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Positionering deelrapport Hitte binnen proces Klimaatbestendige
Netwerken RWS
Met het programma Klimaatbestendige Netwerken geeft RWS uitvoering aan de
afspraken die gemaakt zijn in het kader van het Deltaprogramma Ruimtelijk
Adaptatie. Via stresstesten (ambitie 1) en het voeren van risicodialogen (ambitie 2)
wordt toegewerkt naar een uitvoeringsagenda met maatregelen voor realisatie van
klimaatbestendige RWS-netwerken (ambitie 3).
Voorliggend document maakt deel uit van de stresstest Hitte voor het
hoofdvaarwegennet. De stresstesten per thema - droogte, hitte, hoogwater - zijn
telkens het startpunt voor de interne risicodialogen die RWS regionaal voert,
alvorens externe risicodialogen te voeren. Het werkdocument dient als basis, maar
is geen definitief document: op basis van de interne risicodialogen vindt validatie en
aanscherpingen plaats. Dit leidt tot een scherper beeld met kwetsbaarheden per
thema en/of regio. Hiermee kan RWS vervolgens de externe risicodialogen voeren
en invulling geven aan de nog op te stellen uitvoeringsagenda met benodigde
maatregelen voor het realiseren van een klimaatbestendig hoofdvaarwegennet.
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● Samenvatting

Doel van de stresstest hitte

Deze stresstest hitte is een quick scan gericht op het in beeld brengen van de
mogelijke kwetsbaarheden en impact t.a.v. hitte voor het hoofdvaarweggennet,
toegespitst op beweegbare bruggen, die - naar huidig inzicht - de grootste
hitteproblemen veroorzaken.

Bedreigingen door klimaatverandering

Door hitte zetten brugdelen uit, waardoor de klep (val) van bewegende bruggen
klem komt te zitten. Bovendien raken hydraulische systemen en elektrische
systemen voor de bediening van de brug oververhit.
In de huidige situatie veroorzaken hitteproblemen twee effecten:

• Hinder of zelfs stremming voor scheepvaart; schepen kunnen niet of minder
goed van de brug gebruik maken en ondervinden mogelijk ook wateroverlast
wanneer de brug wordt gekoeld (maatregel)

• Hinder of zelfs stremming voor het wegverkeer; het wegverkeer kan de brug
niet passeren en/of ondervindt wateroverlast wanneer de brug wordt gekoeld
(maatregel)

In deze stresstest zijn de effecten voor de scheepvaart in beeld gebracht: extra
transportkosten omdat sommige schepen moeten wachten i.g.v. stremming.

Het is nog niet mogelijk gebleken om een harde te relatie te leggen tussen het falen
van beweegbare bruggen a.g.v. hitte en klimaatverandering. Wel is een mate van
hittedreiging afgeleid uit het toekomstig aantal zomerse en tropische dagen, omdat
dit een indicatie lijkt van de kans dat stremmingen op treden van beweegbare
bruggen. Deze neemt toe met 50% in 2050 en 100% in 2085 ten opzichte van nu.

Kwetsbaarheden van
blootgestelde elementen

Van de 169 beweegbare bruggen
binnen het Rijksareaal zijn er 28
bruggen aan te wijzen als een
structureel risico; deze bruggen
kampen met uitzettingsproblemen en
liggen bovendien over drukke
vaarwegen. Deze zijn in de kaart
met rood gemarkeerd. De bruggen
liggen in de hoofdvaarweg Lemmer-
Delfzijl, de Rijn-Maasmonding en
over het kanaal van Gent naar
Terneuzen.

Dankzij maatregelen van de
beheerders zijn de hitterisico's op dit
moment onder controle.
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Risico’s voor de scheepvaart

Op dit moment is alleen de impact voor de scheepvaart in beeld, uitgedrukt in
kosten veroorzaakt door wachttijd van mogelijke stremmingen. Deze bedragen €
240.000,- per jaar voor de structureel hittegevoelige bruggen tezamen. Deze
potentiële kosten kunnen oplopen tot € 370.000,- in klimaatscenario WH 2050 en €
490.000,- in scenario WH 2085.

De kosten die de beheerders nu en in te toekomst moeten maken om
hitteproblemen bij beweegbare bruggen te voorkómen, zijn nog niet in beeld.

Eerste inventarisatie maatregelen

Er zijn in deze fase nog geen concrete maatregelen uitgewerkt, maar een aantal
optie lijkt kansrijk:
 Invoering van een hitteprotocol voor beweegbare bruggen
 Aanpak van fysieke kenmerken, bijv. als onderdeel van de V&R-opgave:

- stabiliteit van landhoofden
- verbetering van rij-ijzers
- aanbrengen van een meer hittewerende toplaag
- verbetering van ventilatie- en koelsystemen

Nader onderzoek naar de relatie tussen (de duur van) hitte en het falen van
beweegbare bruggen op het HVWN is gewenst. Daarbij is gestructureerde
monitoring van hitteproblemen en bijbehorende faalmechanismen essentieel.
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● Inleiding

Aanleiding

Het klimaat verandert en de gevolgen daarvan worden steeds duidelijker merkbaar.
De actualiteit onderstreept dat: extreme droogte in 2018, ongekende
temperatuurrecords in de zomer van 2019, opnieuw forse droogte en extreme hitte
in 2020 en hoogwater en een zeer nat en koud begin van 2021. Ze laten telkens
nieuwe verrassingen zien in snelheid en extremiteit. Om de gevolgen van
klimaatverandering voor Nederland zoveel mogelijk te beperken moeten
maatregelen tijdig worden genomen.

In de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie (2014) hebben het Rijk, de provincies,
gemeenten en waterschappen de gezamenlijke ambitie vastgelegd, dat Nederland in
2050 klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht. Om dit te bereiken moet
klimaatbestendig en waterrobuust inrichten in 2020 onderdeel zijn van beleid en
handelen om beter om te kunnen gaan met een onzekere toekomst.

Ook het Rijk heeft zich dus gecommitteerd aan de doelen voor het inrichten van
klimaatbestendige en waterrobuuste netwerken die hun beoogde functies kunnen
blijven vervullen. Dit geldt voor alle assets van het Rijk, waaronder het
Hoofdwegennet (HWN), het Hoofdvaarwegennet (HVWN) en het Hoofdwatersysteem
(HWS), waar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) eigenaar van is
en in opdracht beheerd worden door Rijkswaterstaat (RWS) als
uitvoeringsorganisatie. Dit houdt in dat klimaatbestendige aanleg (MIRT), beheer en
onderhoud (B&O) en vervanging en renovatie (V&R) van de netwerken zo snel
mogelijk de nieuwe norm wordt.

In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) uit 2018 worden zeven ambities van
alle betrokken overheden beschreven om de doelstellingen uit de Deltabeslissing te
kunnen realiseren volgens de systematiek: weten-willen-werken. De eerste drie
ambities van DPRA (kwetsbaarheden in beeld brengen, risicodialoog voeren en
strategie opstellen en uitvoeringsagenda opstellen) zijn essentieel om concrete
stappen te kunnen zetten in bewustwording en het plannen van
adaptatiemaatregelen (zie figuur 1). Dit moet leiden tot een uitvoerings- en
investeringsagenda.

Dit deelrapport omtrent hitte maakt onderdeel uit van de rapportage gericht op de
eerste ambitie binnen DPRA: kwetsbaarheden in beeld brengen. Om de
kwetsbaarheden door de gevolgen van klimaatverandering in beeld te krijgen,
dienen alle overheden een stresstest uit te voeren voor de vier klimaatthema’s:
droogte, wateroverlast, hitte en overstroming. Dit document presenteert de
resultaten van de stresstest voor het HVWN, thema hitte.

Uit deze stresstest volgt ruimtelijk inzicht in kwetsbaarheden en de doorvertaling
naar risico’s voor de scheepvaart, nog zonder waardeoordeel. Of deze
kwetsbaarheden en risico’s daadwerkelijk een probleem vormen en maatregelen
vergen, wordt tijdens de interne en externe risicodialogen besproken1.

1 De interne risico dialogen zullen worden uitgevoerd tussen IenW en RWS. De externe
risicodialogen zijn met gebiedspartners (regionale overheden en andere net(werk)beheerders)
binnen de werkregio’s DPRA en partijen uit de scheepvaartsector.
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Doel van de stresstest

Het doel van de stresstest voor het HVWN is tweedelig:

Doelstelling 1: Het in beeld brengen van de kwetsbaarheden van het HVWN in
relatie tot de belangrijkste bedreigingen vanuit klimaatverandering
en de doorvertaling naar risico’s voor de scheepvaart.

Doelstelling 2: Een gedeeld beeld van de stresstestresultaten creëren ter
voorbereiding op de interne en externe risicodialogen2.

Hiervoor dienen eerst de volgende hoofdonderzoeksvragen te worden beantwoord:

 Welke bedreigingen vanuit klimaatverandering zouden negatieve effecten
kunnen hebben op de scheepvaart?

 Hoe vaak en hoe lang wordt het HVWN blootgesteld aan de negatieve effecten
van klimaatverandering?

 Waar in het HVWN worden deze negatieve effecten verwacht?
 Welke elementen binnen het HVWN worden blootgesteld aan de negatieve

effecten van klimaatverandering?
 Hoe kwetsbaar (fysiek en economisch) zijn de blootgestelde elementen voor de

negatieve effecten van klimaatverandering?
 Wat zijn de verwachte risico’s voor de scheepvaart?
 Welke maatregelen kunnen worden genomen om deze risico's te beperken?

2 De interne risico dialogen worden uitgevoerd tussen IenW en RWS. De externe risicodialogen
zijn met gebiedspartners (regionale overheden en andere net(werk)beheerders) binnen de
werkregio’s DPRA of op een ander passend niveau.

Figuur 1: Zeven ambities binnen het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (2018).
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Leeswijzer

Hoofdstuk 1 bevat een beknopte beschrijving van de gebruikte aanpak binnen dit
project.

De belangrijkste bedreigingen vanuit klimaatverandering die invloed zouden kunnen
uitoefenen op de scheepvaart worden in hoofdstuk 2 beschreven. Hoofstuk 3 toont
aan wat deze bedreigingen doen met de toestand en het functioneren van het
vaarwegennet.

In hoofdstuk 4 worden de elementen binnen het HVWN geïdentificeerd, die nu en in
de toekomst worden blootgesteld aan de negatieve effecten van klimaatverandering.
De mate van kwetsbaarheid (fysieke en economische schade) van deze
blootgestelde elementen wordt in hoofdstuk 5 gepresenteerd.

Hoofdstuk 6 brengt de resultaten van bovengenoemde aspecten bij elkaar een geeft
een overzicht van de verwachte risico’s van klimaateffecten voor de scheepvaart.

Hoofdstuk 7 presenteert een eerste inventarisatie van mogelijke preventieve,
gevolg-beperkende en/of herstelmaatregelen om de negatieve effecten van
klimaatverandering voor de scheepvaart tegen te gaan.

