op de activiteiten.
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Globale omschrijving /
onderhoudsactiviteit

Kunstwerken
Onderhoud bruggen

Verkeersvoorzieningen
Onderhoud
voorzieningen

Klimaatverandering

Klimaatparameters

Verandering van
klimaatparameters
2010-2050, scenario's
GL - W H

Netto effect op beheer
en onderhoud34

Omvang effect op
beheer en
onderhoud3

Meer hoge
windsnelheden

Aantal dagen in zomer
met > 20 mm neerslag
(wind is gerelateerd met
onweer)

Neerslagdagen in zomer
-9 % tot +18 %,
overwegend toename

Negatief

Licht negatief

Meer hoge
windsnelheden

Aantal dagen in zomer
met > 20 mm neerslag
(wind is gerelateerd met
onweer)

Neerslagdagen in zomer
-9 % tot +18 %,
overwegend toename

Negatief

Licht negatief

Aantal dagen in winter
met >10 mm en zomer
met > 20 mm neerslag;
aantal zomerse dagen >
25 oC; aantal vorstdagen

Neerslagdagen +15 % tot
+30 %; zomerse dagen
+25 % tot +70 %;
vorstdagen -30 % tot -60
%
Neerslagdagen +15 % tot
+30 %; vorstdagen -30
% tot -60 %

Neutraal tot positief

Geen vanwege
geringe schaal van
onderhoud

Neutraal tot positief

Neutraal tot licht
positief

Neerslagdagen +15 % tot
+30 %; zomerse dagen
+25 % tot +70 %; vorstdagen -30 % tot -60 %

Neutraal tot positief

Neutraal tot licht
positief

Dynamisch verkeersmanagement
Landschap en milieu
Meer neerslag, meer
Vervangen toplaag van
droogte, minder vorst
de berm vanwege
verontreiniging door
afstromend wegwater
Afschrapen toplaag van
de berm vanwege te
hoog gehalte organische
stof
Verhardingen
Levensduurverlengend
onderhoud (strook)

34

Meer neerslag, minder
vorst

Aantal dagen in winter
met >10 mm en zomer
met > 20 mm neerslag;
aantal vorstdagen

Meer neerslag, meer
droogte, minder vorst

Aantal dagen in winter
met >10 mm en zomer
met > 20 mm neerslag;
aantal zomerse dagen >
25 oC; aantal vorstdagen

Negatief = slechter; Positief = beter
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Globale omschrijving /
onderhoudsactiviteit

Klimaatverandering

Klimaatparameters

Vervanging
rijstrookbreed

deklaag

Meer neerslag, meer
droogte, minder vorst

Vervaging
rijbaanbreed

deklaag

Meer neerslag, meer
droogte, minder vorst

Aantal dagen in winter
met >10 mm en zomer
met > 20 mm neerslag;
aantal zomerse dagen >
25 oC; aantal vorstdagen
Aantal dagen in winter
met >10 mm en zomer
met > 20 mm neerslag;
aantal zomerse dagen >
25 oC; aantal vorstdagen
Aantal vorstdagen

Reinigen
ZOAB
vluchtstrook
Dagelijks onderhoud
Incident management

Minder vorst

Verandering van
klimaatparameters
2010-2050, scenario's
GL - W H
Neerslagdagen +15 % tot
+30 %; zomerse dagen
+25 % tot +70 %; vorstdagen -30 % tot -60 %

Netto effect op beheer
en onderhoud34

Omvang effect op
beheer en
onderhoud3

Neutraal tot positief

Neutraal tot licht
positief

Neerslagdagen +15 % tot
+30 %; zomerse dagen
+25 % tot +70 %; vorstdagen -30 % tot -60 %

Neutraal tot positief

Neutraal tot licht
positief

Vorstdagen -30 %
tot -60 %

Positief

Positief

Meer neerslag, minder
vorst, minder mist, meer
wind

Aantal dagen in winter
met >10 mm en zomer
met > 20 mm neerslag;
aantal dagen met
winterse neerslag; aantal
uren met weinig zicht;
aantal dagen in zomer
met > 20 mm neerslag

Neerslagdagen +15 % tot
+30 %; vorstdagen -30 %
tot -60 %; uren met weinig zicht -35%; neerslagdagen in zomer -9 % tot
+18 %, overwegend
toename

Negatief tot positief

Negatief tot positief

Winteronderhoud
(Preventief) strooien

Minder vorst

Aantal vorstdagen

Sneeuw ruimen

Minder vorst

Aantal dagen met
winterse neerslag

Vorstdagen -30 % tot -60
%
Winterse neerslagdagen
tbd, maar afname

Negatief wat betreft
planbaarheid
Negatief wat betreft
planbaarheid

Licht negatief wat
betreft planbaarheid
Licht negatief wat
betreft planbaarheid

Tabel 11.2 Onderhoudswerkzaamheden, klimaatparameters, verandering van klimaatparameters tussen 2010 en 2050 voor de KNMI’14 scenario's GL en W H, netto

effect op beheer en onderhoud en omvang van het effect op beheer en onderhoud.
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12 Samenvattende conclusies
De landelijke stresstest hoofdwegennet (HWN) is in drie stappen uitgevoerd:
1
2
3

Bepalen van door klimaatverandering beïnvloede bedreigingen voor het HWN
In kaart brengen van de gevoeligheid van het hoofdwegennet voor deze bedreigingen
Ontwikkeling en toepassing van een methodiek voor het per bedreiging bepalen van de
gevolgen en risico’s, uitgedrukt in de kosten van herstel en de kosten van
verkeersstremmingen.

Dit rapport beschrijft de uitkomsten van stappen 1 en 2. Dit is de kern van de landelijke
stresstest, waarvan het doel is het in beeld brengen van de gevoeligheid van het HWN voor
bedreigingen die groter kunnen worden door klimaatverandering.
Stap 3 is uitgevoerd om meer duiding te geven aan deze gevoeligheden. De aanpak en
uitkomsten van deze stap zijn opgenomen in een separaat rapport (Impact van
klimaatverandering op wegherstel en verkeersstremming – Uitkomst landelijke
klimaatstresstest HWN, Deltares, juli 2019, rapportnummer 11203738-003-BGS-0001).
De stresstest geeft geen invulling aan wat ‘klimaatbestendigheid’ inhoudt voor het
hoofdwegennet. Dit moet in de risicodialoog worden besproken en gedefinieerd.
Bedreigingen voor het HWN die beïnvloed worden door klimaatverandering
De volgende bedreigingen - binnen de klimaat thema’s wateroverlast, overstroming, hitte en
droogte - zijn in de studie als (meest) relevant voor het HWN naar voren gekomen.

Wateroverlast
• Plasvorming op de weg
• Slecht zicht tijdens hevige neerslag
• Erosie en afschuiving van het wegtalud door afstromend regenwater
• Erosie en afschuiving van het talud naast de weg door afstromend regenwater
• Opdrijven van tunnels, verdiepte liggingen en aquaducten door verhoging van de
grondwaterstand
• Opdrijven van lichtgewicht constructies door verhoging van de grondwaterstand
Overstroming
• Overstromen van de weg als gevolg van inundatie watersystemen (beken en rivieren)
Hitte
• Thermische expansie / spatten van verhardingen
• Niet kunnen sluiten van bruggen door uitzetting
Droogte
• Ongelijke zakking als gevolg van bodemdaling door droogte
• Bos- en bermbranden
• Verminderde slipweerstand na een droogteperiode
Daarnaast is geconcludeerd dat ook beheer- en onderhoudswerkzaamheden beïnvloed
kunnen worden door klimaatverandering. Ook hiervoor is daarom een gevoeligheidsanalyse
uitgevoerd.
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De bedreigingen worden voornamelijk groter doordat klimaatverandering kan zorgen voor het
vaker optreden van extreme omstandigheden, en de toename van die extremen (vaker
piekbuien, meer hete dagen, vaker groot neerslagtekort).
In de impactanalyse van stap 3 wordt de verwachte toename van de frequentie waarin extreme
omstandigheden gaan optreden, gebruikt om gevolgen en risico’s van klimaatverandering te
ramen.
Werkwijze gevoeligheidsanalyse
In de gevoeligheidsanalyse is in kaart gebracht welke delen van het HWN in welke mate
beïnvloed (kunnen) worden door de onderscheiden bedreigingen. In de verkenningsfase van
de studie bleek dat het niet voor alle bedreigingen mogelijk zou zijn om de mate van
gevoeligheid bij verschillende intensiteiten van de bedreigingen, modelmatig/rekenkundig te
kwantificeren. Daarvoor ontbrak het aan basisgegevens, toepasbare rekenmodellen en
doorlooptijd. Voor elke bedreiging is daarom de best haalbare aanpak gevolgd om tot een
ruimtelijk onderscheid in gevoeligheid te komen. Hierbij is intensief gebruik gemaakt van expert
judgement om uitgangspunten en aannamen vast te stellen.

De bedreigingen zijn individueel onderzocht. Er is niet bestudeerd of sommige bedreigingen,
de processen die hierbij spelen, elkaar beïnvloeden. Dit zou in theorie tot bijstelling van de
gevoeligheid uitkomsten kunnen leiden. Aanbevolen wordt om hieraan aandacht te besteden
wanneer een wegsegment of object nader wordt onderzocht.
Resulterende kaarten en gebruik van de kaarten
De resulterende kaarten zijn in dit rapport als een landsdekkend beeld opgenomen, maar zijn
in detail te bekijken via de GeoWeb internetsite van Rijkswaterstaat. Op deze site kan in de
kaarten
op
specifieke
plaatsen
worden
ingezoomd
(https://geoservices.rijkswaterstaat.nl/portaal/).

Voor elke bedreiging zijn in dit rapport specifieke adviezen voor het gebruik van de aangeboden
informatie en aanbevelingen voor verdiepend onderzoek opgenomen. Algemeen geldende
punten hieruit zijn:
•

•

•
•

•
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De uitkomsten worden in dit rapport zonder oordeel gepresenteerd. Er wordt niet
aangegeven of de geïdentificeerde gevoeligheden wel/niet acceptabel zijn. Een
dergelijk oordeel komt tot stand gedurende het werk aan ambitie 2 van DPRA: het
voeren van de risicodialoog en het opstellen van een adaptatiestrategie
(handelingsperspectieven, koersbepaling). De stresstest is primair bedoeld als voeding
voor die dialoog.
Met de kaarten kan worden nagegaan of en waar, welke bedreigingen, in welke mate
spelen. Deze informatie is bijvoorbeeld al bruikbaar bij planvorming (bijv. in
netwerkschakelplannen) en uitvoering van aanleg, vervanging en renovatie (bijv.
beheer en onderhoud MIRT).
De kaarten kunnen worden gebruikt t.b.v. bewustwording van gevoeligheden voor
klimaatverandering (in een regio), binnen de eigen organisatie of t.b.v. gesprekken over
klimaatadaptatie met netwerkbeheerders, zoals de Provincie.
Niet alleen de kaarten, maar ook de beschrijving van de methodiek en de gevolgde
aanpak, zijn van belang voor het op gang brengen van de risicodialoog. Gedurende die
dialoog kunnen de uitkomsten en daarbij gebruikte uitgangspunten namelijk tegen het
licht worden gehouden.
De kaarten zijn gemaakt volgens een methode waarmee een landsdekkend beeld kan
worden geconstrueerd. Op een lokaal schaalniveau (bijv. ingezoomd naar 1 tunnel of
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•

•
•

1 snelwegtraject) hebben de kaarten een indicatieve, signalerende functie. Om een
nauwkeurige uitspraak te kunnen doen over de klimaatgevoeligheid van een object of
wegsegment is verdiepend onderzoek nodig.
De in de gevoeligheidsanalyse toegepaste kentallen, aannamen en uitgangspunten zijn
met zorg gekozen om een landsdekkend beeld te construeren. Het is echter denkbaar
om op een regionale schaal andere informatie en lokale kennis in te brengen, en
daarmee de nauwkeurigheid van de uitkomsten te verbeteren, of meer af te stemmen
op de behoeften van specifieke gebruikers (maatwerk voor beleid, aannemers,
regionale RWS onderdelen en districten).
De uitkomsten van de analyse zijn mede bruikbaar bij het evalueren van de
ontwerpnormen van snelwegen. Het bijstellen van dergelijke normen kan onderdeel zijn
van een adaptatiestrategie.
Voor alle bedreigingen geldt dat er maar in beperkte mate, of geheel niet, gebruik kon
worden gemaakt van informatie over historische gebeurtenissen. Een aanbeveling is
dan ook om vanaf nu te monitoren op voorkomens van de bedreigingen en informatie
over deze gebeurtenissen te administreren t.b.v. validatie van de in dit rapport
beschreven verwachtingen en vervolgonderzoek.

In het onderzoek naar plasvorming is proceskennis ontwikkeld middels een hoge detail
modellering van A1 en A2 trajecten. Het was niet mogelijk om een dergelijk hoog detail model
voor het gehele HWN te maken. De A1 en A2 uitkomsten zijn daarom gebruikt voor het afleiden
van kenmerken die de gevoeligheid voor wateroverlast van wegtrajecten karakteriseren. De
resulterende kenmerkenkaart wateroverlast kan als volgt worden gebruikt:
•
•
•

Om te bepalen welke locaties (zones) gevoelig zijn voor plasvorming
Als ‘onderlegger’ bij het uitvoeren van inspecties waarin de werkelijke situatie in kaart
wordt gebracht
Bij het integreren van de kenmerken met de inspectiegegevens van RWS (in het kader
van het Vervanging en Renovatie programma).