De samenvattende conclusies en aanbevelingen voor vervolgstappen worden in
hoofdstuk 8 gegeven.
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1 Aanpak

1.1 Klimaatrisico-analyse

Klimaatgerelateerde risico’s

Het risico van klimaateffecten wordt bepaald door de combinatie van de kans op en
de intensiteit van klimaatgerelateerde bedreigingen (bijv. hitte), de blootstelling
hieraan (bijv. blootgestelde bruggen) en de kwetsbaarheid van de blootgestelde
elementen voor de schadelijke gevolgen van klimaatverandering (bijv. stremmingen
als gevolg van een vastgelopen brug door uitgezette materialen). Een bedreiging
wordt pas een risico wanneer een element wordt blootgesteld aan de bedreiging en
deze kwetsbaar is als het hieraan wordt blootgesteld. Zo kan een bedreiging als
hoog water wel optreden en schepen er aan blootstellen, maar als deze er niet
kwetsbaar voor zijn, bijv. omdat er geen scheepvaartbeperkingen zijn bij hoog
water, dan is er geen sprake van een concreet risico. Anders is het voor de dijken,
die ook blootgesteld worden aan hoog water, en er wél kwetsbaar voor zijn. De drie
begrippen bedreiging, blootstelling en kwetsbaarheid moeten per klimaatthema
goed worden onderzocht.

Figuur 2 presenteert een grafische weergave van deze interactie. Veranderingen in
zowel het klimaatsysteem (links) als de sociaaleconomische processen en het
gevoerde beleid (rechts) beïnvloeden de aard en omvang van de risico’s3.

3 Bron: PBL (2015). Van risicobeoordeling naar adaptatiestrategie. Risicobeoordeling
klimaateffecten bij rapport ‘Aanpassen aan klimaatverandering’ (achtergrondstudie).

Figuur 2: Factoren die van invloed zijn op klimaatgerelateerde risico’s (conceptueel kader van
IPCC WGII AR5). Bron: IPCC (2014)
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Dit onderzoek gaat dus in op de drie aspecten - bedreigingen, blootstelling en
kwetsbaarheden - die de risico’s op klimaateffecten direct beïnvloeden. Elk aspect
wordt uitvoerig behandeld in de komende hoofdstukken. De interactie tussen deze
drie aspecten wordt bij elkaar gebracht bij het onderdeel over risico’s.

Verder wordt ook een eerste inventarisatie gemaakt van mogelijke klimaatadaptieve
maatregelen om de risico’s te minimaliseren (rechterkant van figuur 2). Dit
onderzoek legt de focus dus niet op klimaatmitigerende acties, die juist gericht zijn
op het verminderen van de intensiteit van klimaatgerelateerde bedreigingen
(linkerkant van figuur 2). Dit onderzoek legt focus op adaptatie-acties, gericht op
het aanpassen van het hoofdvaarwegennet op de verwachte effecten van
klimaatverandering.

Terminologie in klimaatrisicomanagement

Er bestaan verschillende definities voor risico. In dit document wordt niet ingegaan
op dé juiste benadering en terminologie, maar wordt aangegeven welke benadering
en terminologie in deze stresstest is gebruikt.
De definities van de belangrijkste termen worden hierna in ‘Box 1’ gepresenteerd.

Box 1: Terminologie klimaatrisicomanagement (IPCC WGII, AR5)

Bedreiging: mogelijk optreden van klimaatgerelateerde fysieke gebeurtenissen of
(langzaam evoluerende) trends of hun directe fysieke effecten (bijv. overstromingen) die
kunnen leiden tot verlies van levens, letsel of andere gezondheidseffecten, evenals
schade en verlies aan eigendommen, infrastructuur, bestaansmiddelen, dienstverlening,
ecosystemen en natuurlijke hulpbronnen.

Blootstelling: aanwezigheid van mensen, bestaansmiddelen, soorten of ecosystemen,
milieufuncties, diensten, hulpbronnen, infrastructuur, of economische, sociale of culturele
middelen op plaatsen en omgevingen die nadelig kunnen worden beïnvloed.

Kwetsbaarheid: geneigdheid of predispositie om negatief te worden beïnvloed (schade
oplopen). Kwetsbaarheid heeft twee relevante elementen: gevoeligheid of vatbaarheid
voor schade (bijv. door de fysieke eigenschappen van de infrastructuur) en onvoldoende
capaciteit om ermee om te gaan en zich aan te passen (bijv. onvoldoende voorbereid zijn
of niet snel kunnen reageren op potentiele schade).

Risico’s van klimaatveranderingseffecten: potentiële gevolgen waar iets van waarde
(bijv. middelen, mensen, ecosysteem, etc.) op het spel staat en waar de uitkomst onzeker
is. Risico is het product van de waarschijnlijkheid op klimaatgerelateerde bedreigingen,
de blootstelling hieraan en de kwetsbaarheid voor schadelijke gevolgen.

Bron: IPCC (2014)



RWS INFORMATIE | DEFINITIEF | KBN - STRESSTEST HVWN - DEELRAPPORT HITTE | 14 APR 2021 14

1.2 Procesaanpak

Algemene aanpak

Voor het uitvoeren van de klimaatrisico-analyse, zijn meerdere stappen doorlopen.
Deze stappen zijn onderstaand uiteen gezet in een zogenaamde Road Map:

Bij het inventariseren van de bedreigingen is uitgegaan van historische meteodata
van KNMI-station De Bilt (periode 2014 – 2020) en van scenario's omtrent
klimaatverandering - gebaseerd op de 2014-scenario's van het KNMI.

Bij de beoordeling van de blootstelling is nagegaan welke objecten in het
hoofdvaarwegennet bij welke mate van hitte een nadelig effect ondervinden; daarbij
moet met name worden gedacht aan storingen van kunstwerken. Hierbij was het
noodzakelijk om een drempelwaarde vast te stellen: bij welke mate van hitte
beginnen storingen op te treden? Daartoe moest een relatie worden gelegd tussen
de KNMI-meteodata en de beheer- en onderhoudssystemen van Rijkswaterstaat,
waarin zowel de objecten als hun functioneren en storingen zijn geregistreerd.

Om de kwetsbaarheid te kunnen bepalen, is onderzocht welke hinder de
scheepvaartsector ondervindt van de storingen die optreden bij kunstwerken en wat
dit betekent in termen van wachttijden en vaarkosten. Daarbij is enerzijds gebruik
gemaakt van kostenkentallen en anderzijds van gegevens omtrent
verkeersintensiteit, vervoerde ladingsoorten en scheepstypes afkomstig uit het
meld- en volgsysteem IVS van Rijkswaterstaat.

Figuur 3: Samenhang bedreiging, blootstelling, kwetsbaarheden en
risico’s
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Iteratieve aanpak

Bij de praktische uitvoering van de aanpak is iteratief gewerkt, dat wil zeggen: naar
bevind van zaken is soms de aanpak bijgesteld, uitgebreid of ingekort. Dit was
noodzakelijk omdat het concept van de stresstesten relatief nieuw is, nog niet
eerder is toegepast op het hoofdvaarwegennet en omdat de kennis omtrent dit
instrument nog in ontwikkeling is. Een iteratieve aanpak was nodig en nuttig om op
korte en langere termijn nieuwe en bestaande kennis te vergaren en te doorgronden
en met dit doel beter te benutten en zodoende effectiever en beter risicogestuurd te
kunnen werken.

Dialogen

Juist vanwege het relatief nieuwe karakter van de stresstesten is er voor gekozen
om op meerdere momenten in het onderzoek dialogen te organiseren met
stakeholders en experts. Deze dialogen dienen enerzijds ter validatie en eventueel
nuancering van de tussenresultaten en anderszins om de risico's te analyseren en
te duiden.

Validatiedialogen
De validatiedialogen bestaan uit gesprekken met experts op het gebied van
scheepvaart, rivierkunde, hydrologie en aanverwante specialismen. Deze dialogen
zijn bedoeld om na te gaan, of de juiste onderzoeksmethode is gebruikt, of de
aannames en berekeningen plausibel zijn en of de uitkomsten gedeeld worden. Ook
wordt in deze dialogen een eerste inventarisatie van mogelijke maatregelen
uitgevoerd. De validatiedialogen worden eerst intern gevoerd met deskundigen van
Rijkswaterstaat en de Beleidskern van I&W, en vervolgens extern met
belangenorganisaties, marktpartijen en/of andere overheden.

Risicodialogen
In de risicodialogen worden de uitkomsten van de stresstesten besproken met
stakeholders, zowel de direct bij de vaarweg betrokken partijen zoals de gebruikers
en de beheerders, maar ook met omgevingspartijen zoals gemeenten, provincies,
waterschappen en maatschappelijke organisaties. Met deze partijen wordt de
vertaalslag gemaakt van risico's naar mogelijke oplossingen en wordt
geïnventariseerd, hoe klimaatbestendig handelen vanaf 2020 eruit zou moeten zien.
Daarbij komen ook vragen aan bod als: "welke risico's willen of moeten we
accepteren?" en "wie moet welke rol spelen in de aanpak van risico's?"

In bijlage A zijn lijsten opgenomen van de partijen betrokken bij de
validatiedialogen en risicodialogen.

1.3 Scope

1.3.1 Bedreiging hitte

In deze studie wordt de focus gelegd op bedreigingen die invloed zouden kunnen
uitoefenen op de bevaarbaarheid van het hoofdvaarwegennet.
Dit deelrapport richt zicht op de bedreiging hitte.
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1.3.2 Tijdshorizon

Qua tijdshorizon wordt zo veel mogelijk aangesloten bij de KNMI-scenario's voor
klimaatverandering, namelijk 2050 en 2085. Voorafgaand aan de stresstest is de
keuze gemaakt om uit te gaan van het minimale en maximale scenario
(respectievelijk GL en WH, nader uitgelegd in paragraaf 1.4.2 hieronder) voor de
termijnen 2050 en 2085. Uitgangspunten hierbij zijn:
 De analyse richt zich op de gevonden drempelwaarde (zie paragraaf 1.2)
 In de data van de klimaatscenario’s wordt nagegaan, hoe vaak de

drempelwaarde voorkomt binnen de klimaatperioden GL50, GL85, WH50 en
WH85. Hieruit wordt de gemiddelde kans berekend dat de drempelwaarde
voorkomt in een jaar.

1.3.3 Geografische afbakening

De geografische afbakening verschilt per thema. De problematiek rond hitte doet
zich voor op alle vaarwegen van het Rijk waarin of waarover zich potentieel
storingsgevoelige kunstwerken bevinden. Daarmee is de geografische scope feitelijk
het volledige hoofdvaarwegennet in Nederland.

1.3.4 Sectoren

Hitte heeft betrekking op het goederenvervoer over water en de daaraan verbonden
logistieke sectoren en industrieën. Hitte is relevant voor alle deelsectoren van de
binnenvaart die hinder kunnen ondervinden van storing van kunstwerken.
De recreatievaart is in dit stadium buiten beschouwing gelaten. Ook is er in dit
stadium geen diepgaande vervolganalyse van effecten voor specifieke corridors of
logistieke (deel)sectoren uitgevoerd. De focus ligt dus op de directe effecten en
kosten voor de beroepsvaart.

Begrippen warmte en hitte in de meteorologie
Daar waar in dit rapport wordt gesproken over 'hitte', wordt bedoeld: een periode van hoge
buitenluchttemperaturen. Hitte van resp. in het oppervlaktewater wordt buiten beschouwing
gelaten.

Het KNMI definieert hittegolven als een periode van tenminste vijf aaneengesloten dagen op
een rij met een maximumtemperatuur van 25 °C of hoger, waarvan tenminste drie dagen met
een maximumtemperatuur van 30 °C of hoger hebben.

In de meteorologie spreekt men van een:
 zomerse dag wanneer de maximumtemperatuur 25 °C of hoger is,
 tropische dag wanneer de maximumtemperatuur 30 °C of hoger is.

Bovenstaande definities zijn gangbaar en worden in deze stresstest veelvuldig gebruikt. In de
analyse wordt echter niet strikt en alleen gekeken naar effecten tijdens hittegolven die binnen
de definitie vallen. Aangezien ook bij korter durende perioden van hitte, of langere perioden
van zomerse warmte, problemen op het HVWN niet op voorhand zijn uit te sluiten.
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1.4 Scenario’s

1.4.1 Scenario-analyse

Om een beeld te krijgen van de effecten van de blootstelling van de diverse
sectoren aan de bedreigingen, is gewerkt met scenario-analyse. Zo'n analyse
anticipeert op een onzekere toekomst en kan daarom niet exact de effecten
voorspellen, maar kan wel een plausibele bandbreedte geven qua effecten. Het
spreekt voor zich, dat hoe groter het aantal variabelen is waarvoor scenario's
moeten worden uitgewerkt, hoe groter de uiteindelijke bandbreedte wordt qua
uitkomsten.
In dit onderzoek bleek het noodzakelijk om voor twee variabelen scenario's uit te
werken: klimaatverandering en economische ontwikkeling.

1.4.2 Klimaatscenario’s

Voor klimaatverandering wordt gebruikt gemaakt van de klimaatscenario’s KNMI
2014 (KNMI, 2015) die gebruikt worden binnen de Deltascenario’s (Deltares, 2017).
Voor een matige klimaatverandering is er het scenario met gematigde (G)
temperatuurstijging en lage (L) veranderingen in het luchtstromingspatroon: GL.

Voor snelle klimaatverandering is er warme (W) temperatuurstijging en hoge (H)
veranderingen in het luchtstromingspatroon: WH

4. In de scenario’s zit een
zeespiegelstijging in 2050 van respectievelijk 15 en 40 cm. In figuur 4 zijn zowel de
klimaatscenario’s als de deltascenario’s weergegeven.
Voor dit onderzoek is dus gekozen voor de twee uitersten qua bandbreedte: GL

versus WH

1.4.3 Sociaal-economische scenario’s

Met het verschijnen van de nieuwe nota Welvaart en Leefomgeving (WLO, CPB en
PBL, 2015) wordt nog gewerkt met twee scenario's voor economische ontwikkeling:
Laag en Hoog, voor de jaren 2030 en 2050.

4 Er wordt gebruik gemaakt van het scenario WH/WH,dry waarin de neerslag in Nederland
afkomstig is uit het scenario WH en voor de neerslag in Europa (en dus de rivierafvoer) het
extra droge scenario WH, dry (Klijn, et al, 2015). Dit scenario is ook gebruikt in Deltaprogramma
Zoetwater (DPZW), zie hoofdstuk 2.4.2 van Mens, et al (2019).

Figuur 4: Links: Klimaatscenario’s KNMI; Rechts: assenkruis Deltascenario’s. Matige
klimaatverandering komt overeen met GL, snelle klimaatverandering met WH
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Scenario Hoog combineert een hoge economische groei van 2 procent per jaar met
een relatief sterke bevolkingsaanwas. En in scenario Laag gaat een gematigde
economische groei van 1 procent per jaar samen met een beperkte demografische
ontwikkeling. Deze referentiescenario’s zijn beleidsarm ingevuld. Ze bieden
daardoor een inzicht in toekomstige knelpunten en kansen en vormen zo een kader
om na te denken over (toekomstig) beleid.

Bron: Nederland in 2030 en 2050: Twee referentiescenario’s, CBP & PBL

In dit onderzoek is per deelsector uitgegaan van een specifiek groeipercentage:
 1% per jaar voor containervaart, als gemiddelde van WLO hoog en laag (1,2%

resp. 0,8%)
 0% groei per jaar voor droge bulk en natte bulk.

Genoemde groeicijfers kunnen afwijken van geprognotiseerde regionale groeicijfers.
Immers gelden de WLO-scenario's voor heel Nederland, terwijl regionale verschillen
aanzienlijk kunnen zijn. Er zijn echter op het moment van uitvoering van deze
stresstest onvoldoende regio-specifieke groeicijfers beschikbaar om te toe te kunnen
passen in de modellering. Daarom is uitgegaan van de WLO-scenario's.
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2 Bedreigingen vanuit klimaatverandering voor de scheepvaart

2.1 Introductie

Hittegolven en warme zomers zijn van alle tijden, maar komen in het opwarmende
klimaat steeds vaker voor. Deze trend is al zichtbaar in de metingen van het KNMI.
Sinds 1901 houdt het KNMI bij, hoe vaak een hittegolf voorkomt en hoelang deze
duurt.

Figuur 5 geeft weer de frequentie en duur van per hittegolf weer, inclusief het aantal
tropische dagen tijdens de betreffende hittegolf. In de afgelopen decennia is de
frequentie van de hittegolven sterk toegenomen. De zomers van 2018, 2019 en
2020 waren uitzonderlijk warm. De heftigheid van de hittegolven overtrof de
verwachting van het KNMI, zowel wat betreft de duur van de hittegolven als de
extreme temperaturen.
De zwarte lijn - uitgezet tegen de rechter verticale as - geeft de afwijking van de
huidige gemiddelde temperatuur ten opzichte van het gemiddelde aan het begin van
de temperatuurswaarneming. De laatste jaren ligt de gemiddelde temperatuur 1,5°
tot 2° C hoger dan in de periode 1900 - 1920.

2.2 Storingen in het HVWN
Uit storingsgegevens van Rijkswaterstaat en ook uit eerdere analyses van het
Landelijk Advies- en Coördinatieteam Scheepvaart (LAC) blijkt, dat storingen als
gevolg van hitte zich uitsluitend voordoen bij beweegbare bruggen. Andere
objecten blijken niet op nauwelijks nadelige effecten van hitte te ondervinden.

Bij beweegbare bruggen treden de volgende problemen op:
 Door uitzetting van metaal vervormt het beweegbare deel van de brug - de zgn.

val - waardoor deze ofwel klem komt te zitten in gesloten toestand, zodat de
brug niet meer kan worden geopend, óf de uitzetting treedt op wanneer de brug
geopend is, waarna de val niet meer terug kan komen in de basispositie, zodat
de brug niet volledig kan worden gesloten.

 De elektronica van de brugbediening raakt oververhit waardoor uitval van de
besturing optreedt.

 Hydraulische systemen vallen uit door oververhitting, al dan niet als gevolg van
thermische beveiligingen.

Figuur 5: Hittegolven sinds 1901 (KNMI, data per maart 2021)
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Het is belangrijk om te beseffen, dat een storing van een beweegbare brug
wisselende effecten heeft voor zowel de weg waarin de brug is gelegen, als de
vaarweg waar de brug overheen ligt:
 Als de val niet geopend kan worden als gevolg van een storing, dan kan het

wegverkeer in principe doorgang vinden. Daarbij kan wel hinder optreden,
bijvoorbeeld wanneer de val wordt gekoeld met water om te trachten de brug
weer gangbaar te maken. Dit kan leiden tot tijdelijke verkeersstremming en/of
wateroverlast.

 Een brug die niet kan worden geopend, vormt slechts voor een deel van de
scheepvaart een probleem, namelijk voor schepen met een grotere kruiphoogte.
Daarbij moet met name worden gedacht aan containerschepen met meerdere
lagen containers5. Een groot deel van de scheepvaart is echter laag genoeg om
onder de gesloten brug door te kunnen varen.

 Als de val niet gesloten kan worden als gevolg van een storing, dan ondervindt
het wegverkeer volledige stremming, maar kan de scheepvaart - afhankelijk van
de stand van de brug - geheel of gedeeltelijk doorgang vinden.

In lang niet alle gevallen leidt een storing van een beweegbare brug dus tot hinder
voor de scheepvaart. Hoofdstuk 4 "Kwetsbaarheden in het HVWN" gaat hier nader
op in.

2.3 Drempelwaarde

De hierboven genoemde storingen doen zich voor bij extreme hitte. Onder normale
condities zijn de ingebouwde materiaaltoleranties en systeembeveiligingen
toereikend om de bruggen in een breed temperatuurbereik normaal te laten
functioneren.
Daarbij moet worden opgemerkt, dat er zich een bepaald seizoenseffect voordoet bij
beweegbare bruggen: in het recreatieseizoen van 1 april tot 1 oktober is er vaker
behoefte aan het openen van brug dan erbuiten.

5 De meeste containerschepen zijn pas vanaf drie lagen containers hoger qua kruiphoogte dan
reguliere schepen.

Figuur 6: Val van een brug sluit niet meer aan als gevolg van hitte. Bron:
Rijkswaterstaat.
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Daardoor treden in dit seizoen sowieso vaker storingen op. Immers leidt een
toename in het aantal openingen tot een vergroting van de kans op een storing. Dit
is ook het warme seizoen, waarin de maximumtemperaturen sowieso hoger liggen.
De vraag is echter, bij welke mate van hitte de storingen echt sterk toenemen door
eerder beschreven hitteproblemen.
Getracht is om een relatie te leggen tussen de geregistreerde storingen en de KNMI
meteodata. Daarbij is genoemd seizoenseffect uitgefilterd door niet te kijken naar
absolute aantallen storingen, maar naar de frequentieverdeling en de relatieve toe-
of afname van storingen bij bepaalde maximumtemperaturen. Dit levert de
volgende grafiek op:

De grafiek laat een duidelijke piek zien omstreeks 39° C, van 500%. Dit betekent,
dat er bij deze temperatuur vijf keer zo veel storingen voorkomen. Het grillige
verloop van de grafiek wordt mede veroorzaakt door de beperkte beschikbaarheid
van storingsdata. In dit geval was uitsluitend van RWS Midden-Nederland zeer
nauwkeurig vastgelegde storingsdata beschikbaar. Helaas is het niet mogelijk om
met deze grillige grafiek een definitieve conclusie te trekken ten aanzien van een
specifieke temperatuur als drempelwaarde. Weliswaar vertoont de grafiek in het
warme bereik meer pieken vanaf 25° C, maar ook meer dalen.

2.4 Duur van een hitteperiode

Bij de beschouwing van de toename van storing als gevolg van hitte moet ook de
duur van de hitteperiode in aanmerking worden genomen. Immers zal een hittepiek
van een paar uur minder effect sorteren dan dagenlang zeer hoge temperaturen.

In een analyse van opeenvolgende warme dagen is nagegaan, wanneer de
storingsdatum een zomerse of tropische dag betrof, welke zomerse of tropisch dag
in de periode dat betrof. Vervolgens is nagegaan, hoeveel van de storingen
plaatsvonden op opeenvolgende zomerse of tropische dagen.

Figuur 7: Ratio tussen de frequentieverdeling van temperatuur op storingsdatum en
temperatuur binnen dezelfde periode.
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De resultaten zijn weergegeven in figuur 8.