Het is daarnaast mogelijk om kenmerkenkaarten te combineren en te vergelijken met de
kaarten van waterdiepte bij kortdurende hevige neerslag, die te vinden zijn op de
Klimaateffectatlas van DPRA (http://www.klimaateffectatlas.nl/nl/), en kaarten die risico’s op
waterlast weergeven, vervaardigd in opdracht van het project Plan van Aanpak Vervanging en
Renovatie Verhardingen.
Waterbeelden van de gemodelleerde wegtrajecten (A1 en A2), en trajecten die in te toekomst
op vergelijkbare wijze worden gemodelleerd, kunnen worden gebruikt:
•
•
•

Om het huidige risico op wateroverlast nauwkeurig te bepalen
Als toetsing van de weg aan de ontwerpspecificaties
Om de toename van knelpunten door een veranderend klimaat te ramen.

Welke bedreiging verdient meeste aandacht?
Het antwoord op deze vraag hangt mede af van wie de vraag stelt, en wie met welke nadelige
gevolgen wordt geconfronteerd. De wegbeheerder of constructeur zal dan andere zaken
belangrijk vinden dan een weggebruiker. Een andere overweging hierbij is of specifieke
bedreigingen koste wat kost moeten worden ingeperkt of voorkomen, of worden geaccepteerd.
Dit zijn onderwerpen voor de risicodialoog. De resultaten van de impactanalyse kunnen hierbij
ook nuttig zijn om te beschouwen.
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Desalniettemin kan op basis van de uitkomsten worden bepaald in welke regio’s welke
dreigingen voornamelijk spelen, los van het verschil in dichtheid van het snelwegennet tussen
regio’s. Overal in Nederland zijn gevoeligheden aanwezig. Er is niet 1 regio waar niets aan de
hand lijkt te zijn. Bodemdaling, opdrijving door stijging van de grondwaterstand en afschuiving
van het wegtalud spelen vooral in het Westen van het land. In het rivierengebied van Midden
Nederland en in Groningen en Friesland staan de wegen substantieel onder water bij een
overstroming met middelgrote kans. Kenmerken die bijdragen aan plasvorming zijn door het
hele land te vinden. Puur op basis van uitgebreide voorkomens van de
gevoeligheidskenmerken en verwachte toename van de frequentie van extreme buien, zou aan
plasvorming meer aandacht kunnen worden toebedeeld. Of dat ook vanuit schade-oogpunt het
geval is, is onderwerp van studie in stap 3 van de stresstest. Daarin worden de bedreigingen
gemonetariseerd.
Het is in ieder geval zinnig om na te gaan welke bedreigingen kunnen worden ingeperkt of
voorkomen door aanpassingen te maken in het beheer en onderhoud, en in de voorschriften
voor vervanging en renovatie. Mede afhankelijk van deze meekoppel-mogelijkheden kan
worden bepaald welke bedreigingen wanneer aandacht verdienen. Hierbij is een voorname
stap het toetsen van de kaartbeelden bij de districten: wordt het beeld herkend? kan het worden
aangevuld en verbeterd met eigen kennis en informatie? Waar wordt momenteel al aan
gewerkt? Na een dergelijke verificatie kan een concretere discussie worden gevoerd over
maatregelen, meekoppel-mogelijkheden en een nieuwe manier van ontwerpen, bouwen,
beheren en onderhouden die is afgestemd op de veranderende omstandigheden.

112

Gevoeligheid van het hoofdwegennet voor klimaatverandering

11203738-003-BGS-0005, Versie 2.0, 21 februari 2020, definitief

Aangehaalde literatuur
Voetnoot 3: Eisen Hemelwaterafvoer (HWA) Systeem voor Wegen op Aardenbaan (Ministerie
van IenW, 2017).
Voetnoot 5: Update neerslagstatistiek korte duren voor RWS WVL o.b.v. STOWA (2018)
(KNMI, 2018).
Voetnoot 6 en 7: 3Di Hollands glorie in Watermodellering, Stromingen, 2017, Schuurmans en
van Leeuwen.
Voetnoot 8: Casulli V., Stelling G.S. (2011), Semi-implicit subgrid modelling of threedimentional free-surface flows, Numerical methods in fluids, Volume 67, Issue 4, 10 October
2011, Pages 441–449
Voetnoot 9: 1 Chow, Ven Te (1959), Open-channel hydraulics, McGraw-Hill, OCLC 4010975,
§18-1 & §18-2.
Voetnoot 10: Zie voor meer informatie: https://data.gwsw.nl.

Gevoeligheid van het hoofdwegennet voor klimaatverandering

113

11203738-003-BGS-0005, Versie 2.0, 21 februari 2020, definitief

A Toelichting bij 3Di modelstudie effect extreme neerslag
Deze bijlage bevat achtergrondinformatie m.b.t. de modellering voor het onderdeel
Gevoeligheid voor wateroverlast op de weg, hoofdstuk 5.

A.1

Integraal 3Di omgevingsmodel

De term ‘integraal’ in integraal modelleren slaat op het berekenen van de waterbeweging over
de weg, in de berm, en door het HWA-systeem in een geïntegreerd rekenschema. Dit in
tegenstelling tot sequentieel rekenen in de verschillende compartimenten. Zie voor meer
achtergrondinformatie het artikel in Stromingen35 en de tekst in het kader. Figuur 0.1 geeft 3Dview van het waterbeeld bij een verkantingsovergang op de A2 als gevolg van extreme
neerslag. Onderaan de figuur hellen de rijbanen naar links en boven naar rechts.

Figuur 0.1 Waterbeeld bij een verkantingsovergang op de A2 als gevolg van extreme neerslag berekend met een
integraal 3Di-omgevingsmodel.

A.2

Modelschematisering
Rasters en informatielagen
Het model is opgebouwd uit 2D rasters die zijn gekoppeld aan een 2D rekenrooster bestaande
uit rekenpunten waarop waterstanden worden berekend en onderling zijn verbonden met
flowlines waarop debieten worden uitgerekend. De 2D rekenpunten kunnen ook onderdeel zijn

35

3Di Hollands glorie in Watermodellering, Stromingen, 2017, Schuurmans en van Leeuwen.

Gevoeligheid van het hoofdwegennet voor klimaatverandering

115

11203738-003-BGS-0005, Versie 2.0, 21 februari 2020, definitief

van een gekoppeld 1D netwerk van rekenpunten. In de modellen in deze studie vormen de
HWA-netwerken de 1D rekenpunten (zie detail in Figuur 0.2).

Figuur 0.2 Netwerk van 2D- en 1D-rekenpunten met een uitsnede, verbonden met flowlines geprojecteerd op de
contouren van de weg. Ter plaatse van de weg is een grotere dichtheid van rekenpunten gemaakt.

Een schematisering is opgebouwd uit de volgende 2D rasterwaarden (die per subgrid kunnen
verschillen):
•
•
•
•

Hydraulische weerstand
Maaiveldhoogte
Interceptie (afhankelijk van type asfalt)
Infiltratie.

Verder bestaat de schematisering uit het 1D netwerk dat het hemelwaterafvoersysteem HWA
karakteriseert. Deze 1D schematisering komt ook terug in het rekenrooster waarin ze zijn
geïntegreerd met de 2D rekenpunten die de stroming over het maaiveld beschrijven. Figuur 0.3
toont de bovengenoemde schematiseringslagen als ‘informatielagen’ voor het uitsnede-gebied
van Figuur 0.2.
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Figuur 0.3 3Di schematisering voorgesteld als een combinatie van ‘informatielagen’ voor het uitsnede-gebied van
figuur 0.2.
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Subgrid techniek
Het rekenhart van 3Di werkt met de subgrid techniek zoals beschreven in onder andere Casulli
en Stelling 201136. De subgrid techniek is een numerieke rekentechniek voor het tijd-efficiënt
beschrijven van 2D stroming op hoge ruimtelijke resolutie. De techniek maakt het bijvoorbeeld
mogelijk om een heel stroomgebied, polder of stad op een ruimtelijke resolutie van 0,25 m2 (=
de resolutie van het Actueel Hoogte Bestand Nederland) door te rekenen in een periode van
minuten tot uren.

De subgrid techniek is in eerste instantie ontwikkeld door Casulli en Stelling met als doel het
berekenen van droogval in estuaria. In 3Di wordt de volledige Saint-Venant
stromingsvergelijking opgelost (Chow, 195937). De gebruiker kan door instellingen van
parameters de trade-off tussen snelheid en nauwkeurigheid naar wens instellen, maar altijd
wordt met strikt momentum- en volumebehoud gerekend. Stelling heeft de subgrid techniek
uitgebreid voor snel variërende stroming in tijd en ruimte, zoals bij overstromingen (Stelling,
2012). Vervolgens heeft hij in de afgelopen jaren windeffecten, de stroming van dunne
waterlagen, interflow en grondwater toegevoegd aan de subgrid-rekentechniek.
In de subgrid techniek wordt met twee type roosters gewerkt: hogeresolutie subgrid roosters
met gebiedsinformatie, zoals maaiveldhoogte, infiltratiecapaciteit en de hydraulische
weerstand. Over de subgrid roosters ligt een grover rekenrooster. Dit rekenrooster heeft een
‘quadtree structuur’, een orthogonale structuur die lokaal kan worden verfijnd om bijvoorbeeld
dijken of peilgrenzen nauwkeurig te volgen. Er is gekozen voor de quadtree-roostertechniek,
omdat deze techniek numeriek het meest nauwkeurig is voor complexe stromingen, waarbij
alle termen van de Saint-Venant vergelijking van belang kunnen zijn. Complexe stroming zal
voorkomen op steile hellingen, bij overstromingen of rivierstroming langs kribben.
Een belangrijk uitgangspunt van de subgrid methodiek is dat de waterstand ruimtelijk veel
minder varieert dan de waterdiepte. Dat maakt het mogelijk om per rekencel 1 waterstand te
berekenen, maar per subgrid de lokale waterdiepte en de lokale stroomsnelheid. Een typisch
3Di model bestaat uit honderd miljoen subgrids en honderdduizend rekencellen.
Interceptie
Tabel 0.1 geeft de interceptiewaarden die zijn aangehouden bij de modellering van de wegen
afhankelijk van de diverse typen asfalt: ‘dubbel laags zeer open asfalt’ (ZOABTW), ‘enkel laags
zeer open asfalt’ (ZOAB), en ‘dicht asfalt’ (DAB).
Tabel 0.1 Modelinterceptiewaarde naar type asfalt (Bron: TNO)

Type Asfalt
ZOABTW
ZOAB
DAB

Laag 1 (top)
Dikte (mm)
25
50
nvt

Porositeit (%)
18
10
Nvt

Laag 2
Dikte (mm)
45
nvt
nvt

Porositeit (%)
23
nvt
nvt

Berging (mm)
(interceptie)
15
10
0

36

Casulli V., Stelling G.S. (2011), Semi-implicit subgrid modelling of three-dimensional free-surface flows, Numerical
methods in fluids, Volume 67, Issue 4, 10 October 2011, Pages 441–449
37
Chow, Ven Te (1959), Open-channel hydraulics, McGraw-Hill, OCLC 4010975, §18-1 & §18-2.
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A.3

Data-kwaliteit

Ook bij modellen op hoge ruimtelijke resolutie hangt de kwaliteit van de berekende resultaten
(natuurgetrouwe weergave van de waterbeweging op en rond de weg) af van de kwaliteit van
de modelinvoer.
Kijken we naar de informatie die is beschreven in de voorgaande paragraaf dan kunnen we
stellen dat de hoogteligging van de weg en de omgeving (berm), de berging in het ZOAB, en
de ligging en doorlatendheid van de onverharde zones, relatief nauwkeurig zijn. Deze
grootheden worden bepaald op basis van de AHN, de bodem- en grondgebruiksinformatie, en
het type asfalt ter plekke. Die informatie is van goede kwaliteit en wordt gebruikt om de
inputlagen van 3Di te genereren. De maaiveldhoogtekaart in het stromingsmodel is overigens
niet gelijk aan de AHN. Er worden nog veel interpolaties en correcties (onderdoorgangen) op
toegepast.
De kwaliteit van de informatie over de ligging en capaciteit van het HWA-systeem is geringer.
Zo is de hoogteligging en het verhang van alle HWA-leidingen niet in Kerngis opgenomen. Dit
introduceert een grote onbetrouwbaarheid in de resultaten. Daarnaast zijn ook de positie en
verbindingen van leidingen (via putten) in het platte vlak (2D) vaak niet of foutief in Kerngis
beschikbaar. Dit is overigens begrijpelijk, gezien het doel van de informatie in Kerngis. Dat doel
is namelijk assetmanagement en niet het hydraulisch modelleren. Voor dat laatste is een
gegevensregistratie nodig zoals die bijvoorbeeld wordt toegepast bij het vastleggen van
netwerken van stedelijke riolering. Hier wordt de SUF-Hyd gegevensstandaard gebruikt of de
opvolger daarvan de GWSW-Hyd standaard38. Overigens is het mogelijk dat binnen RWS nog
andere HWA-netwerkinformatie digitaal beschikbaar is. Deze is echter niet bekend bij de
opdrachtgever van dit onderzoek. Wellicht zal ook aanvullende informatie op kaart (bij
oplevering van wegenbouw) bestaan. In gebiedsgerichte studies zouden dergelijke
aanvullende bronnen, tezamen met inspectiegegevens, leiden tot een zeer betrouwbare
modellering.
Figuur 0.4 toont een belangrijke data-onvolledigheid in de beschikbare Kerngis gegevens,
namelijk ‘putten zonder leiding’. Links is het aannemelijk dat ook een leiding aanwezig moet
zijn (die echter niet in Kerngis is opgenomen). Rechts zijn losse putten aanwezig zonder leiding
(die eveneens niet zijn meegenomen in de modellering). Zie voor de verwerking en reparatie
van de HWA-gegevens A.4.