Uit de figuren blijkt, dat in 70% van de storingen op tropische dagen
(maximumtemperatuur van 30°C of hoger), de storing al op de eerste tropische dag
plaatsvond. De tweede tropische dag levert een aanvullende 20% op en na vier
dagen zijn geen nieuwe storingen meer aan de orde. In de beschouwde periode
heeft eenmaal een reeks van 8 opeenvolgende tropische dagen plaatsgevonden
(augustus 2020), kennelijk dus zonder extra toenames van storingen in de
betreffende regio.
Zeer waarschijnlijk houdt de afname van storingen na de vierde en verdere
opeenvolgende tropische dagen verband met het instellen van maatregelen (bijv.
koelen van de val), waardoor de storingen goeddeels worden opgeheven. Het vraagt

Figuur 8: Aantal storingen in relatie tot de duur van de hitteperiode
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doorgaans enige responstijd om maatregelen in te stellen, afhankelijk van
beschikbaarheid van materieel en personeel.
Voor de opeenvolgende zomerse dagen (maximumtemperatuur van 25°C of hoger)
is meer spreiding van de storingsgevallen zichtbaar: een kleiner aandeel van de
storingen treedt op de eerste zomerse dag op en na 5 dagen heeft het grootste deel
van de storingen plaatsgevonden. Nieuwe storingen blijven zich echter voordoen tot
circa 10 dagen erna. In de beschouwde periode heeft eenmaal een reeks van 13
opeenvolgende zomerse dagen plaatsgevonden (augustus 2020). Daarbij moet wel
worden opgemerkt dat ‘dag 14’ iets koeler was. Daarna volgden weer drie zomerse
dagen met opnieuw storingen.

2.5 Overige weersomstandigheden

Geraadpleegde experts van Rijkswaterstaat geven aan, dat er andere
(weers)omstandigheden zijn opgevallen die voor hittegerelateerde problemen
kunnen zorgen bij beweegbare bruggen. Het gaat om:
 Directe zonnestraling: materialen die onbeschut zijn en directe zonnestraling

ontvangen, warmen sterk op. Behalve de stijgende oppervlaktetemperatuur en
de verdere opwarming van de materialen door warmtegeleiding, kunnen
temperatuurverschillen in de materialen (temperatuurgradiënt) ervoor zorgen
dat de thermische uitzetting niet gelijkmatig plaatsvindt.

 Windsnelheid: wind zorgt voor een verkoelende werking van de materialen, dus
in situaties met weinig wind kan de brug zijn warmte minder goed kwijt – en
dus sterker opwarmen.

 Moment in het seizoen: als een hittegolf vroeg in het seizoen plaatsvindt, zijn
materialen en bijvoorbeeld ook het water van de vaarweg relatief koud. De
opwarmingseffecten zullen dan anders uitpakken, met risico op sterkere
temperatuurgradiënten en ‘bolling’ van de materalen.

 Geografische locatie van de brug: tijdens zomers of tropische dagen is het niet
overal in Nederland even warm. De kuststreken zijn overwegen koeler terwijl
het binnenland vaak warmer is. Grote wateren kunnen ook verkoelend werken.

Bovenstaande omstandigheden zijn vermoedelijk relevant, maar tegelijkertijd lastig
om als drempelwaarde uit de beschikbare data te halen. Uit de analyses komt een
minder sterke relatie uit naar voren. Dit komt omdat dergelijke omstandigheden
vaak, maar niet exclusief tijdens hitteperioden voorkomen. Dit betekent dat deze
factoren deels impliciet worden meegenomen met de analyses op basis van de
temperatuur: de temperatuur als indicator voor een bredere set aan
weersomstandigheden tijdens een hitteperiode.

2.6 Conclusies ten aanzien van hitteproblemen

Bovenstaande analyses op basis van de storingsdata van RWS Midden-Nederland
leiden tot de volgende conclusies:
 Bij zomerse en tropische dagen is er een sterk verhoogde storingskans bij

beweegbare bruggen
 Bij een reeks van opeenvolgende tropische dagen treden de meeste storingen

op tijdens de eerste paar dagen (2 dagen = 90%). Een langere reeks zorgt
nauwelijks voor extra storingen.

 Bij een reeks van opeenvolgende zomerse dagen treden de meeste storingen
meer verspreid op. Na 5 dagen heeft de bulk van de storingen wel
plaatsgevonden, maar een langere reeks zorgt voor meer storingen.

 De beschikbare gegevens zijn te beperkt om een harde drempelwaarde vast te
stellen waarbij hitteproblematiek zich begint voor te doen. Duidelijk is in ieder
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geval wel dat bij zomerse (>25° C) en tropische dagen (>30° C) een verhoogde
storingskans is.

 Andere weersomstandigheden dan de temperatuur (windsnelheid, zonnestraling,
moment in seizoen, geografische ligging) zijn mogelijk relevant, maar komen
onvoldoende naar voren als relatie uit de beschikbare data.

2.7 Verandering in terugkeertijd door klimaatverandering

Door de klimaatverandering zal de gemiddelde temperatuur verder stijgen. Dit heeft
grote gevolgen voor het weer. De temperatuur is de thermostaatknop die veel
andere weerparameters en processen beïnvloedt:
 Droog wordt droger: warmere lucht kan exponentieel meer vocht opnemen en

laat oppervlakte gemakkelijk uitdrogen. Een gevolg hiervan is onder meer dat
de potentiële verdamping sterk toeneemt, waardoor bodem en vegetatie sneller
uitdrogen en - eenmaal uitgedroogd - minder in staat zijn om af te koelen.

 Nat wordt natter: als warme vochtige lucht eenmaal opstijgt en afkoelt, is er
meer waterdamp aanwezig dat condenseert en uitregent

 Heet wordt heter: door natuurlijke variatie treden extreme temperaturen op,
maar deze extremen worden extremer. Onder meer doordat het droger wordt
en de verdroogde bodem leidt tot hogere oppervlaktetemperaturen. Daarnaast
kunnen veranderende weerpatronen ervoor zorgen dat de omstandigheden
vaker ‘in het voordeel’ van een hittegolf uitpakken, zoals een hogedrukgebied
boven NW-Europa met aanvoer van warme continentale lucht naar Nederland.

 Ander weer: verdeling van drukgebieden en luchtstroomcirculatie kunnen
wijzigen waardoor het weerbeeld wijzigt.

Prognoses van de wereldwijd gemiddelde temperatuurstijging worden opgesteld
door het IPCC op basis van verschillende uitstootscenario’s voor broeikasgassen
(Figuur 9).

In het meest optimistische scenario stabiliseert de temperatuur vanaf het midden
van deze eeuw. Andere scenario’s houden rekening met een verdere toename van
broeikasgassen en verwachten een forse temperatuurstijging.

Figuur 9: Langetermijn klimaatprojecties voor de verandering van de wereldwijd gemiddelde
temperatuur t.o.v. het gemiddelde tussen 1850 en 1900 (IPCC, 2021)
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2.7.1 Klimaatscenario's

In deze stresstest is er voor gekozen om uit te gaan van de in paragraaf 1.4.2
aangehaalde KNMI’14 klimaatscenario’s met daarbij de klimaat-uitersten GL en WH

voor de termijnen 2050 en 2085.
Hierbij moet worden opgemerkt, dat inmiddels (zomer 20206) duidelijk is geworden,
dat klimaatmodellen de heftigheid van hittegolven hebben onderschat, zowel wat
betreft de maximumtemperaturen als de tijdsduur en de warme nachten.
Nieuwe KNMI-scenario's worden op dit moment ontwikkeld, maar zijn nog niet
beschikbaar. Eind 2021 wordt het kwalitatieve Klimaatsignaal’21 verwacht en in
2023 volgen de nieuwe KNMI’23-klimaatscenario’s
Onderstaande figuren geven de ontwikkeling van de temperatuur voor de KNMI'14-
scenario's GL en WH weer.

6 Interview met Geert Jan van Oldenborgh, KNMI (Volkskrant d.d. 10 augustus 2020 en NOS Nieuws d.d. 11 augustus
2020)

Figuur 10: Temperatuurverdeling voor klimaatscenario’s GL (boven) en WH (onder) voor de
termijnen 2050 en 2085 (data KNMI’14).
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De grafieken maken duidelijk, dat de temperatuurimpact van klimaatverandering
niet gelijkmatig is verdeeld. De verschuiving tussen huidig klimaat (solide lijn) en
toekomstig klimaat (stippellijnen) is telkens het grootste aan randen van het
temperatuurbereik, dus juist aan de koude en aan de hete zijde, terwijl de
temperaturen in het middengebied niet sterk veranderen.

De temperaturen waarbij de storingskans bij beweegbare bruggen sterk toeneemt
(paragraaf 2.4), komen in de toekomst veel vaker.
Het aantal tropische dagen, evenals de periodes met drie of meer opeenvolgende
tropische dagen, verdubbelt ongeveer in het GL-scenario rond 2050 en 2085 (t.o.v.
Ref). In het WH-scenario treedt een verdrievoudiging op rond 2050 en een
vervijfvoudiging rond 2085 (t.o.v. Ref).

Het aantal zomerse dagen en het aantal periodes met aaneengesloten zomerse (en
tropische) dagen neemt eveneens toe. In het GL-scenario is sprake van circa 30%
toename en in het WH-scenario circa 100% toename (verdubbeling) t.o.v. Ref.

Tabel 1: Statistieken zomerse en tropische dagen per klimaatscenario (KNMI’14 data)

De analyse van de weersomstandigheden waarbij de huidige hitteproblematiek
speelt (paragrafen 2.3 en 2.4) is gebaseerd op een periode tussen 2014-2020.
Enkele zomers waren uitzonderlijk warm binnen deze periode. Deze zouden
misschien beter passen binnen een toekomstig scenario (bijv. GL 2050) dan in de
referentieperiode van 1981-2010. Er treed mogelijk een overschatting op wanneer
de trends tussen de referentie en klimaatscenario’s één-op-één worden doorvertaald
naar hitteproblematiek van de toekomst. Tegelijkertijd moet de kanttekening
worden gemaakt, dat de huidige klimaatmodellen moeite hebben met het juist
voorspellen van kortdurende hitte in Nederland, hetgeen betekent dat de huidige
hitteprognoses voor de toekomstige scenario’s mogelijk nog worden bijgesteld.

Het is in ieder geval veilig om te constateren dat de hittedreiging zoals in dit
hoofdstuk geschetst - gebaseerd op recente extreme zomers - kan overeenkomen
met een gemiddeld jaar in het GL-scenario (2050 en 2085).

Statistieken Ref
'81-'10

Huidig
'14-'20 GL50 GL85 WH50 WH85

Tropische dagen (Tmax ≥ 30 °C)
Gemiddeld aantal dagen per jaar 3,9 6,7 7,2 8,1 12,8 20,8

Gemiddeld aantal periodes per jaar
met 3 of meer opeenvolgend
(en herhalingstijd)

0,4

1x per
2-3 jr

0,6

1x per
1-2 jr

0,8

1x per
1-2 jr

1,0

1x
per jr

1,7

1-2x
per jr

2,6

2-3x
per jr

Maximum aantal opeenvolgend 5 8 7 7 15 16

Zomerse dagen en/of tropische dagen (Tmax ≥ 25 °C)
Gemiddeld aantal dagen per jaar 26,4 31,3 32,8 35,1 46,7 62,9

Gemiddeld aantal periodes per jaar
met 5 of meer opeenvolgend
(en herhalingstijd)

1,5

1-2x
per jr

3,7

3-4x
per jr

2,0

2x
per jr

2,1

2x
per jr

3,0

3x
per jr

4,0

4x
per jr

Maximum aantal opeenvolgend 16 13 22 22 34 37
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Er zullen jaren zijn die nog warmer uitvallen, of juist koeler. In het WH-scenario
zullen de zomers echter juist gemiddeld nog veel warmer zijn, met uitschieters naar
boven en naar beneden.

Afgaande op het aantal tropische dagen en het aantal periodes met 3 of meer
tropische dagen wordt de toename van hittedreiging conservatief en globaal als
volgt ingeschat:
 Blijft qua gemiddelde in omvang vergelijkbaar in het GL-scenario, met

uitschieters naar boven en beneden;
 Verdubbelt gemiddeld in omvang in het WH-scenario, met uitschieters naar

boven en beneden.

2.7.2 Factor voor hittedreiging

Om in het verder verloop van deze stresstest een beeld te kunnen samenstellen van
de impact van hitte op het hoofdvaarwegennet, is er voor gekozen om de
hittedreiging uit te drukken in een factor die is afgeleid uit de bovenstaande
conclusies, op basis van het aantal zomerse en/of tropische dagen. Deze factor zal
in latere berekeningen de kans uitdrukken dat storingen en stremmingen optreden
als gevolg van hitte in het huidige en toekomstige klimaat. De factor voor deze
scenario's is al volgt:

Tabel 2: Factor hittedreiging voor beweegbare bruggen op het HVWN

Scenario Aantal zomers en/of tropische
dagen

Factor hittedreiging

Huidig (Ref) 31,3 1,0
WH 2050 46,7 1,5
WH 2085 62,9 2,0

De factor is - mede vanwege de eerder geschetste onzekerheden - globaal afgerond
om 'schijnnauwkeurigheid' te vermijden. De impact van hitte voor de scheepvaart
zal - letterlijk - het product zijn van de effecten in de huidige situatie en de factor
voor hittedreiging.

Voordat hierop nader wordt ingegaan, staan de komende hoofdstukken 3 en 4 eerst
stil bij de eigenschappen en faalmechanismen van beweegbare bruggen en de
potentieel hittegevoelige (kwetsbare) bruggen op het HVWN.



RWS INFORMATIE | DEFINITIEF | KBN - STRESSTEST HVWN - DEELRAPPORT HITTE | 14 APR 2021 28

3 Blootgestelde elementen

3.1 Het hoofdvaarwegennet en bruggen

Rijkswaterstaat beheert de belangrijkste Nederlandse vaarwegen van CEMT-klasse
IV en hoger. Dit hoofdvaarwegennet (HVWN) bestrijkt ruim 7.000 kilometer
kanalen, rivieren, zeetoegangsgeulen en zeecorridors. Over het HVWN wordt
jaarlijks ongeveer 360 miljoen ton lading vervoerd.

Het HVWN bevat 344 bruggen, waarvan ca. de helft beweegbaar is. De Rijntakken,
Maas, het Amsterdam Rijnkanaal en de Twentekanalen bevatten vrijwel uitsluitend
vaste bruggen. Een klein deel van de bruggen wordt beheerd in samenwerking met
provincies. In 2019 is het beheer van een groot aantal bruggen in Noord-Nederland
overgedragen van de provincies naar RWS. De meeste beweegbare bruggen in
doorgaande vaarwegen bevinden zich op de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl, op de
Brabantse kanalen en in de Zeeuwse delta.
Het huidige beheerbestand van RWS bevat in totaal 169 beweegbare bruggen:

Figuur 11: Overzicht van beweegbare bruggen op het HVWN, in beheer van RWS. Bron:
netwerkinformatiesysteem RWS (BISNIS)
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3.2 Eigenschappen beweegbare bruggen

Een beweegbare brug maakt doorgaans deel uit van een infrastructureel complex
zoals een sluis, waterkering of een oeververbinding.

Een beweegbare brug bestaat uit verschillende elementen, zie figuur 12. De
bekendste beweegbare bruggen zijn o.a. draaibrug, basculebrug, hefbrug en
ophaalbrug. Als voorbeeld is hieronder de zeer veelvuldig toegepaste ophaalbrug
met verschillende constructieve elementen weergegeven.

Basculebruggen en draaibruggen verschillen in uitvoering van het draaimechanisme,
maar met name de voor hitte meest relevante onderdelen zoals de rij-ijzers en de
landhoofden zijn van vergelijkbare vorm.

Figuur 12: Aanduiding van verschillende elementen van een ophaalbrug.
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4 Kwetsbaarheden in het HVWN

4.1 Introductie

Kwetsbaarheid is door de IPCC gedefinieerd als de geneigdheid of predispositie om
negatief te worden beïnvloed (schade oplopen). Kwetsbaarheid heeft twee relevante
elementen:
 gevoeligheid of vatbaarheid voor schade, bijv. door de fysieke eigenschappen

van de infrastructuur, en;
 het vermogen om ermee om te gaan en zich aan te passen, bijv. onvoldoende

voorbereid zijn of niet snel kunnen reageren op potentiele schade.

Kwetsbaarheid gaat dus enerzijds
om een negatief effect en anderzijds
om de reactie op dat effect.
Voor het hoofdvaarwegennet worden
meerdere effecten in beeld gebracht,
zoals hiernaast weergegeven in de
figuur hiernaast.

Hitte heeft vooral betrekking op het
tweede item in dit figuur: effecten op
de functionaliteit en prestaties van
het netwerk door storingen van
bruggen.

Met behulp van de in hoofdstuk 2
gevonden conclusies wordt in dit
hoofdstuk een inschatting gemaakt
van de kwetsbaarheid van het
netwerk. De bruggen worden
beoordeeld op de mogelijke
faalmechanismen en de
storingskans.

Vervolgens worden deze storingen
vertaald naar extra wachttijd en
daaraan gerelateerde kosten voor de
scheepvaart.

4.2 Problemen als gevolg van hitte bij beweegbare bruggen

Diverse problemen doen zich voor bij beweegbare bruggen tijdens hitte. Technische
problemen - ook wel aangeduid als faalmechanismen - bij hitte kunnen bij alle
brugtypen optreden, in hoofdzaak onderverdeeld in twee categorieën:

1. Vastlopen van de val door uitzetting van delen van de brug
Als de speling tussen de val en het rij-ijzer te klein is, komt de val tegen het
rij-ijzer aan in het geval van thermische uitzetting. Dit kan gaan om zowel
het beweegbare deel als van vaste brugdelen . Hierdoor kan de brug niet
meer worden geopend of gesloten. De oorzaak hiervan is drieledig:

Effecten

Effecten op functionaliteit en prestaties 
vaarweg door: veranderingen in diepte, 
breedte, bodem, etc.

Effecten op scheepsvaart (naar 
deelmarkten): vervoerde lading (ton/TEU), 
beladingsgraad, inzet schepen, bereikbaarheid, 
kosten, omzet, imago, etc. 

Effecten op functionaliteit en prestaties 
kunstwerken door: veranderingen in 
doorvaarhoogte, problemen met aansluitingen 
vaarwegen, technische storingen, etc.

Effecten op logistieke sector (naar 
deelmarkten): Planning, voorraadbeheer, 
keuze vervoerswijze, kosten, omzet, economie 
gelinkt aan deze sector, etc.

Effecten op andere waterfuncties: 
hoogwaterveiligheid, waterbeschikbaarheid, 
natuur, waterkwaliteit

Effecten op nautische veiligheid: ongevallen

Figuur 13: verwachte effecten HVWN.
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 Te weinig ruimte tussen de voegovergangen
Er kan niet genoeg lengteverschil worden opgenomen tussen de
brugdelen. Hierdoor komen brugdelen tegen elkaar aan te liggen,
hetgeen veel spanning op de voegovergang veroorzaakt (Nebest, 2021).
Dit kan lijden tot de volgende problemen: het bezwijken van de
voegovergang (scheuren staal, afbreken voeg), afdekplaten van stalen
voegovergangen krijgen te weinig ruimte en drukken het wegdek kapot
of het wijken van landhoofden en pijlers door de veel druk. (“lopen” of
verzakken)

 Kromtrekken van brugdelen
Door uitzetting van een niet-symmetrisch brugdeel, oplegging of
constructie kan een brugdeel kromtrekken. Dit wordt veroorzaakt door
bijvoorbeeld het gebruik van verschillende materialen of de invalshoek
van de zon. Problemen die hierbij onder andere kunnen ontstaan zijn:
het niet meer kunnen vergrendelen van de brug door een niet meer
aansluitende vergrendeling of het niet meer aansluiten van
verkeersregelinstallaties tussen verschillende brugdelen zoals
slagbomen, vangrails en verlichting. Dit probleem kan ook bij lagere
temperaturen plaatsvinden, bijvoorbeeld bij bruggen over koude
waterlichamen.

 Vastlopen bewegingsmechanismen
De uitzetting van een beweegbaar brugdeel kan ervoor zorgen, dat deze
vast komt te zitten tussen twee vaste brugdelen. Als in dat geval niet
tijdig de beweegmechanismen worden stopgezet, kunnen deze vastlopen
of bezwijken. Enkele voorbeelden bij dit faalmechanisme kunnen zijn:
het bezwijken van kabels, doorbranden van elektromotoren of het
breken van geleidingwerken.

2. Storing en/of uitval van elektronische regelsystemen of hydrauliek
Uitval van elektronische dan wel hydraulische regelsystemen kan optreden:
 Indien de (kast met) elektrische besturing en regelinstallaties buiten in

de open lucht staat in plaats van in een beschutte technische ruimte. De
apparatuur kan door straling van de zon te heet worden, waardoor er
een storing op kan treden.

 Indien onderdelen van de hydraulische aandrijving te veel onbeschut
liggen. Ook hier kunnen door straling van de zon de
oppervlaktetemperaturen van materialen te hoog oplopen, waardoor de
olie te warm wordt en storing kan optreden.

Per regio zijn er grote verschillen in aard en omvang van hitteproblemen bij
beweegbare bruggen, hetgeen samenhangt met de omvang en leeftijd van zowel de
vaarwegen en als de bruggen. Om een beeld te krijgen van de diversiteit zijn
interviews afgenomen in zes van de zeven RWS-regio’s en bij twee
vertegenwoordigers van gebruikers.
Uit deze interviews kwam naar voren, dat alle hierboven genoemde
faalmechanismen inderdaad optreden tijdens hittegolven.
Dat geeft echter nog geen beeld van de mate waarin de diverse faalmechanismen
optreden, noch of dit valt te herleiden tot bepaalde eigenschappen van bruggen. Het
geeft dus nog geen beeld van de kwetsbare bruggen in het areaal.
In de volgende paragrafen wordt getracht om een indicator te vinden voor die
kwetsbaarheid. Daarbij wordt ingezoomd op een eerder onderzoek uitgevoerd door
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het Landelijk Advies- en Coördinatieteam Scheepvaart van RWS. Voorts is data uit
het beheer- en onderhoudssystteem Ultimo van RWS nader onderzocht.