38

Zie voor meer informatie: https://data.gwsw.nl.
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Figuur 0.4 Een karakteristieke data-onvolledigheid in de beschikbare HWA-Kerngis gegevens over de ligging van
het HWA: putten zonder leiding. Links is de verwachting dat ook een leiding aanwezig moet zijn die echter
niet in Kerngis is opgenomen. Rechts losse putten die eveneens niet zijn meegenomen in de modellering.

Figuur 0.5 geeft een indruk van de HWA-data in de schematisering van de A1. De paarse zones
staan voor wegdelen waarvoor ‘Kerngis-putten’ aan ‘Kerngis-leidingen’ konden worden
gekoppeld (gerepareerde delen). In de gele gebieden was dat niet mogelijk door het ontbreken
van leidinginformatie.
Naast de 1D HWA-leidingen is er op bepaalde trajecten ook stroming naar een naast gelegen
sloot die in verbinding kan staan met grotere waterpartijen. In het model zijn deze sloten als
laagtes in het maaiveld meegenomen. De onderlinge verbindingen zijn meegenomen als dat
uit de Kerngis-data blijkt (duikers en buizen). Ook deze data is echter niet volledig en vaak niet
van goede kwaliteit.
Als gevolg van de per locatie wisselende invoerkwaliteit is het wel mogelijk goede mechanisme
modellen te maken, maar alleen op die locaties waar ook de kwaliteit van de HWA- informatie
betrouwbaar is (gemaakt). Maar het is niet mogelijk voor het gehele modelgebied (zonder
aanvullende inspecties) een betrouwbaar waterbeeld te genereren.
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Figuur 0.5 figuur toont op het modeltraject A1 de locaties waar putten uit Kerngis toegewezen kunnen worden aan
leidingen (paars) en de putten waarvoor dat niet kon (geel) omdat geen leiding in het bestand is
opgenomen. Dit beeld geeft een indruk van de HWA-datakwaliteit voor het A1modeltraject.

A.4

Data reparatie

De methodiek voor de datareparatie van de HWA-gegevens is mede (door)ontwikkeld parallel
aan de KBN-studie. Deze gebeurt in het GIS-domein op basis van de beschikbare gegevens
in Kerngis. Bijlage IV beschrijft de manier waarop de HWA model data is bepaald uit de Kerngisdata.
De figuren 0.6, 0.7 en 0.8 tonen enkele voorbeelden van de resultaten van de
geautomatiseerde HWA-data reparatie.
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Figuur 0.6 Voorbeeldresultaat van de geautomatiseerde HWA-datareparatie. De groengekleurde putten en
leidingen zijn verbeterd (samengevoegd, verplaatst) en vervolgens opgenomen in het model, de rode putten
niet.

Figuur 0.7 Voorbeeldresultaat van de geautomatiseerde HWA-datareparatie. De roodgekleurde ‘losse leidingen’ in
Kerngis (links) zijn voor het model verboden (rechts), dichtbijgelegen (dubbelvoorkomende) putten (links)
zijn samengevoegd (rechts).
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Figuur 0.8 Voorbeeldresultaat van de geautomatiseerde HWA-datareparatie. De roodgekleurde ‘losse putten’ in
Kerngis (links) zijn voor het model verbonden (rechts), leidingen (links) zijn op kruispunten van putten
voorzien (rechts).

A.5

Betrouwbaarheid modellen

De stroming van water in de buitenruimte wordt in hoofdzaak door twee elementen bepaald.
Door de:
1. vorm van het gebied, beschreven door de maaiveldhoogte inclusief barrières die de
berging van water in laagtes bepalen, en
2. stromingsbeschrijving van water onder invloed van het energie verhang tussen de
diverse locaties.
Het eerste element is in hoge resolutie modellen waarin barrières goed zijn weergegeven
doorgaans betrouwbaar. Dat geldt voor het wegdek en ook voor plassen in de berm. Een
significante onzekerheid wordt hier geïntroduceerd door de onduidelijkheid over de
‘waterdichtheid’ van geluidschermen ter plaatse (figuur 3.9). Het tweede element omvat zowel
de stroming over de weg en naar de berm als de stroming naar en door het HWA waarbij de
eerste beschrijving in de KBN-modellen zeer betrouwbaar is. De grootste onzekerheid hier
wordt geïntroduceerd door de onbekendheid van de ligging van het HWA-systeem.

Gevoeligheid van het hoofdwegennet voor klimaatverandering

123

11203738-003-BGS-0005, Versie 2.0, 21 februari 2020, definitief

Figuur 0.9 Visuele inspectie van geluidscherm langs de A2. Langs de weg (boven) lijkt het scherm geheel water
ondoorlatend. Aan de achterkant lijkt de dichtgegroeide situatie (linksonder) geleidelijk te zijn ontstaan.
Lokaal is hier en daar namelijk nog een kier zichtbaar (rechtsonder).

Dit wetende volgt de vraag: wat kunnen we wel, en wat kunnen we niet met de beschikbare
modellen, gezien de boven beschreven onzekerheden? Met de modellen van de A1 en A2 kan
wel:
• in de gebieden met betrouwbare data realistische waterbeelden berekenen en,
• in de gebieden met betrouwbare data de plasvormende mechanismen identificeren en
op basis daarvan gebieds- en systeem-kenmerken opsporen die een voorspellende
waarde hebben m.b.t. het optreden van wateroverlast bij extreme neerslag.
Met de huidige modellen kan (nog) niet:
• land/gebiedsdekkende waterbeelden genereren van voldoende kwaliteit39. Daartoe
moet eerst de Kerngisdata op basis van aanvullende inspectie ter plaatse, of door
verwerking van reeds beschikbare inspectiegegevens worden verbeterd.

39

De kwaliteit van veel stresstesten die zijn uitgevoerd door gemeenten in stedelijk gebied zijn vaak evenmin
betrouwbaar, zeker wanneer het riool niet, of zeer vereenvoudigd is gemodelleerd. De waterbeelden uit dergelijke
simulaties, zonder modellering van riool of oppervlaktewater zijn zeer onbetrouwbaar.
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A.6

Gemodelleerde trajecten

Figuur 0.10 toont de gemodelleerde trajecten van de A1 en A2 met de bijbehorende hectometer
markeringen.

Figuur 0.10 Gemodelleerde trajecten van de A1 en A2 (met corresponderende hectometer aanduiding)

A.7

Kalibratie en verificatie

Modelkalibratie speelt vooral een belangrijke rol bij zogenaamde lumped models, modellen
waarin de gezamenlijke werking van complexe samenhangende processen op een sterk
vereenvoudigde wijze zijn samengevoegd. Denk bijvoorbeeld aan de ‘lineaire reservoir
benadering’ van complexe neerslag-inloop processen zoals die wordt toegepast in
rioleringsberekeningen (NWRW-inloopmodel). Hierin wordt de gemeenschappelijke werking
van stroming van regenwater over straten en stoepen over grotere gebieden samengevoegd
in een of enkele parameters. Zo vertalen we de helling van een gebied en het type verharding
bijvoorbeeld aan een bepaalde instelling van de ‘reservoir constante’ van het reservoirmodel.
Wanneer uit registratie van de waterstand in de pompkelder van gemalen blijkt dat de
toestroom veel sneller of langzamer is dan op basis van de procesbeschrijving is berekend,
kunnen de parameterwaarden alsnog worden aangepast. Dit noemen we kalibratie.
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Belangrijk is te beseffen dat:
•
•

hoe gedetailleerder de werkelijkheid geschematiseerd is, hoe minder drastisch een
kalibratie-bijstelling zal zijn, en
hoe minder meetgegevens beschikbaar zijn, hoe minder goed kalibratie mogelijk is.

In zeer gedetailleerde modellen, die door hun natuurgetrouwheid veel dichter bij de
werkelijkheid liggen, bijvoorbeeld doordat het type verharding per vierkante meter is ingevoerd
in plaats van per wijk, is kalibratie in principe minder nodig. We hebben in de 3Di modellen niet
te maken met 1 reservoir en inloopgebiedje voor een groot wegvak, maar met duizenden
reservoirs en inloopgebiedjes (subgrids) waarvan de werking volgt uit de omstandigheden op
het wegdek.
In het geval van de HWN modellering is kalibratie weer wel gewenst met name omdat op veel
locaties betrouwbare HWA-gegevens ontbreken. We zouden bij een dergelijke kalibratie de
HWA afvoer (en ook de infiltratiecapaciteit van de berm) zodanig kunnen instellen dat de diepte
en de duur van de plassen overeenkomen met wat er op díe plek, bij díe bui in werkelijkheid
zou gebeuren. Wat we voor kalibratie nodig hebben zijn dus historische gegevens van een
overlastsituatie die opgetreden is met daarbij het verloop van die neerslaggebeurtenis op die
plaats. Het gaat dan om plaslocaties, plasdiepte en de plassen-duur. Omdat we op hoge
resolutie werken kunnen we daarbij gebruik maken van historische foto’s van overlast of
videobeelden die zijn gekoppeld aan een tijd en locatie. Helaas beperkt deze informatie zich
doorgaans tot de locaties van de plassen en is de precieze plasdiepte en zeker de duur van de
plassen vaak onduidelijk. Ook de UDLS-database biedt hier geen uitkomst omdat daarin
eveneens een gedetailleerde beschrijving van aard en de mogelijke oorzaak van de
wateroverlast ontbreekt.
Om toch een indruk te krijgen van de betrouwbaarheid van de modelschematiseringen hebben
we voor een aantal wateroverlast locaties uit de UDLS-database (zie Figuur 0.11) die binnen
de modeltrajecten vallen, gekeken of:
• Extreme neerslag daarbij mogelijk een rol heeft gespeeld, en
• Of er beelden beschikbaar zijn op het medium Youtube.
Op basis van deze analyse zijn een aantal UDLS-locaties bekeken. We beschrijven in deze
paragraaf een bepaalde wateroverlastsituatie, namelijk die op 24 juli 2014 op de A, locatie
‘23R’.
Figuur 0.12 toont een foto (bron: RTL nieuws) van de situatie. Van deze locatie weten we dat
de HWA-gegevens van een redelijke kwaliteit zijn. Zie Figuur 0.13 voor de ligging van de HWAleidingen (in geel).
In Figuur 0.14 is het regenradarbeeld van de neerslaggebeurtenis weergegeven. Figuur Figuur
0.15 toont het buiverloop op de weglocatie 23R. Het rode kruisje geeft de tijd van de melding
‘wateroverlast’ aan zoals is vastgelegd in de UDLS-database van RWS. In de figuur is, ter
referentie, ook het buiverloop weergegeven van synthetische blokbuien met herhalingstijden
10 en 100 jaar.
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Figuur 0.11 Locaties van wateroverlastmeldingen uit de UDLS-database.
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Figuur 0.12 Wateroverlastsituatie op 24 juli 2014 op de A1 op locatie ‘23R’

Figuur 0.13 Ligging HWA-leidingen (geel) rond de locatie 23R (tegen de achtergrond van een ander waterbeeld
behorende bij een ander event).
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Figuur 0.14 Regenradarbeeld van de neerslaggebeurtenis op 24 juli 2014.

Figuur 0.15 Buiverloop op de weglocatie 23R (boven). Het rode kruisje geeft de tijd van de melding ‘wateroverlast’
aan zoals is vastgelegd in de UDLS-database van RWS. Onder is het derde deel van de bui weergegeven
ten opzichte van een tweetal synthetische buien met theoretische herhalingstijd van circa 10 en 100 jaar (Uit
Brede Methodiek Wateroverlast gebaseerd op tabel 0.1 in STOWA 2015 (huidig klimaat).
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Figuur 0.16 Waterbeeld behorende bij de verificatiebui op 24 juli 2014. Rode stip is de fotolocatie (figuur 0.8).