4.2.1 Inventarisatie hittegevoelige beweegbare bruggen

De in 2020 binnen RWS uitgevoerd inventarisatie van hittegevoelige beweegbare
objecten op het HVWN geeft per regio een overzicht van beweegbare bruggen die
bekend staan als hittegevoelig. Daarbij is steeds aangegeven, welke technische
problemen zich voordoen bij hitte. Deze problemen zijn samengevat in
onderstaande tabel.

Tabel 3: Inventarisatie hittegevoelige beweegbare objecten op het HVWN (LAC, 2020)

Onderdeel Aantal Gevolg Hoofdoorzaak

Brug 47 vastlopen uitzetting/zetting landhoofd

Sluisdeur* 7 uitval smering of hydr.olie te heet

Rioolschuiven* 2 uitval hydr. installatie te warm

Bedienpost* 7 ARBO airco onvoldoende

Marifoonkast* 2 uitval kast te warm

Radar* 4 uitval kast te warm

* Deze onderdelen vallen buiten de scope van deze stresstest. Voor de volledigheid zijn deze
hier toch vermeld.

In 2021 is door RWS een
actualisatie uitgevoerd en
is opnieuw gekeken, van
welke bruggen bekend is,
dat ze hittegevoelig zijn.
Van de 159 beweegbare
bruggen zijn 44 bruggen
gelabeld als hittegevoelig,
waarbij het overgrote
deel (42 bruggen) kampt
met uitzettingsproble-
men. Er zijn daarnaast
ook bruggen die bekend
staan als hittegevoelig die
geen problemen geven
voor de beroepsvaart,
omdat deze alleen voor
passages van recreatie-
vaart worden gebruikt of
omdat de doorvaart-
hoogte toereikend is voor
de passerende beroeps-
vaart op de betreffende
vaarweg. De bekende
hittegevoelige
beweegbare bruggen die
problemen geven voor de
beroepsvaart zijn op kaart weergegeven in figuur 14.

Figuur 14: Beweegbare bruggen in beheer van RWS die bekend staan
als hittegevoelig (bron: LAC-rapport en BISNIS, geactualiseerd 2021)
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Enkele trajecten springen daarbij in het oog:
 Hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl
 Oude Maas/ Merwede / Waal
 Kanaal van Gent naar Terneuzen

Dankzij de LAC-inventarisatie zijn de in potentie kwetsbare bruggen nu in beeld. Er
ontbreekt echter nog een relatie tussen deze reputatie, gebaseerd op ervaringen
van de beheerders en de eigenschappen van de bruggen.
Om hier een beter beeld van te krijgen, is de data uit het beheer- en
onderhoudssysteem Ultimo van RWS onderzocht.

4.2.2 Storingsdata (Ultimo)

Beheer en onderhoud van beweegbare bruggen wordt per regio geadministreerd in
het softwareprogramma Ultimo. Dit systeem is de afgelopen jaren uitgerold over
RWS, maar er zijn nog geen landelijk dekkende gegevens beschikbaar. De meest
complete dataset die voor dit onderzoek is gebruikt, betreft de data van RWS
Midden-Nederland.
Ultimo bevat onder meer storingsmeldingen en de wijze waarop deze zijn
afgehandeld, alsmede registratie of er sprake is geweest van een stremming.
Storingen die bij warm weer plaatsvinden worden niet specifiek geregistreerd als
‘hittegerelateerd’, zo blijkt uit analyse van storingsdata en uit interviews. In enkele
gevallen wordt als oorzaak ‘weersomstandigheden’ vermeld, maar doorgaans wordt
de (veelal) technische oorzaak aangegeven.
Door de storingsdata te koppelen aan de historische meteodata is het mogelijk om
na te gaan, bij welke weersomstandigheden de storingen zich voordeden, en
omgekeerd: welke storingsoorzaken zijn gemeld op zomerse of tropische dagen.
Een analyse van storingsdata van Midden Nederland geeft meer inzicht in de
oorzaken van storingen tijdens zomerse of tropische weersomstandigheden en
overige (niet zomerse) dagen. Figuur 15 geeft weer, hoe vaak welke
storingsoorzaken gemeld zijn op dagen waarbij de maximumtemperatuur boven de
25 °C uitkomt (een zomerse of tropische dag) en overige (niet zomerse) dagen.

Figuur 15: Storingsoorzaken gemeld op zomerse (n=74) en overige dagen (n=376)
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Uit figuur 15 blijkt dat van alle storingen een elektrotechnisch defect het vaakst
voorkomt, zowel voor zomerse als overige dagen. De grootste verschillen tussen
zomerse en overige dagen zijn te vinden bij de storingsoorzaken Onbekend,
Aanvaring/aanrijding, Bedieningsfout en Vervuiling. Een exacte verklaring voor deze
verschillen is niet te geven. Aanvaring/aanrijding en Bedieningsfout
(gebruikersgerelateerde storingsoorzaken) zijn mogelijk te verklaren door een
grotere drukte op het water tijdens zomerse dagen. Voor systeemgerelateerde
storingen zoals elektrotechnische, mechanische en civieltechnische oorzaken is het
beeld voor Midden-Nederland op zomerse dagen niet veel anders dan op overige
dagen. Ten slotte lijkt het opmerkelijk dat de storingsoorzaak Weersinvloeden
minder vaak voorkomt op zomerse dagen, hetgeen verklaard kan worden doordat
ook andere weersgerelateerde storingen onder die categorie worden geregistreerd,
zoals wind, sneeuw en ijsvorming.

Analyse van Ultimo in combinatie met meteodata levert onvoldoende houvast om
een relatie te leggen tussen het faalmechanisme en hitte. Daarom is aanvullend
gekeken of er een relatie kan worden gelegd tussen de Ultimo-storingsdata en de
LAC-inventarisatie.

4.2.3 Koppeling storingsdata en LAC-inventarisatie

In hoofdstuk 2 is gebleken dat in hitteperiodes de storingskans bij beweegbare
bruggen toeneemt. Een nadere analyse op basis van een koppeling tussen de LAC-
inventarisatie en de Ultimo storingsdata levert een interessant inzicht op. Slechts
twee bruggen van RWS Midden-Nederland staan bekend als hittegevoelig, namelijk
de noordelijke en zuidelijke draaibrug van de Lorentzsluizen. Uit de storingsdata
blijkt echter dat bij de andere bruggen, op enkele uitzonderingen na, eveneens een
sterk verhoogde storingskans optreedt tijdens hitteperiodes.

Tabel 4: Bruggen in regio Midden-Nederland district Noord, bekende hittegevoeligheid (LAC)
en storingskans (Ultimo)

Brug Bekend als
hitte-

gevoelig?
(LAC)*

Aantal
storingen

'14-'20

Storingen
op warme dagen

(en % van totaal per
brug)**

Storingskans
verschil op

warme dagen
t.o.v. overige

dagen

Storingen
op tropische

dagen
(en % van
totaal per

brug)*

Storingskans
verschil op
tropische

dagen t.o.v.
overige
dagen

Noordelijke draaibrug over de voor-
en buitenhaven Lorentz*** Ja 93 13 (14%) +59% 3 (3%) +71%

Zuidelijke draaibrug over de voor-en
buitenhaven Lorentz*** Ja 83 15 (18%) +106% 6 (7%) +284%

Noordelijke draaibrug over de
voorhaven Stevin Nee 59 7 (12%) +35% 2 (3%) +80%

Zuidelijke draaibrug over de
voorhaven Stevin Nee 40 7 (18%) +100% 1 (3%) +33%

Beweegbare brug in het Krabbersgat Nee 14 3 (21%) +144% 2 (14%) +659%
Beweegbare brug in het
Houtribsluizencomplex Nee 37 7 (19%) +116% 0 (0%) -100%

Beweegbare brug Ramspolbrug Nee 48 15 (31%) +256% 4 (8%) +343%

Roggebotbrug Nee 28 3 (11%) +22% 1 (4%) +90%
Brug over het westelijke hoofd van
de schutsluis Nijkerk Nee 47 4 (9%) -3% 1 (2%) +13%
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Toelichting:
* De Lorentz- en Stevinbruggen kampen ook met storingen door ongelijkmatige uitzetting
(kromtrekken) bij minder hoge omgevingstemperaturen (al vanaf 20 °C), i.c.m. het koude
waterlichaam onder de brug. Dit betekent dat de berekende verhoging van storingskans door
hogere temperaturen wordt onderschat.
** Storingen op warme dagen zijn alle storingen op dagen met een maximumtemperatuur van
25 °C of hoger. Hieronder vallen ook tropische dagen. De percentages van totaal per brug zijn
dus overlappend voor het aandeel storingen op tropische dagen.
*** Deze bruggen zijn momenteel uitgerust met automatische koeling d.m.v. sensoren. Regio
MN geeft aan dat sindsdien geen problemen meer voorkomen.

Bij deze analyse dient de kanttekening te worden gemaakt, dat de hoeveelheid
storingsdata beperkt is en dat incidenten het beeld kunnen vertekenen, evenals dat
er deels sprake is van gebruikersgerelateerde storingen. Een groot aandeel betreft
echter elektrotechnische storingen, die een relatie hebben met hitte. Hiermee
ontstaat dus sterk vermoeden dat niet alle hittegevoelige bruggen ‘op de radar’
staan en dat de hitteproblematiek meer wijdverspreid is dan bekend.

4.2.4 Conclusies faalmechanismen

De hierboven beschreven zoektocht naar een relatie tussen de faalmechanismen van
bruggen en hitte leidt tot de volgende conclusies:
 Per regio verschilt de aard en omvang van de problematiek.
 Uit de koppeling van Ultimo (Midden-Nederland) aan meteodata blijkt, dat het

type problemen dat zich voordoet niet wezenlijk anders is op zomerse dagen
dan op overige dagen; er is wel een verhoogde storingskans.

 Een verzwarende factor is dat problemen zich voordoen op het hoogtepunt van
het vaarseizoen (beroeps- en recreatievaart), dus storingen geven voor relatief
veel gebruikers overlast indien deze gepaard gaat met een stremming.

 Voor een deel zijn de hitteproblemen van specifieke bruggen bekend (LAC
inventarisatie). Enkele trajecten springen daarbij in het oog:
- Hoofdvaarweg Lemmer–Delfzijl
- Oude Maas/Merwede/Waal
- Kanaal van Gent naar Terneuzen

 Uit de koppeling van Ultimo aan de LAC-gegevens blijk een verhoogde
storingskans op zomerse en tropische dagen, ook voor bruggen die niet in de
LAC-studie zijn geïnventariseerd als hittegevoelig. Echter op basis van de
storingsdata rijst het vermoeden dat een deel van de problematiek ‘onder de
radar’ blijft.

4.3 Relevante brugkenmerken voor storingen door hitte

In principe wordt iedere brug, ongeacht het type, ontworpen om bestand te zijn
tegen hoge temperaturen. In de door RWS gehanteerde kaders en werkwijzers zijn
uiteenlopende weersomstandigheden (extremen) gedefinieerd waarbij de
beweegbare brug moet kunnen blijven functioneren. Bij de bewegende delen
worden door middel van uitzettingsvoegen marges aangehouden die voorkomen dat
materiaaluitzetting leidt tot het vastlopen van de brug. De voegen mogen echter
ook niet te groot zijn, anders ontstaan er problemen o.a. voor het wegverkeer.
Uiteindelijk hangt de dimensionering af van het brugontwerp en het beoogde
gebruik.
Er zijn echter wel degelijk factoren die maken dat de ene beweegbare brug
gevoeliger is (geworden) voor hitte dan de andere. Uit de interviews zijn diverse
kenmerken naar voren gekomen die vermoedelijk (waarschijnlijk) een rol spelen.
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Een belangrijke factor in de uitzettingsproblematiek bij bruggen is dat de
landhoofden (de plek waar de val op rust in gesloten toestand) kunnen ‘wandelen’.
Door belasting op de ondergrond en het remmen van auto’s voor de brug komt er
gronddruk tegen de landhoofden van de bruggen. Deze worden richting de
doorvaartopening gedrukt. Dit resulteert in kleinere (of ongelijke) marges dan in het
ontwerp zijn beoogd. De mate waarin dit optreedt, hangt ook af van de
ondersteuning van (schoor)palen; of deze voldoende weerstand kunnen bieden
tegen de gronddruk op de landhoofden.

Andere brugkenmerken die mogelijk een rol spelen bij storingen als gevolg van
hitte:
 Bruglengte: uit interviews komt het beeld naar voren, dat er minder

uitzettingsproblemen zijn bij korte bruggen, omdat de kleinere val minder
uitzet. Er is onvoldoende storingsdata om dit te staven. Daarbij wordt
opgemerkt dat in beginsel de uitzettingsmarges bij korte bruggen kleiner
(hoeven te) worden ontworpen, waardoor bij uitzetting ook problemen zouden
kunnen ontstaan, ware het niet dat het in de praktijk bij korte bruggen
eenvoudiger is om een extra marge aan te houden, dan bij lange bruggen.

 Leeftijd/bouwjaar: uit interviews komt het beeld naar voren dat oude
bruggen vermoedelijk vaker vastlopen bij hitte dan jonge bruggen. Er is
onvoldoende storingsdata om dit te staven. Dit zou kunnen komen doordat in
loop der tijd de brughoofden zijn gaan wandelen (hierboven uitgelegd). Een
enkele uitzondering is bekend, waarbij een pas gerenoveerde brug vastliep. Dit
kwam omdat men in het ontwerp juist rekening had gehouden met zettingen in
de ondergrond en uitzettingsvoegen kleiner had gedimensioneerd.

 Regeltechniek: met nieuwe besturingsinstallaties zijn er meer problemen,
vermoedelijk omdat geavanceerde regeltechnieken meer onderdelen bevatten
die storing kunnen geven. In een interview is een verhouding genoemd van
storingen bij oude bruggen versus nieuwe bruggen van 1:5 (regio Zuid
Nederland, meerdere oorzaken). Er is onvoldoende storingsdata om dit te
staven.

 Bediening: bij bediening op afstand is een brug kwetsbaarder. Een
brugwachter ter plaatse kan sneller waarnemen of de brug gaat vastlopen. Dit
geldt voor uitzettingsproblemen en in mindere mate voor elektrotechnische
storingen, aangezien deze onvoorspelbaar zijn.

 Materialen: een val met een houten dek i.p.v. een stalen dek reageert
langzamer op temperatuurveranderingen. De vallen van de beweegbare
bruggen zijn meestal in staal uitgevoerd. Het rijdek is hetzij met een stalen
dekplaat of met een houten dek uitgevoerd. Een houten dek isoleert beter dan
het stalen dek waardoor de vallen iets minder opwarmen.

 Waterlichaam vaarweg: grote wateren blijven langer koud dan kleinere
wateren. Als het water koud is en de zon schijnt vol op het dek, dan wordt de
onderzijde gekoeld en de bovenzijde niet; dan is de uitzetting en opbolling van
de val het grootst. Deze vorm van uitzettingsproblemen kan al bij veel lagere
temperaturen optreden, zo blijkt uit de interviews.

Hoewel bovenstaande factoren logisch klinken en stroken met de theorie vanuit
materiaaleigenschappen, grondmechanica en dergelijke, is het niet gelukt om daar
op basis van data harde relaties uit te halen. Daarvoor waren er te veel beperkingen
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wat betreft de hoeveelheid storingsdata en de koppelingsmogelijkheden met andere
data.

4.4 Kwetsbaarheid van beweegbare bruggen in het HVWN

De vraag of een brug kwetsbaar is voor hitte, hangt af van de hittegevoeligheid en
de aanpasbaarheid. De hittegevoeligheid is aan bod gekomen in voorgaande
paragrafen. Het blijkt in de eerste plaats dat hoge temperaturen een sterke
verhoging van de storingskans met zich meebrengen. In de analyse naar
storingsoorzaken komt naar voren dat bij bekende bruggen met (grotendeels)
uitzettingsproblemen ook een toename van onder meer elektrotechnische storingen
optreedt.

Het is helaas niet mogelijk gebleken om op brugniveau uitspraken te doen over de
hittegevoeligheid vanwege specifieke brugkenmerken, vanwege de beperkingen wat
betreft de hoeveelheid storingsdata en de koppelingsmogelijkheden met andere
data. Desondanks komt uit de analyses een sterk vermoeden naar voren dat veel
meer bruggen hittegevoelig zijn, dan op dit moment bekend is.
Aangezien het niet mogelijk om de gevoeligheid per brug te differentiëren en
getalsmatig te onderbouwen, is - voor nu - de noodzakelijk aanname gedaan dat
alle beweegbare bruggen potentieel hittegevoelig zijn.
Er kan daarin echter wel onderscheid worden gemaakt, gebaseerd op expert
judgement van de geïnterviewde experts, en dat betreft de voorspelbaarheid en
potentiële impact qua stremmingsduur en herstelmogelijkheden. Hierover zeggen
de experts het volgende:

 Storingen van elektrotechnische of hydraulische aard
o Deze zijn lastig te voorspellen, waardoor ernaar gehandeld kan worden pas

zodra deze storing zich voordoet.
o Deze zijn doorgaans met minder ingrijpende herstelwerkzaamheden en

binnen de contracttijd (2 uur) te herstellen (in hoofdstuk 6 nader op
ingegaan).

 Uitzettingsproblemen
o Deze zijn iets beter voorspelbaar, tenminste voor de bruggen die al eens zijn

vastgelopen. Daarmee kunnen (tot op zekere hoogte) preventieve
maatregelen worden genomen.

o Als een brug vastloopt, leidt dat vermoedelijk tot een langere
stremmingsduur dan bij andere storingen.

o Uitzettingsproblemen zijn meer structureel van aard.
o Een meer structurele oplossing zoals het inkorten van de brug is behoorlijk

ingrijpend en vereist een stremming gedurende de werkzaamheden.
o Als een brug vastloopt, is de kans op extra slijtage of schade aan de brug

groot, met als uiteindelijk risico dat de levensduur van de brug wordt
verkort.

Uit het bovenstaande kan een generieke classificatie van de bruggen worden
gedestilleerd:
 Structureel gevoelig: bruggen met bekende uitzettingsproblemen (LAC)
 Structureel gevoelig: bruggen met bekende andere hitteproblemen (LAC)
 Incidenteel gevoelig: alle overige bruggen
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De classificatie is toegekend aan de bruggen die in beheer zijn van RWS en op kaart
weergegeven in figuur 16:

4.4.1 Stremmingsrisico beroepsvaart

Naast de technische kwetsbaarheid speelt mee, of een impact te verwachten is op
de beroepsvaart, oftewel het hittegerelateerde stremmingsrisico. Dit volgt uit de
geactualiseerde inventarisatie van de hittegevoelige objecten door RWS in 2021. Het
stremmingsrisico is bij sommige bruggen niet aan de orde, omdat deze alleen voor
passages van recreatievaart worden gebruikt of omdat de doorvaarthoogte
toereikend is voor de passerende beroepsvaart op de betreffende vaarweg. In dat
geval is de verwachte impact voor de beroepsvaart gering. Wanneer de verwachte
impact wordt meegewogen, dan resteert de volgende tabel van stremmingsrisico's
van (technisch) hittegevoelige beweegbare bruggen:

Figuur 16: Beweegbare bruggen in beheer van RWS met een classificatie van de
kwetsbaarheid voor hitte.
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Tabel 5: Stremmingsrisico hittegevoelige beweegbare bruggen HVWN

Technische kwetsbaarheid

Stremmingsrisico beroepsvaart

Structureel
risico

Incidenteel
risico

Geen
risico

Structureel gevoelig, uitzettingsproblemen 28 14

Structureel gevoelig, overige problemen 2

Incidenteel gevoelig 90 25

Totaal 28 90 41

Het resulterende risicobeeld is in onderstaande kaart weergegeven:

Figuur 17: Beweegbare bruggen in beheer van RWS ingedeeld naar stremmingsrisico
voor de beroepsvaart
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5 Risico’s

5.1 Introductie

Dit hoofdstuk legt een verband tussen de kwetsbaarheid van de beweegbare
bruggen in het hoofdvaarwegennet en de effecten hiervan voor de scheepvaart.
Daarbij wordt eerst stilgestaan bij de verwachte effecten voor gebruiker en
beheerder en vervolgens bij de kosten voor het huidige en toekomstige klimaat.

5.2 Verwachte effecten voor het hoofdvaarwegennet

5.2.1 Stremmingen scheepvaart

Als een storing 'fataal' is, kan de brug niet meer worden geopend of niet meer
helemaal worden gesloten en is er sprake van een stremming. Een stremming is een
belangrijk effect naar de gebruikers van de kruisende netwerken; deze kunnen dan
(deels) geen doorgang meer vinden. Bij storingen verschilt het per regio en per
brug, in hoeverre sprake is van een stremming, zo blijkt uit interviews. Als er een
stremming plaatsvindt, is dat meestal 'voor rekening' van de scheepvaart: de brug
blijft dicht. Dit wordt echter per brug bepaald.

Uit de analyse van de storingsdata is gebleken, dat in de meeste storingsgevallen
geen sprake is van een stremming. Als er toch een stremming plaatsvindt - in circa
20% van de gevallen - is deze in de meeste gevallen relatief snel opgelost (binnen
de contracteisen met de betrokken aannemer). Een kanttekening hierbij is, dat in
regio Midden-Nederland relatief weinig bruggen zijn met uitzettingsproblemen bij
hitte, waardoor het beeld van de Ultimo-analyse hieromtrent voor andere regio’s
anders kan uitpakken. In de koppeling met het LAC-rapport worden alleen de
noordelijke en zuidelijke draaibruggen van de Lorentzsluizen beschouwd. In de
storingsdata van deze bruggen loopt de stremmingsduur wel op met de
maximumtemperatuur en leid tot stremmingen uit de categorie Stremming ≥ 2 uur.

5.2.2 Gevolgen voor de brug en brugbeheerder

De verwachting is dat de problematiek niet beperkt blijft tot een storing of een
stremming. Het herstelwerk van de schade aan de brug, maar ook preventieve
maatregelen (zoals preventief koelen van de brug) brengen kosten en hinder met
zich mee. Daarnaast zorgt het vastlopen van een brug voor verhoogde mate van
slijtage en vermoedelijk een verkorting van de levensduur van de brug(elementen).
Het hangt per brug af, in welke mate kosten voor preventief koelen, kosten voor
inkorten en schadeherstel tegen elkaar opwegen.