Figuur 0.16 toont het met het 3Di model berekende waterbeeld op de A1 op de locatie van de
foto (figuur 0.8) op basis van het buiverloop van figuur 0.15. Uit de vergelijking van het
berekende (figuur 0.16) en gefotografeerde beeld (figuur 0.12) blijkt dat de overlastsituatie ook
in de berekeningen leidt tot water op het wegdek. Deze verificatie geeft vertrouwen in de
kwaliteit van de modelsimulaties. Maar omdat informatie over de precieze omvang van de
plassen en de duur van de overlast ontbreekt, kan dit event, evenals de andere UDLS-events,
niet voorwaardig dienen als modelkalibratie event. Besloten is daarom bij de simulaties uit te
gaan van de initiële instelling van de modellen, dus op basis van de beschikbare HWA- en
rasterinformatie, met de informatielagen die zijn weergegeven in figuur 0.3.
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A.8

Kenmerkenkaart in deelkaarten
Uiteindelijk zijn de volgende criteria en grenswaarden gehanteerd:
⁃

Gevoeligheid ‘Hoge nabije berm’ (Figuur 0.17)
Aan de ‘water ontvangende’ kant is de bermhoogte direct naast de weg (op 30 cm uit
de rand van de weg) minimaal 10 cm hoger dan de weg rand;

⁃

Gevoeligheid ‘Oplopende berm (Figuur 0.18)
Aan de water ontvangende kant een oplopende berm (3m uit de weg kant is het
maaiveld minimaal 30 cm hoger)

⁃

Gevoeligheid ‘Geluidswal zonder HWA; (Figuur 0.19)
Aan de water ontvangende kant wél een geluidsscherm, maar aldaar géén HWA
aanwezig;

⁃

Gevoeligheid ‘Ontbreken HWA’(Figuur 0.20)
Aan de water ontvangende kant géén HWA aanwezig en wél een oplopende berm
aanwezig is (3m uit de weg kant is het maaiveld minimaal 10 cm hoger);

⁃

Gevoeligheid ‘Geringe verkanting A’ (verkanting lokaal < 1.5 %); (Figuur 0.21)

⁃

Gevoeligheid ‘Geringe verkanting B’ (verkanting lokaal < 1.0 %); (Figuur 0.22)
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Figuur 0.17 Gevoeligheid ‘Hoge nabije berm’. Aan de ‘water ontvangende’ kant is de bermhoogte direct naast de
weg (op 30 cm uit de rand van de weg) minimaal 10 cm hoger dan de weg rand.
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Figuur 0.18 Gevoeligheid ‘Oplopende berm’. Aan de water ontvangende een oplopende berm (3m uit de weg kant
is het maaiveld minimaal 30 cm hoger).
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Figuur 0.19 Gevoeligheid ‘Geluidswal zonder HWA’. Aan de water ontvangende kant wél een geluidsscherm, maar
aldaar géén HWA aanwezig
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Figuur 0.20 Gevoeligheid ‘Ontbreken HWA’. Aan de water ontvangende kant géén HWA aanwezig en wél een
oplopende berm aanwezig is (3m uit de weg kant is het maaiveld minimaal 10 cm hoger).
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Figuur 0.21 Gevoeligheid ‘Geringe verkanting A’ (verkanting lokaal < 1.5 %)
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Figuur 0.22 Gevoeligheid ‘Geringe verkanting B’ (verkanting lokaal < 1.0 %)
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A.9

HWA-data reparatie

Maaiveld
• Bij viaducten en bruggen de onderste weg opnieuw interpoleren zodat de stroming niet
wordt belemmerd door 'interpolatie-artefacten' van het AHN2.
• De wrijving- en infiltratiewaarden van het maaiveld bepalen op basis van GIS-data van
RWS.
• Wegtypen (ZOAB) als interceptiewaarde verwerkt in interceptieraster
• Obstakels worden bepaald uit de laag ‘kunstwerk’ door te selecteren op de term ‘geluid'
in de omschrijving.
HWA
•
•
•
•
•

•
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HWA-netwerk afgeleid uit brondata (Kerngis) van RWS
Leidingen binnen Kergis vormen de basis van het gemodelleerde HWA-netwerk. Dat
wil zeggen als er een leiding is opgenomen in Kerngis, deze ook altijd wordt
opgenomen in het model.
De volgende elementen binnen Kerngis worden door de datareparatie als
(model)leiding gezien: in de laag ‘kabelleiding’ gaat het om de lijnelementen met de
term 'buis', 'riolering', of 'riool' in omschrijving.
Verder worden voor de datareparatie alle riool-gerelateerde ‘losse’ putten gebruikt als
(tussengelegen) instroompunt voor de leidingen.
Daarbij worden:
o eventueel (reken)putten en ontbrekende leidingdiameters toegevoegd,
o losse leidingen verbonden (mits dicht genoeg bij elkaar)
o losse putten samengevoegd (als dichter dan 2 m bij elkaar gelegen) tot een
nieuw 'clusterpoint'
o losse leidingen gesnapt naar deze clusterpoints zodat ze voor het rekenmodel
in verbinding staan
o leidingen met hetzelfde begin- en eindpunt gemodelleerd door de leiding met
de grootste diameter;
o ontbrekende leidingdiameters toegevoegd (rond 300mm)
o kruisende leidingen verbonden
De puthoogte en hoogteligging van de leidingen is onbekend. Deze wordt als volgt
ingeschat:
o Puthoogte (= instroomhoogte put) wordt overgenomen uit de nieuwgeïnterpoleerde hoogtekaart voor de oorspronkelijk aangeleverde putlocaties
en locaties van de uiteindes van leidingen waarvoor geen putlocatie
beschikbaar is;
o Voor de puthoogte van clusterpoints wordt laagste puthoogte als
instroomhoogte genomen;
o Putdiepte wordt gesteld op 1m;
o BOB's (binnen onderkant buis) wordt gelijkgesteld aan de putbodem.
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B Detail aanpak (RI2DE) voor erosie taluds en bermbranden
B.1

Algemene aanpak

Voor bedreigingen waar geen risicokaarten beschikbaar zijn, kan de gevoeligheid worden
geschetst met behulp van de Deltares tool RI2DE. De aanpak in deze tool is gebaseerd op de
ROADAPT studie 40 41. In deze studie zijn per bedreiging verschillende kenmerken bepaald die
sturend kunnen zijn in de mate van gevoeligheid. Voor het vaststellen van de relevante
kenmerken (gevoeligheidsfactoren) in KBN, wordt in de basis gebruik gemaakt van de
eigenschappen genoemd in ROADAPT en voor dit project uitgebreid en gevalideerd met expert
kennis.
De RI2DE aanpak is een ruimtelijke analyse en erop gericht om zonder uitgebreid modelleren,
toch een uitspraak te kunnen doen met betrekking tot de gevoeligheid van delen van de weg.
De datasets zijn veelal afgeleid uit publieke datasets (bijvoorbeeld Algemeen Hoogtebestand
Nederland (AHN)), maar ook deels op data die door RWS beschikbaar zijn gesteld voor deze
analyse.
De kenmerken (gevoeligheidsfactoren) in de RI2DE analyse zijn onder te verdelen in 2 klassen:
1
Kenmerken van de omgeving; zoals ‘afstand tot een rivier’, ‘bodemtype’, ‘hellingshoek’
of
2
Eigenschappen van de weg zelf; denk hier bijvoorbeeld aan ‘type verharding’,
‘hoeveelheid verkanting’, ‘aanwezigheid van Hemel Water Afvoersysteem (HWA)’.
Deze gevoeligheidsfactoren dragen elk in meer of mindere mate bij aan de totale gevoeligheid
voor een bepaalde bedreiging.
In de ruimtelijke analyse wordt vervolgens bekeken per stuk van de weg (in dit geval is het
HWN in 100-m stukken opgedeeld) welke gevoeligheidsfactoren spelen. Een wegsegment
krijgt een hoge totale gevoeligheid voor een bedreiging waar meerdere gevoeligheidsfactoren
een hoge/ kritieke waarde hebben. Wanneer een wegsegment enkel lage/niet-kritieke
resultaten krijg voor de verschillende factoren krijgt dit wegsegment vanzelfsprekend een lage
gevoeligheid. De specifieke stappen die ondernomen zijn voor de analyse zullen hieronder
worden besproken in B.2.
B.2

Gedetailleerde werkwijze

De RI2DE aanpak is voor 3 bedreigingen toegepast: 1. Erosie van het wegtalud, 2. Erosie van
het talud naast de weg en 3. Bos- en bermbranden.
De gedetailleerde werkwijze om te komen tot de gevoeligheidskaarten valt in het algemeen op
te splitsen in de volgende onderdelen:
1

opsplitsen wegvakken kaart in 100 -m stukken.

40

Bles, T., Bessembinder, J., Chevreuil, M., Danielson. P., Falemo, S., Venmans, A. (2015) ROADAPT, Roads for
Today Adapted for Tomorrow.
41
Falemo, S., L. Blied, P. Danielsson, GIS-aided vulnerability assessment for roads – Existing methods and new
suggestions, Part C of the ROADAPT guidelines, 2014, CEDR project

Gevoeligheid van het hoofdwegennet voor klimaatverandering

139

11203738-003-BGS-0005, Versie 2.0, 21 februari 2020, definitief

2

3
4

bepalen classificaties voor gevoeligheidsfactoren; Als een gevoeligheidsfactor een
kenmerk uit de omgeving betreft, wordt gebruikt gemaakt van een buffergebied waarop
wordt bepaald of een kenmerk wel/niet gevoelig is.
toekennen van geclassificeerde gegevens aan wegvakken
bepalen gevoeligheid met de ROADAPT/RI2DE methodiek door het combineren van de
verschillende gevoeligheidsfactoren.

Gezien de hoeveelheid data is het noodzakelijk om alle gegevens onder te brengen in een
systeem wat deze grote hoeveelheden data aan kan en waarmee ook snel een berekening
gedaan kan worden. PostgreSQL/PostGIS voldoet aan die eisen en is goed in combinatie met
programmeercode te gebruiken.
Ad 1. Opsplitsen wegvakken kaart
Om de gevoeligheid van het hoofdwegennet (HWN) zichtbaar te maken moet het HWN worden
gevisualiseerd als een lijn. Deze lijnen zijn vervolgens opgesplitst in segmenten, ieder van
ongeveer 100 meter lang waarop de gevoeligheid is geprojecteerd. Het opsplitsen van een
lijnenkaart van de wegen van Nederland (NWB, nationaal wegen bestand) is niet zonder meer
mogelijk. Allereerst is het noodzakelijk de gegevens te filteren zodat alleen de rijkswegen
overblijven . Hiervoor is het noodzakelijk een bevraging op te stellen gebaseerd op meerdere
attributen. Ook diverse N wegen zijn in beheer bij RWS en hebben bijvoorbeeld het attribuut
RYKSWG niet altijd of op een andere manier ingevuld. Uiteindelijk bleek het filter op de
attributen wegnr_aw en stt_naam een juiste weergave van de rijkswegen op te leveren.
De selectie "wegnr_aw" LIKE 'RW%' or "stt_naam" = 'RYKSWEG' levert een selectie
van wegen welke is weergegeven in bijgaande figuur.
Er is voor gekozen om de gegevens op
wegsegmenten te projecteren. Hiertoe zijn de
wegdelen samengevoegd en vervolgens
opgeknipt tot 100 meter stukken. Bij de uiteindes
van lijnen kunnen kortere stukken ontstaan.
De wegen opknippen is gedaan met een
standaard GIS pakket. De gegevens zijn
opgeslagen in een PostgreSQL/PostGIS
database. De gegevens zijn vervolgens
gebufferd met een buffer van 20 meter (aan
beide kanten van de weg). Buffering is een
gebruikelijke methode om gegevens van
variabelen die geen overlap hebben met een
doelobject toch toe te kunnen kennen aan dat
doelobject. Voorbeeld, een lijn heeft meestal
geen overlap met bijvoorbeeld gegevens over
vegetatie in de omgeving van de weg. Om toch
iets over de invloed van de vegetatie op een
lijnopbject te kunnen zeggen dienen de Figuur B.1 Geselecteerde wegen. Bron (NWB,
gegevens in de buurt van die weg gebruikt te
Nationaal Georegister, maart 2019,
worden.
Achtergrond: BRTAchtergrondkaartwater)
De volgende figuur geeft een impressie van het Prins Clausplein bij Den Haag van die
gebufferde situatie.
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Figuur B.2 Gebufferde wegen. Schaal 1:25000. Bron BRTAchtergrondkaartwater)

Ad 2. Bepalen classificaties voor factoren die gevoeligheid bepalen
Nadat de benodigde ruimtelijke informatie ten aanzien van de verschillende
gevoeligheidsfactoren gevonden is, moeten deze geclassificeerd worden naar ‘laag gevoelig’,
‘matig gevoelig’ en ‘hoge gevoeligheid’. Daarnaast wordt aan elke klasse een waarde
toegekend:
- lage gevoeligheid [ondergrenslaag, bovengrenslaag]
- matige gevoeligheid [ondergrensmatig, bovengrensmatig]
- hoge gevoeligheid [ondergrenshoog, bovengrenshoog]
Tevens wordt aan elke gevoeligheidsklasse een waarde toegekend (lage gevoeligheid= 1,
matige gevoeligheid= 2, hoge gevoeligheid= 3).
Voor elke gevoeligheidsfactor wordt conform bovenstaande een aparte kaartlaag gemaakt. De
kaart van de gevoeligheidsfactor wordt in een raster format weergegeven. Elk raster binnen de
gebufferde zone rondom de weg krijgt de bij die gevoeligheidsfactor behorende waarde. Elke
gevoeligheidskaart bestaat dan dus uit een kaart met rastercellen binnen de buffer rondom de
weg met een waarde 1,2 of 3.
Een voorbeeld van de definities voor een klassegrens is in onderstaande tabel weergeven
voor de gevoeligheidsfactor diepte Gemiddeld Laagste Grondwaterstand (GLG):
Gevoeligheidsfactor
GLG

1
<1
m
maaiveld

onder

2
1-2
m
maaiveld

3
onder

>2
m
maaiveld

onder

De gegevens van de gevoeligheidsfactoren zijn allemaal in een buffer van 250 meter rondom
de wegvakken opgeslagen voor verdere analyse.
Ad 3. Toekennen van geclassificeerde gegevens aan wegvakken.
De gegevens zijn via een procedure genaamd ‘summarize by zones’ toegekend aan de
wegvakken waarbij ieder wegvak een zone vormt waarbinnen het 95-percentiel van een
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geclassificeerde kaart wordt bepaald. Hiermee wordt voorkomen dat een uitschieter
(bijvoorbeeld 1 cel met een waarde van 3 bepalend is voor het hele wegvak).
Hoewel dit een basisprocedure is dient in aanmerking te worden genomen dat de gekozen
wegen onderverdeeld zijn in ca. 90 duizend wegvakken van 100 meter. Er is daarnaast
gekozen voor een celgrootte van 2 meter. Dat betekent dat er grote databestanden ontstaan
die bevraagd dienen te worden. De wegvakken zijn in een database geladen en gebaseerd op
het indexnummer van ieder wegvak zijn de verzamelde gegevens opgeslagen in een tabel in
een relationele database zodat zowel op weglijn als op wegvak niveau uiteindelijk een
visualisatie is te doen. Verder geldt dat de berekening van het risico erg snel kan (minder dan
1 seconde) worden doorgerekend voor de gehele dataset. De bepaling van de percentielen per
wegvak kan echter vele uren duren, afhankelijk van de resolutie van de dataset.
Ad 4. bepalen totale gevoeligheid
De uiteindelijk berekening van de gevoeligheid van de bedreiging is een formule42 waarbij som
van de waarden van de verschillende factoren wordt gedeeld door de maximaal haalbare score
(=het aantal factoren * 3).
ℎ

=

(

ℎ
ℎ

3)

Op die manier ontstaat een genormaliseerde score tussen de 0 en 1. Een 1 geeft weer dat alle
factoren een klasse 3 scoren op deze locatie waardoor de gevoeligheid het grootst is. Een 0
geeft weer dat alle factoren een klasse 1 scoren op deze locatie waardoor er geen gevoeligheid
wordt berekend.
B.3

Databronnen

Alvorens verder te gaan met de totstandkoming van de specifieke gevoeligheidskaarten is
hieronder opgenomen met welke databronnen deze gegevens tot stand zijn gekomen.
Datasetnaam
Bron
Link
Wegvakken
Nationaal Wegen Bestand uit http://nationaalgeoregister.nl/
Nationaal Georegister
geonetwork/srv/dut/catalog.s
earch#/metadata/ad042f190218-440a-85724b9e034e39e5
Hoogte, helling en afstand tot Actueel hoogtebestand
http://geodata.nationaalgeore
taluds
Nederland 0.5m
gister.nl/ahn2/extract/ahn2_0
5m_int/
geïnterpoleerd (AHN2)
Grondsoorten
Grondsoortenkaart 2006
https://www.wur.nl/nl/show/G
rondsoortenkaart.htm
Bruggen, viaducten,
RWS-DISK
https://geoservices.rijkswater
ecoducten
staat.nl/arcgis2/rest/services/
GDR
(https://www.rijkswaterstaat.n
l/zakelijk/werken-aaninfrastructuur/onderhoudkunstwerken/data-

42

Falemo, S., L. Blied, P. Danielsson, GIS-aided vulnerability assessment for roads – Existing methods and new
suggestions, Part C of the ROADAPT guidelines, 2014, CEDR project
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informatiesysteemkunstwerken/index.aspx)
https://www.pdok.nl/introducti
e/-/article/basisregistratietopografie-brt-topnl
https://www.pdok.nl/introducti
e/-/article/basisregistratietopografie-brt-topnl
https://data.knmi.nl/datasets/
RD4SP/1?q=neerslagtekort

Vegetatie

Top10

Waterobjecten

Top10 water lijnen

Neerslagtekort

KNMI

GLG25m

Neergeschaalde Gemiddelde
Laagste Grondwaterstand uit
Nationaal watermodel

Vluchtstrookgegevens

RWS

Filegevoeligheid

RWS

Tabel B.1

Gegevens uit Nationaal
Water Model (versie 2.1.3.0,
https://publicwiki.deltares.nl/d
isplay/NW/Releasenotes+2.1
.3.0)
Aangeleverd via RWS voor
gebruik KBN Stresstest
Aangeleverd via RWS voor
gebruik KBN Stresstest

Gebruikte datasets

Combinaties van bovenstaande kaarten zijn gebruikt om de gevoeligheid van verschillende
bedreigingen te bepalen.
Hieronder wordt in diverse paragrafen beschreven hoe de risico analyses voor de 3
bedreigingen tot stand is gekomen.
B.4

Erosie/ afschuiving van wegtaluds en van taluds naast de weg

De relevante gevoeligheidsfactoren voor deze bedreigingen zijn in de hieronder
gepresenteerde tabel weergegeven. In de kop van de tabel is per waarde voor de
gevoeligheidsfactor 1, 2 of 3 (respectievelijk lage gevoeligheid, matige gevoeligheid, hoge
gevoeligheid) opgenomen.
Gevoeligheidsfactor
Steilheid talud

1
geen talud

2
<= 1:2.5

3
> 1:2.5

Vegetatie talud
(ouderdom) / Recente
werkzaamheden

Bron
AHN2
Geen
gegevens

Grondsoort van talud

klei

Aanwezigheid viaduct en
brug (hoofdweg over
viaduct/brug)

geen
viaduct/brug

silt

Gevoeligheid van het hoofdwegennet voor klimaatverandering

zand

wel
viaduct/brug

Aanname: in
NL altijd zand,
dus in deze
analyse indien
talud
aanwezig: 3
RWS-DISK
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Locaties waar
wateroverlast kan
ontstaan
(kenmerkenkaart
Plasvorming)
Hoogte talud

Afstand tot de weg

Tabel B.2

geen
wateroverlast

geen talud /
weg ligt
hoger dan
omgeving
> 10 meter of
geen talud

wel
wateroverlast

Zie hoofdstuk
5

<2m

>2m

AHN2

4 - 10 meter

< 4 meter

AHN2

gevoeligheidsfactoren erosie/afschuiving taluds

AHN taluds
Voor de detectie van taluds is het AHN gedownload in de hoogste resolutie beschikbaar. AHN2
is per kaartblad beschikbaar gesteld. Allereerst is via een ruimtelijke bevraging per wegvak
bepaald welk blad noodzakelijk is. Via een in python geautomatiseerde procedure worden de
kaartbladen opgehaald en vervolgens wordt de hellingshoek bepaald met behulp van een
procedure beschikbaar in de open source GDAL (Geo Data Abstraction Library). Deze
procedure, gdaldem slope -s input_dem output_slope_map, geeft de mogelijkheid om
een hellingsklassekaart te maken en deze vervolgens te gebruiken voor verdere analyse.
Per gebufferd wegvlak wordt bepaald of meer dan 50% van de cellen een talud is, indien dat
het geval is dan wordt bepaald of het in klasse 2 of 3 valt. Dit wordt dan toegekend aan de
betreffende polygoon. Indien in een gebufferd wegvlak klasse 1 is geconstateerd, wordt
aangenomen dat in dit wegvlak geen talud aanwezig is en dus per definitie ongevoelig is voor
de bedreigingen ‘Erosie/ afschuiving van wegtaluds’ en ‘Erosie/ afschuiving van taluds naast
de weg’.
Met behulp van AHN zijn ook de locatie, hoogte en steilheid van de taluds bepaald.
Vegetatie taluds
Zoals hierboven genoemd is deze factor niet gebruikt in de analyse. Voor deze analyse waren
onvoldoende gegevens beschikbaar.
Grondsoorten
Bij gebrek aan gedetailleerde gegevens is aangenomen dat in Nederland alle taluds compleet
uit zand bestaan. Dit betekent dat aan ieder wegvak een waarde van 3 is gegeven.
Aanwezigheid viaduct, ecoduct, brug
Het is niet zonder meer mogelijk om RWS-DISK te gebruiken. Een filter dient te worden
toegepast om de gewenste objecten eruit te filteren. RWS-DISK is een vector bestand met een
groot aantal objecten. Om de selectie te verbeteren is allereerst een ruimtelijke bevraging
gedaan om alle objecten die kruisen met de wegvakken (lijnen) te selecteren. Uit deze selectie
is een subset gehaald met behulp van de RWS-DISK attributen ‘soort’ en ‘objectteks’.

Hieronder is een figuur te zien waarin dat wordt weergeven. De gele objecten zijn de objecten
over wegdelen die van belang zijn.
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Figuur B.3 In geel geselecteerde bruggen, viaducten etc. (Bron: Achtergrondkaartwater, RWS-DISK, NWB)

Ieder object is gebufferd met een grootte van 10 meter. Achtergrond is de gedachte dat binnen
deze buffer afstand eventuele problemen te verwachten zijn.
Locaties waar wateroverlast kan ontstaan (kenmerkenkaart Plasvorming)
De gedetailleerde beschrijving van het ontwikkelen van deze kenmerkenkaart staat beschreven
in hoofdstuk 5.
B.5

Bos- en bermbranden

De gevoeligheid voor bos- en bermbranden is bepaald door gebruik te maken van
onderstaande gevoeligheidsfactoren. Per factor zal daarna worden beschreven (in het kort)
hoe deze zijn gebruikt en toegekend aan de wegvakken kaart.
Gevoeligheidsfactor
Vegetatie naast de
weg
Sloot naast de weg
Bermonderhoud
Locaties ecoducten
Neerslagtekort

1
Gras/
akkerbouw/bebouwing
Nee
> 2x per jaar
Nee
95% bovengrens
neerslagtekort 19802010 < 225 mm

GLG

<1 m onder maaiveld

bodemtype
(bodemsoortkaart)

klei/veen

Tabel B.3

2
Loofbos

2 per jaar
95%
bovengrens
tekort 225
– 270 mm
1-2 m
onder
maaiveld
silt

3
Hei/naaldbos

Bron
Top10

Ja
1 keer
Ja
95%
bovengrens
tekort > 270
mm
>2 m onder
maaiveld

Top10
Aanname
RWS-DISK
KNMI

zand

grondsoortenkaart

GLG 25m

Gevoeligheidsfactoren bos- en bermbranden
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Vegetatie naast de weg
RWS-DISK bevat vele gegevens, waaronder vegetatie langs de weg. Echter door het niet
volledig zijn van de gegevens (op meerdere manieren, er zijn wel omgrenzingen maar geen
soorten vegetatie toegekend, ofwel er zijn voor delen van het netwerk helemaal geen objecten
opgenomen) is ervoor gekozen het type landgebruik uit Top10 te gebruiken. Validatie op zicht
en kennis van wegdelen heeft laten zien dat de gegevens in de Top10 bruikbaar zijn en
bovendien vlakdekkend beschikbaar zijn.

Filtering van top10 met omzetting naar de klasse grenzen is gedaan volgens onderstaande
tabel.
Klasse
1

2
3

Top10 attribuut waarden
'aanlegsteiger',
'basaltblokken,
steenglooiing','overig','spoorbaanlichaam','dodenakker','bebouwd
gebied','zand','akkerland','boomgaard',
'boomkwekerij', 'fruitkwekerij','bos: griend'
'dodenakker met bos','grasland','populieren','bos: gemengd
bos','bos: loofbos'
'heide','bos: naaldbos'

De gegevens zijn omgezet naar een celgrootte van 2 meter.
Sloot naast de weg
Door ruimtelijke selectie van de waterlijnen binnen 20 meter van een wegvak is 3 of 1
toegekend aan ieder wegvak.
Bermonderhoud
Door gebrek aan gegevens mbt bermonderhoud per hectometer is deze factor uiteindelijk niet
meegenomen in de analyse.
Ecoducten
Analoog aan de in B.4 beschreven methode voor de bepaling van viaducten en bruggen is een
selectie gemaakt uit de RWS-DISK database voor de aanwezigheid van ecoducten. Deze zijn
evenals de bruggen gebufferd met een grootte van 10 meter en omgezet naar een raster met
een resolutie van 2 meter. Reden hiervoor is dat het noodzakelijk leek een overschatting te
maken van de aanwezigheid van een ecoduct (en kunstwerken in het algemeen), omdat de
uitstraling van een kunstwerk verder reikt dan de fysieke locatie van een kunstwerk.

Figuur B.4 Liggen ecoduct en geclassificeerde/gebufferd product (Bron RWS-DISK, Achtergrondkaart water)
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Neerslagtekort
Op basis van de input van het KNMI is gebruik gemaakt van de 95% maximale waarde per
KNMI meetlocatie. Deze zijn vergrid en zo is een landelijk beeld verkregen. Gebruikmakend
van de klassegrenzen is hiermee een kaart ontwikkeld met de klassen 1, 2 en 3.

Figuur B.5 95% bovengrens neerslagtekort over de periode 1980-2010 (links) en geclassificeerd naar waarden 1,
2 en 3 (rechts)

GLG
De GLG kaart is geclassificeerd naar een 1, 2 en 3 kaart volgens de classificatie zoals
hierboven gemeld.

De GLG kaart is afkomstig van een neergeschaalde versie van de GLG zoals deze is te vinden
via Nationaal Water Model (2.1.3.0).
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Figuur B.6 Landelijk Gemiddelde Laagste Grondwaterstand (Bron: NHI 3.4, Achtergrondkaartwater)

In een buffer van 250 meter rondom de wegvakkenkaart is dit bestand omgezet naar een 1,2
en 3 kaart, zie voor een voorbeeld hieronder.

Figuur B.7 Landelijk Gemiddelde Laagste Grondwaterstand en geclassificeerd bestand (Bron: NHI 3.4,
Achtergrondkaartwater)

Bodemtype
Om te komen tot een classificatie van het bodemtype per wegsegement is gebruikt gemaakt
van de grondsoortenkaart 2016. Onderstaande uitsnede van de bodemkaart in Limburg geeft
het resultaat van de classificatie weer.
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Figuur B.8 Grondsoorten versus geclassificeerd bestand (Bron: Grondsoortenkaart 2006, Achtergrondkaarwater)
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C Toetsingscriteria voor objecten die gevoelig zijn voor
grondwaterstand stijging
Toelichting op toetsingscriteria voor identificatie van objecten die gevoelig zijn voor
grondwaterstand stijging. Deze is overgenomen uit de Bluespot studie (Bles, 2012).
Tunnels, roads in excavation and underpasses
•
The design of tunnels, roads in excavation and underpasses should have sufficient safety
against uplift by groundwater pressure. Resistance is provided by heavy construction
floors, tension plies or impervious layers.
The design of tunnels, roads in excavation and underpasses after 2007 takes the effects
of climate change into account. This means objects with year of completion 2010 or later
are considered climate resilient. At present, this only applies to the Middelburg aqueduct
in highway N57.
The constructions have been designed with a safety factor against uplift of 1.1. Assuming
the weight of the road construction + floor to be at least 20 kPa, the margin for groundwater
table rise is 0.2 m. This margin is used as criterion in prioritizing objects for further analysis.
Although general guidelines are available for objects completed before 2010, the RWS
specialists recommend to assess all designs individually because of the complexity of the
analysis.
EPS fills
•
Period before 2000: the design groundwater level equals Average Highest Groundwater
level (GHG) and the safety factor against uplift equals 1.1. For equilibrium EPS
constructions this is equivalent to a resilience to groundwater level rise of 0.2 m. This
margin is used as criterion in prioritizing objects for further analysis.
For non-equilibrium EPS constructions, the resilience is larger, to be determined on a caseto-case basis.
•
Period 2000 – 2012: The CROW guideline 150 was used. The design groundwater level
equals ground level and the safety factor against uplift equals 1.3. For equilibrium EPS
constructions this is equivalent to a resilience to groundwater level rise of 0.6 m. In case
this approach does not lead to a feasible construction, an alternative probabilistic design
is allowed. The probabilistic design uses the stochastic distribution of historical
groundwater levels and material parameters, designing for a reliability index of 3.4. The
resilience in the probabilistic design method is site specific, and will probably be equivalent
to between 0.2 and 0.6 m groundwater level rise. For non-equilibrium EPS constructions,
the resilience is larger, to be determined on a case-to-case basis.
•
Period after 2013: an updated CROW guideline has been published explicitly dealing with
resilience against climate change.
Foamed concrete fills
•
Period before 2002: The design groundwater level equals Average Highest Groundwater
level (GHG) and the safety factor against uplift equals 1.1. For equilibrium foamed concrete
constructions this is equivalent to a resilience to groundwater level rise of 0.2 m. This
margin is used as criterion in prioritizing objects for further analysis.
For non-equilibrium foamed concrete constructions, the resilience is larger, to be
determined on a case-to-case basis.
•
Period 2002 – 2012: The CROW guideline 173 was used. The design groundwater level
equals Average Highest Groundwater level (GHG) and the safety factor against uplift
equals 1.1. For equilibrium foamed concrete constructions this is equivalent to a resilience
150
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•

to groundwater level rise of 0.2 m. For non-equilibrium foamed concrete constructions, the
resilience is larger, to be determined on a case-to-case basis.
Period after 2013: an updated CROW guideline has been published explicitly dealing with
resilience against climate change.

Piled embankments
•
Period 1999 (first application) – 2010: The CUR guideline 2002-7 was used. The load
transfer platform is assumed to be above groundwater level; no specification for the
clearance between the bottom of the load transfer platform and groundwater level is
provided. Resilience also depends on the sensitivity of the construction to water. This is
subject of research.
•
Period 2010 – 2013: The CUR guideline 226 was used. The bottom of the load transfer
platform should be above groundwater level. The resilience depends on variation in
groundwater level, and sensitivity of the construction to water. The latter is subject of
research.
•
Period after 2013: an updated CUR guideline has been published, probably dealing with
resilience against climate change.
Waste incinerator slag fills
•
Period 1989 (first application) – 1995: The IPO/VROM guideline ‘Environmental conditions
for applications of unbound MSW slags on land in civil engineering works’ was used: The
bottom level of the slags should be at least 0.50 m above either the Average Highest
Groundwater level (GHG), or the average of the top 3 highest observed groundwater levels
in the past 10 years, The resilience depends on the type of material used between the
slags and the groundwater, and the actual settlement of the fill. All cases should be
assessed individually.
•
Period 1995 – 2008: The Building Materials Decree was used. The bottom level of the
slags should be at least 0.50 m above Average Highest Groundwater level (GHG), very
coarse sand to be applied in first 0.50 m below slags. Theoretically, the resilience is equal
to a groundwater level rise of 0.45 m. There is zero margin for excessive settlements; in
practice the resilience against groundwater level rise is frequently consumed by excessive
settlements. All cases should be assessed individually.
•
Period 2008 – 2011: The Soil Quality Decree was used. The bottom level of the slags
should be at least 0.50 m above ground level. In areas with groundwater level below GL 0.40 m, the bottom level of the slags should be at least 0.50 m above the 99% upper limit
of the groundwater level. In polders, the bottom level of the slags should be at least 0.70
m above polder water level. The effects of climate change in the next 50 years must be
included in the analysis. Sufficient margin against excessive settlements. Capillary rise of
groundwater in the layer below the slags should be small enough to prevent water entering
the slags. Theoretically, full resilience against climate change is achieved. It is not stated
how the effects of climate change should be determined. In practice differences in
interpretation may be found.
•
Period after 2011: The Soil Quality Decree and additional RWS Component Specifications
for Road Embankments v4.4 were used: bottom level of the slags should be at least 0.50
m above Average Highest Groundwater level (GHG); the determination of Average Highest
Groundwater level (GHG) should extend 30 years into the future. Sufficient margin against
excessive settlements. Coarse sand to be applied in first 0.75 m below slags. Theoretically,
full resilience against climate change is achieved. It is not stated how the effects of climate
change should be determined. In practice differences in interpretation may be found.
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D Gebruikte overstromingsscenario’s
In deze bijlagen worden de overstromingsscenario’s weergegeven die zijn gebruikt bij de
indeling naar de 4 klasses van overstromen T10, T100, T1000 en T10000. Voor meer
informatie over de scenario’s wordt verwezen naar https://flooding.lizard.net/.
Typen overstromingen
A.
Overstroming van onbeschermde gebieden (uiterwaarden etc.) langs het
hoofdwatersysteem
B
Overstroming van beschermde gebieden langs het hoofdwatersysteem, door het
overlopen of bezwijken van primaire waterkeringen
C
Overstroming van beschermde gebieden langs het regionale watersysteem, door het
overlopen of bezwijken van regionale waterkeringen
D
Overstroming
van
onbeschermde
gebieden
vanuit
het
regionale
oppervlaktewatersysteem

D.1

Grote kans overstromingen
Naam scenario

kaart1_typeA_mei2019
02_ROR_t10_Limburg_onb_5m
03_ROR_t10_Gelderland_onb_25m
04_ROR_t10_ZHollandUtrecht_onb_25m
06_ROR_t10_Overijssel_onb_5m
07_ROR_t10_GronFrie_onb_25m
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Aangemaakt
op
9-5-2019
2-12-2013
1-12-2013
1-12-2013
2-12-2013
1-12-2013

Type

Type A
Type D
Type D
Type D
Type D
Type D
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D.2

Middelgrote kans
Naam scenario

kaart2_typeA_mei2019
102_ROR_t100_Limburg_onb_5m
103_ROR_t100_Gelderland_onb_25m
RORkaart2_typeD_PZHmei2019_Dmax_v01
kaart2_TypeD_Overijssel_juni2019
107_ROR_t100_GronFrie_onb_25m
kaart2_typeD_NB_mei2019
kaart2_TypeC_Drenthe_juni2019
113A_ROR_t100_GronFr_be_25m
kaart2_TypeC_Overijssel_juni2019
kaart2_typeC_Fle_mei2019
110_ROR_t100_Gelderland_be_100m
kaart2_typeC_Zee_juni2019
kaart2_typeC_NB_mei2019
RORkaart2_typeC_factor02_PZHmei2019_Dmax
dkr9_kaart2_uni
dkr13_kaart2_uni
RORkaart2_typeB_traject_14-1_PZH_mei2019
RORkaart2_typeB_maatwerk_traject_15-1_en_152_PZH_mei2019
RORkaart2_typeB_dkr16_PZH_mei2019
RORkaart2_typeB_dkr20_PZH_mei2019
RORkaart2_typeB_maatwerk_dkr44_PZH_mei2019
dkr26_kaart2_uni
dkr30_kaart2_uni
dkr32_kaart2_uni
dkr34_kaart2_uni
dkr34a_kaart2_uni
dkr36_kaart2_uni
dkr43_kaart2_uni
dkr45_kaart2_uni
dkr52_kaart2_uni
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Aangemaakt
op
9-5-2019
2-12-2013
2-12-2013
23-5-2019
13-6-2019
2-12-2013
9-5-2019
13-6-2019
5-4-2019
13-6-2019
9-5-2019
3-12-2013
13-6-2019
9-5-2019
23-5-2019
26-1-2019
26-4-2019
19-5-2019
19-5-2019

Type

22-5-2019
19-5-2019
19-5-2019
23-4-2019
13-6-2019
13-6-2019
3-2-2019
25-2-2019
3-2-2019
8-2-2019
25-2-2019
14-2-2019

Type B
Type B
Type B
Type B
Type B
Type B
Type B
Type B
Type B
Type B
Type B
Type B

Type A
Type D
Type D
Type D
Type D
Type D
Type D
Type C
Type C
Type C
Type C
Type C
Type C
Type C
Type C
Type B
Type B
Type B
Type B
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D.3

Kleine kans
Naam scenario

1001_ROR_t1000_hoofd_onb_50m
1002_ROR_t1000_Limburg_onb_5m
1003_ROR_t1000_Gelderland_onb_25m
RORkaart3_typeD_PZHmei2019_Dmax_v01
kaart3_TypeD_Overijssel_juni2019
1007_ROR_t1000_GronFrie_onb_25m
kaart2_typeD_NB_mei2019
kaart3_TypeC_Drenthe_juni2019
113A_ROR_t1000_GronFr_be_25m
kaart2_TypeC_Overijssel_juni2019
kaart2_typeC_Fle_mei2019
110_ROR_t100_Gelderland_be_100m
kaart2_typeC_Zee_juni2019
kaart2_typeC_NB_mei2019
RORkaart3_typeC_basis_PZHmei2019
dkr01_kaart3_uni
dkr03_kaart3_uni
dkr04_kaart3_uni
dkr05_kaart3_uni
dkr06_kaart3_uni
dkr07_kaart3_uni
dkr08_kaart3_uni
dkr9_kaart3_uni
dkr10_kaart3_uni
dkr11_kaart3_uni
dkr12_kaart3_uni
dkr13_kaart3_uni
RORkaart3_typeB_traject_14-1_PZH_mei2019
RORkaart3_typeB_maatwerk_traject_15-1_en_152_PZH_mei2019
RORkaart3_typeB_maatwerk_dkr16_PZH_mei2019
RORkaart3_typeB_maatwerk_dkr17_PZH_mei2019
RORkaart3_typeB_dkr20_PZH_mei2019
RORkaart3_typeB_maatwerk_dkr21_PZH_mei2019
RORkaart3_typeB_dkr22_PZH_mei2019
RORkaart3_typeB_dkr25_PZH_mei2019
RORkaart3_typeB_maatwerk_dkr44_PZH_mei2019
dkr24_kaart3_uni
dkr26_kaart3_uni
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Aangemaakt
op
2-12-2013
2-12-2013
2-12-2013
23-5-2019
14-6-2019
2-12-2013
9-5-2019
5-4-2019
5-4-2019
13-6-2019
9-5-2019
3-12-2013
13-6-2019
9-5-2019
23-5-2019
1-2-2019
1-2-2019
1-2-2019
1-2-2019
1-2-2019
1-2-2019
5-4-2019
26-1-2019
26-1-2019
31-1-2019
26-4-2019
26-4-2019
22-5-2019

Type A
Type D
Type D
Type D
Type D
Type D
Type D
Type C
Type C
Type C
Type C
Type C
Type C
Type C
Type C
Type B
Type B
Type B
Type B
Type B
Type B
Type B
Type B
Type B
Type B
Type B
Type B
Type B

19-5-2019
22-5-2019
19-5-2019
19-5-2019
19-5-2019
22-5-2019
19-5-2019
19-5-2019
31-1-2019
23-4-2019

Type B
Type B
Type B
Type B
Type B
Type B
Type B
Type B
Type B
Type B

Type
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Naam scenario

dkr27_kaart3_uni
dkr29_kaart3_uni
dkr30_kaart3_uni
dkr31_kaart3_uni
dkr32_kaart3_uni
dkr34_kaart3_uni
dkr34a_kaart3_uni
dkr35_kaart3_uni
dkr36_kaart3_uni
dkr36a_kaart3_uni
dkr38_kaart3_uni
dkr40_kaart3_uni
dkr41_kaart3_uni
dkr42_kaart3_uni
dkr43_kaart3_uni
dkr45_kaart3_uni
dkr48_kaart3_uni
dkr49_kaart3_uni
dkr50_kaart3_uni
dkr51_kaart3_uni
dkr52_kaart3_uni
dkr53_kaart3_uni
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Aangemaakt
op
14-6-2019
24-4-2019
23-4-2019
23-4-2019
23-4-2019
3-2-2019
25-2-2019
3-2-2019
3-2-2019
25-2-2019
3-2-2019
22-4-2019
6-2-2019
6-2-2019
8-2-2019
14-2-2019
14-2-2019
14-2-2019
14-2-2019
14-2-2019
14-2-2019
14-2-2019

Type

Type B
Type B
Type B
Type B
Type B
Type B
Type B
Type B
Type B
Type B
Type B
Type B
Type B
Type B
Type B
Type B
Type B
Type B
Type B
Type B
Type B
Type B
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D.4

Scenario’s van buitengewone gebeurtenis
Naam scenario

1001_ROR_t1000_hoofd_onb_50m
1002_ROR_t1000_Limburg_onb_5m
1003_ROR_t1000_Gelderland_onb_25m
RORkaart3_typeD_PZHmei2019_Dmax_v01
kaart3_TypeD_Overijssel_juni2019
1007_ROR_t1000_GronFrie_onb_25m
kaart2_typeD_NB_mei2019
kaart3_TypeC_Drenthe_juni2019
113A_ROR_t1000_GronFr_be_25m
kaart2_TypeC_Overijssel_juni2019
kaart2_typeC_Fle_mei2019
110_ROR_t100_Gelderland_be_100m
kaart2_typeC_Zee_juni2019
kaart2_typeC_NB_mei2019
RORkaart3_typeC_basis_PZHmei2019
dkr01_kaart4_uni
dkr02_kaart4_uni
dkr03_kaart4_uni
dkr04_kaart4_uni
dkr05_kaart4_uni
dkr06_kaart4_uni
dkr07_kaart4_uni
dkr08_kaart4_uni
dkr9_kaart4_unicombi
dkr10_kaart4_uni
dkr11_kaart4_uni
dkr12_kaart4_uni
dkr13_kaart4_uni
dkr13b_kaart4_uni
RORkaart4_typeB_traject_14-2_tm_14-10_PZH_mei2019
RORkaart4_typeB_traject_15-1_en_15-2_PZH_mei2019
RORkaart4_typeB_dkr16_PZH_mei2019_v01
RORkaart4_typeB_dkr17_PZH_mei2019
RORkaart4_typeB_dkr18_PZH_mei2019
RORkaart4_typeB_dkr19_PZH_mei2019
RORkaart4_typeB_dkr20_PZH_mei2019
RORkaart4_typeB_dkr21_PZH_mei2019
RORkaart4_typeB_dkr22_PZH_mei2019
RORkaart4_typeB_dkr25_PZH_mei2019
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Aangemaakt
op
2-12-2013
2-12-2013
2-12-2013
23-5-2019
14-6-2019
2-12-2013
9-5-2019
5-4-2019
5-4-2019
13-6-2019
9-5-2019
3-12-2013
13-6-2019
9-5-2019
23-5-2019
1-2-2019
1-2-2019
1-2-2019
1-2-2019
1-2-2019
1-2-2019
1-2-2019
1-2-2019
26-1-2019
1-2-2019
14-6-2019
26-4-2019
26-4-2019
1-2-2019

Type

Type A
Type D
Type D
Type D
Type D
Type D
Type D
Type C
Type C
Type C
Type C
Type C
Type C
Type C
Type C
Type B
Type B
Type B
Type B
Type B
Type B
Type B
Type B
Type B
Type B
Type B
Type B
Type B
Type B
Type B
Type B
Type B
Type B
Type B
Type B
Type B
Type B
Type B
Type B
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Naam scenario

RORkaart4_typeB_dkr44_PZH_mei2019
dkr24_kaart4_uni
dkr26_kaart4_uni
dkr27_kaart4_uni
dkr28_kaart4_uni
dkr29_kaart4_uni
dkr30_kaart4_uni
dkr31_kaart4_uni
dkr32_kaart4_uni
dkr34_kaart4_uni
dkr34a_kaart4_uni
dkr35_kaart4_uni
dkr36_kaart4_uni
dkr36a_kaart4_uni
dkr37_kaart4_uni
dkr38_kaart4_uni
dkr39_kaart4_uni
dkr40_kaart4_uni
dkr41_kaart4_uni
dkr42_kaart4_uni
dkr43_kaart4_uni
dkr45_kaart4_uni
dkr48_kaart4_uni
dkr49_kaart3_uni
dkr50_kaart4_uni
dkr51_kaart4_uni
dkr52_kaart4_uni
dkr53_kaart4_uni
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Aangemaakt
op

31-1-2019
23-1-2019
22-4-2019
23-4-2019
24-4-2019
23-4-2019
16-6-2019
24-4-2019
3-2-2019
25-2-2019
3-2-2019
5-2-2019
25-2-2019
3-2-2019
3-2-2019
22-4-2019
22-4-2019
6-2-2019
6-2-2019
14-2-2019
14-2-2019
14-2-2019
14-2-2019
14-2-2019
14-2-2019
14-2-2019
14-2-2019

Type

Type B
Type B
Type B
Type B
Type B
Type B
Type B
Type B
Type B
Type B
Type B
Type B
Type B
Type B
Type B
Type B
Type B
Type B
Type B
Type B
Type B
Type B
Type B
Type B
Type B
Type B
Type B
Type B
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E Detail aanpak bodemdaling
In het onderdeel bodemdaling is binnen de huidige stresstest gekeken naar een aantal factoren
op basis waarvan de wegen een mate van kwetsbaarheid is toegekend:
- opbouw ondergrond
- kwel of infiltratie
- bermsloot afstand
- Verschil tussen bermslootpeil en weghoogte (‘drooglegging’)
Als basis voor de ligging van de wegen is gebruik gemaakt van het NWB light bestand van
Rijkswaterstaat uit 2009. Dit bestand bevat de hartlijn van de rijkswegen zoals die er in 2009
bij lagen. Hierin is geen onderscheid gemaakt tussen verschillende rijstroken. Dit bestand is
bewerkt zo dat het opgedeeld is in wegvakken van maximaal 100 meter.
Opbouw ondergrond
Voor het bepalen van deze factor is gebruik gemaakt van de “Nieuwe BodemFysische
EenhedenKaart uit 2012” (BOFTEK2012 versie 2.1). Op basis van dit bestand is voor de
ondergrond onderscheid gemaakt in:
• Veengronden
• Kleigronden
• Organische kleigronden (Klasse in bron moerige klei)
• Overige gronden (waaronder vallen Zand- en leemgronden , Bebouwd gebied, Water)

De typen ondergrond komen in de volgende verhoudingen voor:
Ondergrond
Aantal km
% van wegenareaal
Veen
203
7%
Klei
964
31%
Organische klei
40
1%
Zand/leem
1311
43%
Bebouwd gebied
516
17%
Water
41
1%
Dit leidt tot de onderstaande kaarten.
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Grondwatersituatie (Kwel of infiltratie)
Voor de tweede factor is gebruik gemaakt van een landsdekkend kwel en inzijgingsmodel van
het NHI (LHM3.4). Over Nederland ziet de verdeling er als volgt uit op basis van de gemiddelde
waarde per wegvak. Te zien is dat een groot deel van het gebied te maken heeft met inzijging.

Dit leidt tot de onderstaande kaarten.
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Bermslootafstand
Om de afstand tussen de bermsloten te berekenen is gebruik gemaakt van
Netwerkmanagement Informatie Systeem (NIS) voor het hoofdwegennet van Rijkswaterstaat.
In dit bestand is aan beide zijdes van de wegvakken bepaald wat de minimale afstand tot een
sloot of ander in de berm aanwezig water is. Hiermee is per wegvak een getal verkregen voor
beide kanten weg (links en rechts) en die zijn bij elkaar opgeteld om tot een afstand (minimale
afstand dus) tussen de sloten te komen. Let wel: Er is hierbij alleen in de berm gekeken (uit
RWS-bestand, soms is die berm niet heel breed en kan ik mij voorstellen dat er naast de berm
alsnog water aanwezig is). Voor het gebied ziet de verdeling ziet er als volgt uit:

In het geval er een negatief getal staat betekent dit dat er aan een van beide kanten van het
wegvak geen sloot ligt. Te zien is dat dit in een groot aantal gevallen voor komt. Voor dit geval
is in de analyses aangenomen dat de afstand tussen de sloten groot is (> 500 m)..
Dit leidt tot de navolgende kaarten.
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Verschil tussen slootpeil en weghoogte (‘Drooglegging’)
Voor mate van drooglegging is gebruik gemaakt van allereerst het AHN3 en AHN2 (waar AHN3
nog niet beschikbaar is) om de hoogte van de wegen te bepalen. Het polderpeil is afkomstig
van het NHI. Uit dit laatste bestand is voor de berekeningen gebruik gemaakt van het jaarrond
piel (en niet van het zomer- of winterpeil). Deze analyse is alleen uitgevoerd voor het deel van
de wegen dat in een gebied met een polderpeil ligt. Dit beperkt de analyses tot voornamelijk
laag Nederland. De verdeling in peilen ziet er als volgt uit:
4000
3500

Aantal wegvakken

3000
2500
2000
1500
1000
500
0

Mate van droogleging [m]

In de figuur duidt een positieve waarde dus op een drooglegging. Negatieve waardes ontstaan
daar waar het AHN een lagere waarde geeft dan het polderpeil. Deze situatie komt voor op
delen van de weg die een toerit of afrit vormen voor een tunnel of viaduct. -9999 betekent dat
er of geen correct polderpeil beschikbaar is of dat het stuk weg geen hoogte meegekregen
heeft (op bruggen en andere verhoogde stukken weg met een maaiveld of water er onder). In
verreweg de meeste gevallen ligt het polderpeil een stuk lager dan de weg (veel > 2 meter
lager).
Dit leidt tot de onderstaande kaarten.
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Mate van verharding
Als laatste is er ook nog een factor afgeleid maar uiteindelijk niet meer gebruikt in de analyses,
te weten de mate van verharding. Hiervoor is net als voor de afstand tussen de bermsloten
gebruik gemaakt van het Netwerkmanagement Informatie Systeem (NIS) voor het
hoofdwegennet van Rijkswaterstaat. Op basis daarvan is per wegvak voor het gehele stuk
tussen de linker- en rechtergrens van de berm onderscheid gemaakt tussen:

•
•
•
•
•

Water
Groen
Verharding (asfalt)
Spoor
Overig

Hiervoor is vervolgens de oppervlakte bepaald en op basis daarvan vervolgens het percentage
verhard (waarbij verharding, spoor en overig zijn samengevoegd). Let wel de berm is niet overal
even breed! Een sterk verhard wegvak kan ook betekenen dat er geen berm is! Van de klasse
Overig is het landgebruik onbekend en het hoeft dus niet verhard te zijn. De verdeling ziet er
dan als volgt uit:
6000

Aantal wegvakken

5000

4000

3000

2000

1000

0
5

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
Percentage verhard oppervlak

Dit leidt tot de onderstaande kaart.
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F Nadere toelichting signaalkaarten bodemdaling o.b.v.
satelliet informatie
Parallel aan het in beeld brengen van de kwetsbaarheden op basis van systeemeigenschappen
is, in separate opdracht van RWS, satelliet informatie gebruikt voor het in beeld brengen van
werkelijke deformatie (bodemdaling / -stijging) van het hoofdwegennet in de periode 20162018. Voor meer informatie wordt verwezen naar Geocycli (2019). In deze bijlage wordt kort
toegelicht hoe de signaalkaarten zijn opgebouwd en vervolgens worden een aantal casussen
nader toegelicht.
F.1

Opbouw signaalkaarten bodemdaling

In kader van RWS project 2018 (Van Leeuwen & Sowter, 2019)43 heeft Geomatics Ventures
Ltd drie bodemdalingskaarten vlakdekkend geleverd met gemiddelde bodemdaling in mm/jaar
elk voor perioden van twee jaar, met een resolutie van 50m detail:
•
•
•

GVL 1: mei 2015 tot mei 2017
GVL 2: mei 2016 tot mei 2018
GVL 3: okt 2016 tot okt 2018

De drie stress indicatoren aanpak in de Stress test rapportage (RWS, Lightbon nummer
4300029032) voor de droogte zijn als volgt:
•

•
•

De ultieme droogte stress verschil effecten ten opzichte van regulier zouden we in
GVL3-GVL1 kaart moeten zien (zomer 2017 én zomer 2018), naast de meer reguliere
zomers van 2015 en 2016.
De extra droogte stress verschil effecten van de zomer 2016 (echter was nat) en zomer
2018 in de GVL3–GVL2 kaart.
De extra droogte stress verschil effecten van de zomer 2015 en zomer 2017 in de
GVL2–GVL1 kaart

Figuur F.1 De 3 bovenste perioden (van telkens 2 jaar) van bodemdalingssignaalkaarten, worden omgezet in de
onderste 3 verschil-indices.

43

Van Leeuwen, H.J.C. en Sowter, A., (2019), Validation Soil subsidence in the Netherlands, Final Report, Version 3.0,
Related to the RWS Contract no. 31142109, Geomatics Ventures Ltd. ‘National map of actual soil subsidence in
The Netherlands’

172

Gevoeligheid van het hoofdwegennet voor klimaatverandering

11203738-003-BGS-0005, Versie 2.0, 21 februari 2020, definitief

De linker kaart (in Figuur F.2), ofwel de GVL3-GVL1 index, geeft met name de effecten van
droge zomers van 2017 en 2018 weer en de eventuele effecten van de zomer 2015
(vergelijkbaar met 2017) en 2016 (regulier, nat jaar). Hetgeen overeenkomt met de voorkomens
(frequentie kaart) van signalen uit de andere 2 indices. Aangezien de jaren 2015 en 2017 niet
eindigen met een groot neerslagtekort (zie Figuur F.3) is met name 2018 de oorzaak van de
belangrijkste signalen!
In de rechterkaart (in Figuur F.2) ofwel (de combinatie van GVL3-GVL2 en GVL2-GVL1
indices), zijn de signalen van alle unieke complementaire perioden 2015, 2016, 2017 en 2018
(meest droog)! Dus alle mogelijke extra dalingseffecten komen in deze kaarten op alle
mogelijke voorkomende locaties.
De rechter kaart geeft de frequentie per hectometer locatie (HWN) van een dalingseffect van
betreffende combinatie index weer. Dus wanneer 1 x een extra bodemdalingseffect (mogelijk
als gevolg van droogte) op dezelfde hectometervlak locatie voorkomt hoger dan 2 mm/jaar dan
krijgt het een categorie 2 (oranje), in geval van 2 maal een extra effect wordt het categorie 3
(rood). In geval van geen effect het vlak categorie 1 (groen).
Opvallend is dat: de linker en rechter kaart bijna identiek zijn de rechter kaart bijna alleen oranje
(categorie 2) dus 1 voorkomen van significant bodemdalingssignaal > 2mm/jaar afkomstig
vanuit de hete zomer 2018.

Figuur F.2 De frequentie kaart rechts (op basis van index GVL3-GVL2 en GVL2-GVL1) zou veel gelijkenis moeten
hebben met de GVL3-GVL1 index links, omdat hier ook extra effecten in alle zomers te zien zijn (dus niet
groene gebied)! Legenda: categorie 1 (groen) geen daling, categorie 2 (oranje) is 1x daling, categorie 3
(rood) is 2x daling.
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Figuur F.3 Neerslagtekort verloop in Nederland in de afgelopen vier jaar. Waarbij 2018 het grootste
neerslagoverschot vertoont en de zomers van 2015 en 2017 in mindere mate. De zomer van 2016 was een
reguliere zomer zonder noemenswaardige droogte.

F.2

CASUS I: A15

Voor het westelijke deel van rijksweg 15 ziet Deltares geen grote kwetsbaarheden als het om
bodemdaling gaat. GVL ziet met name oostelijk van het Calandkanaal wel bodemdaling. Het is
mogelijk dat deze door GVL gedetecteerde bodemdaling samenhangt met zettingen die nog
optreden in het weglichaam. Het MaVa-project is formeel op 4 februari 2016 afgerond, midden
in de periode die GVL heeft geanalyseerd.
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Figuur F.4 Grote figuur; transparante band: Kwetsbaarhedenkaart volgens Deltares (linker legenda); Puntobjecten:
Signaalkaart afgeleid van GVL data (rechter legenda). Inzet: Overzicht van NIS projecten. Ieder project is
met een andere kleur aangegeven. De jaartallen geven het jaar aan waarin het project is opgeleverd.

F.3

CASUS II: A1

De A1 tussen het KP Watergraafsmeer en het KP Muiderberg beschouwt Deltares als zeer tot
extreem kwetsbaar. GVL ziet hier wel enige bodemdaling, maar niet bijzonder veel en ook niet
over het hele traject. In de periode 2015-2018 is hier 1 van de SAA-projecten uitgevoerd; het
deel tussen Diemen en Muiderberg. De snelweg is tussen deze knooppunten deels naar het
zuiden verlegd om het Aquaduct Vechtzicht met 2x5 rijstroken en een 2-strooks wisselbaan
mogelijk te maken. De nieuwe weg is in augustus-september 2016 in gebruik genomen. De
weg is breed genoeg om door de InSAR techniek te worden waargenomen. Bodemdeformaties
die hier zijn gezien kunnen verschillende oorzaken hebben, variërend van het aanbrengen van
het nieuwe weglichaam (stijging), tot daling van de bodemgrond en zetting van het weglichaam.

Gevoeligheid van het hoofdwegennet voor klimaatverandering

175

11203738-003-BGS-0005, Versie 2.0, 21 februari 2020, definitief

Figuur F.5 Grote figuur; transparante band: Kwetsbaarhedenkaart volgens Deltares (linker legenda); Puntobjecten:
Signaalkaart afgeleid van GVL data (rechter legenda). Inzet: Overzicht van NIS projecten. Ieder project is
met een andere kleur aangegeven. De jaartallen geven het jaar aan waarin het project is opgeleverd.

F.4

CASUS III: N31

Deltares acht het deel van de N31 dat oostelijk gelegen is van het KP Werpsterhoek ook
kwetsbaar voor bodemdaling. GVL detecteert op vrijwel dezelfde plek bodemdaling die is
opgetreden sinds 2015.

Figuur F.6 Grote figuur; transparante band: Kwetsbaarhedenkaart volgens Deltares (linker legenda); Puntobjecten:
Signaalkaart afgeleid van GVL data (rechter legenda). Inzet: Overzicht van NIS projecten. Ieder project is
met een andere kleur aangegeven. De jaartallen geven het jaar aan waarin het project is opgeleverd.

Dit deel van de N31 behoort tot projecten die vrij recent zijn afgerond. De Wâldwei tussen de
aansluiting Hemriksein en het KP Drachten is in 2008 opgeleverd. De Haak om Leeuwarden is
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in december 2014 geopend. De bodemdaling die GVL detecteert ligt in een gebied met
overwegend veengronden. De overeenkomst tussen de kwalificatie van Deltares en de
bevindingen van GCL is hier zeer opvallend.
F.5

CASUS IV: A6

Het deel van de A6 tussen de Noordoostpolder en het Tjeukemeer ziet Deltares ook als een
uitgesproken kwetsbaar traject als het om bodemdaling gaat. GVL detecteert voor dit deel van
de A6 maar zeer geringe deformaties. De A6 doorsnijdt hier een veengebied, waardoor het
optreden van bodemdaling verwacht kan worden. Dat GVL hier de afgelopen jaren maar een
geringe bodemdaling heeft waargenomen, houdt niet in dat het gebied niet kwetsbaar zou zijn
voor bodemdaling. Het houdt in dat de bodemdaling hier kennelijk beperkt is gebleven. Mogelijk
speelt hierbij een rol dat de A6 pal naast de Lemsterrijn loopt. Als het peil in deze waterloop op
niveau blijft, kan het weglichaam niet extreem uitdrogen en zal de bodemdaling dus beperkt
blijven.

Figuur F.7 Grote figuur; transparante band: Kwetsbaarhedenkaart volgens Deltares (linker legenda); Puntobjecten:
Signaalkaart afgeleid van GVL data (rechter legenda).

GVL detecteert ook op de A6 en op de A27 (voor zover gelegen in de provincie Flevoland)
bodemdaling. Dit wekt geen verbazing. De Noordoostpolder, Oostelijk en Zuidelijk Flevoland
staan alle drie bekend om hun bodemdaling. De A27 tussen de Stichtse Brug en het KP Almere
zijn in het najaar van 2015 en het voorjaar van 2016 volledig gereconstrueerd. Het effect van
deze reconstructie op de bodemdaling van de weg is onduidelijk. Het deel van de A6 tussen
Lelystad en de Ketelbrug wacht nog op een reconstructie. Hier lijkt alleen de bodemdaling van
droogmakerij de verklaring te zijn voor de daling van de weg. Het is daarom opvallend dat
Deltares de rijkswegen in Flevoland als niet of als gering kwetsbaar beoordeelt. Dat lijkt niet te
rijmen met de wijze waarop RWS de weg zelf karakteriseert.
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Figuur F.8 Grote figuur; transparante band: Kwetsbaarhedenkaart volgens Deltares (linker legenda); Puntobjecten:
Signaalkaart afgeleid van GVL data (rechter legenda).

F.6

CASUS V: A2

Het voorbeeld rondweg Eindhoven laat zien dat er bodemdaling optreedt, ondanks het beeld
dat de kwetsbaarhedenkaart hiervoor geen verwachting geeft.

Figuur F.9 Grote figuur; transparante band: Kwetsbaarhedenkaart volgens Deltares (linker legenda); Puntobjecten:
Signaalkaart afgeleid van GVL data (rechter legenda). Inzet: Overzicht van NIS projecten. Ieder project is
met een andere kleur aangegeven. De jaartallen geven het jaar aan waarin het project is opgeleverd.

Mogelijk kan een additionele (naast eerder genoemde wegwerkzaamheden) oorzaak
gevonden worden voor deze bodemdaling in de onderstaande beschouwing (zie ook Annex III,
Validatie rapport RWS 2018 bodemdaling signaalkaarten, Klimaat Effect Atlas, STOWA). Met
de context informatie van de omgeving van de snelwegen rond Eindhoven kan men meer de
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ruimtelijke bodemdaling / deformatie metingen proberen te duiden. De ruimtelijke
bodemdalingsmetingen in de nabijheid van de wegen lijken in eerste instantie niet logisch
vanwege het massieve zandgebied aldaar, maar na verder nazoeken blijkt er door de enorme
slenkvorming (200m daling tov rest van brabants plat) van de afgelopen 2,5 miljoen jaar ook
veel lokaal (hoog)veen, meertjes en rivierdalen en ook hoger grondwater aanwezig te zijn in de
omgeving van Eindhoven.
F.7

TOEKAN database

In de beschouwing tot nu toe is specifiek gekeken naar de informatie over de bouw van nieuwe
wegen en de reconstructie van bestaande wegen, zoals opgetekend in de LVL gegevens en
geïntegreerd in de TOEKAN database van RWS. TOEKAN bevat naast deze NIS gegevens
een veelheid van andere gegevens die (mogelijk) kunnen helpen bij een nadere analyse van
de kwetsbaarheden van het bestaande wegennet en bij het goed duiden van de oorzaak van
waargenomen deformaties. Eén van die gegevenssets zijn de zogenaamde segment-planjaren
en de interventiejaren voor een zevental dominante schadebeelden. Met de specificatie van
deze jaren wordt jaarlijks geregistreerd, voor alle hectometervakken van het HWN en separaat
voor iedere rijstrook, wanneer het idealiter onderhoud zou moeten plaatsvinden (segmentplanjaar) én welk schadebeeld de “zwakste schakel” of het meest dominante manco vormt,
waardoor ingrijpen noodzakelijk is. Zonder in detail álle schadebeelden te willen behandelen,
speelt het schadebeeld “langsonvlakheid” een bijzondere rol in relatie tot bodemdaling. Immers,
als de bodem niet-uniform deformeert kan zich dat manifesteren in glooiingen in de rijrichting,
ofwel langsonvlakheid.
In Tabel F.1 een typische TOEKAN registratie voor een specifiek hectometervlak, in dit geval
op de linker hoofdrijbaan, van de plan- en interventiejaren op beide rijstroken is als volgt:
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Tabel F.1

Een relevante selectie van attributen binnen TOEKAN mbt interventiejaren die horen bij een bepaald

schadebeeld. Hiervan zijn RAF (rafeling), KRK (scheurvorming), RSD (rijspoordiepte) en LVL (langsonvlakheid) de
belangrijkste. Voor open deklagen is rafeling het voornaamste schadebeeld. Een andere parameter reeds voor
2018 gemeten wordt binnenkort in TOEKAN toegevoegd en dat is draagkracht (DRG). Bij bodemdaling verwacht je
echter ook scheuren en hobbels in de weg.

Als langsonvlakheid het dominant schadebeeld is, bestaat er in deze registratie een verband
tussen het planjaar en het LVL jaar. Als de oorzaak van de langsonvlakheid gelegen in
bodeminstabiliteit, moet er een relatie zijn tussen de kwetsbaarheid zoals vastgesteld door
Deltares en de maatgevende schade voor onderhoud.
Parallel met het schrijven van dit rapport wordt de core-TOEKAN code uitgebreid met een
speciale module om systematisch te zoeken in de database naar patronen die wijzen op
langsonvlakheid als dominant schadebeeld en deze patronen relateren aan de
kwetsbaarhedenkaart.
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