Daarnaast kunnen hittegerelateerde stremmingen een effect hebben op het imago
van RWS. Uit interviews komt naar voren dat politieke gevoeligheid wordt gevoeld,
aangezien hitteproblematiek bij bruggen in de media onder een vergrootglas liggen
(afhankelijk van hoe de problematiek in een betreffende RWS regio momenteel
speelt). Voorbeelden uit het recente verleden die veel media-aandacht kregen zijn
de stremmingen van de Ketelbrug in de A6 en Merwedebrug in de A27.
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5.2.3 Gevolgen voor het de gebruikers van het HVWN

Om beter inzicht te krijgen in de gevolgen van stremmingen van beweegbare
bruggen zijn interviews gehouden met twee marktpartijen.

Koninklijke BLN-Schuttevaer
Koninklijke BLN-Schuttevaer is een brancheorganisatie namens ca. 1.500
particuliere binnenvaartondernemers maar ook scheepsbevrachters.
Binnen BLN-Schuttevaer zijn zeven regiovertegenwoordigers actief die plaatselijk
goed op de hoogte zijn van de toestand van de vaarwegen, havens en objecten,
zoals bruggen en sluizen.

De belangrijkste bevindingen uit het interview zijn:
 Bij de grote doorgaande vaarwegen zijn weinig tot geen problemen. De grote

vaarwegen hebben alleen vaste bruggen op rijnvaarthoogte, hetgeen voor de
meeste schepen voldoende is om te passeren.

 De Maasroute bevat vier lagere beweegbare bruggen; hier worden weinig tot
geen problemen ervaren.

 Er is waardering voor het oppakken van de problematiek door RWS. Enkele
bruggen zijn ingekort of vervangen.

 Er zijn vooral problemen bij kleinere bruggen van provincies of gemeenten.
 Er bestaan zorgen over de toekomst, dat de omvang van de hitteproblematiek

gaat toenemen. Met name op enkele vaarroutes met tijdgebonden
containervervoer en met krappe tijdvensters voor de levering van grondstoffen
voor fabrieken. De ultieme zorg is dat een reverse modal shift plaatsvindt: als
verladers te veel risico’s lopen en dan kiezen voor vervoer over de weg.

 Aanbevelingen t.a.v. organisatie en communicatie: naar de gebruikers toe is het
van belang om een goede communicatie tijdens stremmingen te organiseren,
om zo de schadelijke gevolgen te minimaliseren.

Nederlandse Particuliere Rijnvaart Centrale
De Nederlandse Particuliere Rijnvaart Centrale (NPRC) is een coöperatie van 125
zelfstandige binnenvaartondernemers die namens de leden vervoerscontracten
afsluit en vervoerszekerheid aan verladers biedt. De NPRC is het op één na grootste
bevrachtingskantoor in de binnenvaart.

De belangrijkste bevindingen uit het interview zijn:
 Er bestaan zorgen of scheepvaart en beheerder wel voldoende zijn voorbereid.
 Kortdurende stremmingen kunnen meestal zonder grote problemen worden

opgevangen. Daarentegen zijn langer durende stremmingen problematisch.
Stremmingen geven met name problemen bij krappe tijdsvensters. Verladers
hebben contractuele verplichtingen, zoals het regelen van alternatief transport
indien een stremming te lang duurt. Communicatie tijdens stremmingen is dan
ook cruciaal.

 De impact van stremmingen hangt ook af van de beschikbaarheid van
alternatieve vaarroutes.

 De trend is dat de (chemische) industrie werkt met minder voorraden. Dan komt
het t.a.v. van productiezekerheid meer aan op transport van basisproducten.
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5.3 Verwachte risico’s voor de scheepvaart door hitte

5.3.1 Hitterisico's huidig klimaat

Hitterisico’s zijn in beeld gebracht op basis van de economische schade voor de
scheepvaart die ontstaat als gevolg van hittegerelateerde stremmingen bij
beweegbare bruggen. Het gaat dan om kosten voor wachttijden of vertragingen
voor de passerende beroepsvaart (goederenvervoer).

Aan de hand van de lijst met beweegbare bruggen is gekeken langs welke
vaarroutes deze liggen. Vervolgens zijn deze vaarroutes toegedeeld aan het type
vaarweg om de meest voorkomende scheepsklasse te bepalen. Hierbij is rekening
gehouden met de mix van schepen droge bulk, natte bulk en containers. Door RWS
zijn voor veel bruggen gegevens aangeleverd over het aantal schepen dat de brug
jaarlijks passeert (IVS data van 2017). Voor bruggen waarbij deze gegevens
ontbreken, is een ordegrootte ingeschat op basis van openbare data en expert
judgement. Naast de scheepspassages is ook rekening gehouden met het aandeel
van de vloot dat daadwerkelijk wordt gehinderd, namelijk de schepen die hoger zijn
dan de doorvaarthoogte van de brug. De doorvaarthoogte is door RWS aangeleverd
voor de meeste bruggen. De scheepshoogtes zijn ontleend aan de IVS-data. Waar
deze gegevens ontbreken, is op basis van expert judgement ingeschat, welk
aandeel last heeft van een stremming.

De uiteindelijke mix van containerschepen, droge bulk en natte bulk is vervolgens
op basis van de kostenkentallen voor de betreffende schepen met de juiste kosten
per deelmarkt en scheepsgrootte doorgerekend.

De totale impact is vervolgens berekend op basis van de storingskans en
stremmingsduur per jaar. De aangenomen storingskans vanwege hittestoringen zijn
in de berekening op gemiddeld 3,5 maal per jaar geschat op basis van de
storingsdata uit Ultimo, waarbij in circa 20% van de gevallen ook sprake is van een
stremming.
Het is daarbij verondersteld dat alle storingen unieke gebeurtenissen zijn en
afzonderlijk van elkaar een stremming geven. In geval van gelijktijdige storingen is
het effect zeer onvoorspelbaar. Storingen op dezelfde vaarroute zullen door overlap
een lager cumulatief effect hebben. Als op grotere schaal storingen optreden, dan
kan dit echter ook gevolgen hebben voor de snelheid waarmee de storingen worden
opgelost (capaciteitsissues) en voor de beschikbaarheid van alternatieve routes.

In het vorige hoofdstuk is een globale classificatie van gevoeligheid en storingsduur:
a. Structureel gevoelig, bruggen met bekende uitzettingsproblemen, waarbij

overige hitteproblemen eveneens kunnen optreden.
b. Structureel gevoelig, bruggen met bekende andere hitteproblemen.
c. Incidenteel gevoelig: alle overige bruggen.

Om de vervolgeffecten te bepalen is uitgegaan van een gemiddelde stremmingsduur
per storing. Deze is als volgt ingeschat:
 Structureel gevoelig, type a: 3 uur per stremming,
 Structureel gevoelig, type b: 1,5 uur per stremming,
 Incidenteel gevoelig, type c: 1,5 uur per stremming.

Het berekende hitterisico voor het HVWN is uitgedrukt in € per jaar economische
schade voor gebruikers van het HVWN als gevolg van stremmingen op warme en/of



RWS INFORMATIE | DEFINITIEF | KBN - STRESSTEST HVWN - DEELRAPPORT HITTE | 14 APR 2021 43

tropische dagen, veroozaakt door extra wachttijd voor de scheepvaart. De
berekening is hieronder in drie opeenvolgende stappen toegelicht.

Stap 1: Berekening gemiddelde stremmingsduur per brug:

Stap 2: Berekening wachtkosten (gemiddelde kosten per uur wachttijd door stremming):

Stap 3: berekening van de hitterisico’s:

Wanneer deze stappen worden doorlopen voor het huidige klimaat, levert dit de
volgende ruwe inschatting op van de totale huidige hitterisico’s voor gebruikers van
het hoofdvaarwegennet:
 De huidige hitterisico’s bedragen circa € 240.000 per jaar ten gevolge van

extra wachttijden door hitteproblemen bij beweegbare bruggen in beheer van
RWS die bekend staan als hittegevoelig (structureel risico).

 Daarnaast zullen hitterisico’s optreden voor bruggen in beheer van RWS die niet
bekend staan als hittegevoelig, vanwege een verhoogde storingskans
(incidenteel gevoelig). Daarmee vallen de totale hitterisico’s circa 25% hoger
uit, totaal ca. € 300.000 per jaar.

 Het totale hitterisico voor het HVWN zal hoger uitpakken wanneer rekening
wordt gehouden met alle beweegbare bruggen op het HVWN, ook die niet in
beheer zijn van RWS.

De verschillende deelsectoren binnen de scheepvaart hebben in verschillende mate
last van stremmingen. In figuur 18 is de verdeling weergegeven voor de huidige,
structurele hitterisico’s. Wat opvalt, is dat slechts een klein deel voor containervaart
is berekend. Dat is grotendeels het gevolg van de verdeling over het HVWN. Niet
alleen is het volume bulk transport op de binnenlandse vaarwegen het grootst
(ruwweg 20% containers, 60% droge bulk en 20% natte bulk). Ook speelt de
containervaart zich meer af op de grotere vaarroutes met hoofdzakelijk vaste
bruggen, die daarnaast veel hoger zijn dan die op de kleinere vaarroutes.

Aantal storingen

• Gemiddeld 3,5
storingen per brug
per jaar

Stremmingskans

• Circa 20% van de
storingen geeft
een stremming

Stremmingsduur

• 1,5 uur per
stremming (lage
impact)

• 3 uur per
stremming (hoge
impact)

Vaarweg CEMT-klasse

• II / III: Klein
• IV: Middel
• V: Groot

Vlootsamenstelling

• Container
• Droge bulk
• Natte Bulk

Wachtkosten

• €/u Container
• €/u Droge bulk
• €/u Natte bulk

Scheepspassages

• Container
• Droge bulk
• Natte Bulk

Aandeel gestremd

• doorvaarthoogte
per brug

• hoogte van schepen

Hitterisico's

• Structureel
gevoelige

• Incidenteel gevoelig
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Ongeacht alle onzekerheden die in de berekeningen zitten, geven de resultaten een
beeld van de ordegrootte aan qua economische schade voortvloeiend uit de
wachttijden voor schepen. Andere economische effecten zijn te verwachten, maar
niet betrouwbaar op netwerkniveau te berekenen, aangezien die sterk afhangen van
de vaarroute. Bijvoorbeeld wanneer verladers geen alternatieve vaarroute hebben
en dan alternatief transport moeten inzetten. Of als een fabriek moet worden
stilgelegd wanneer de levering van basisproducten te lang uitblijft. De ultieme zorg
die naar voren kwam uit het interview met de gebruikers, is dat verladers zouden
gaan kiezen voor permanente alternatieve transportwijzen en een reverse modal
shift zou plaatsvinden.

5.3.2 Toekomstige hitterisico’s

In paragraaf 2.7 is beschreven, welke toename kan worden verwacht van de
hittedreiging voor het HVWN. De huidige hittedreiging is gebaseerd op een periode
met enkele uitzonderlijke zomers. Een conservatieve en globale inschatting is, dat
de hittedreiging zoals we die tussen 2014 en 2020 hebben meegemaakt, in een
gemiddeld jaar in het GL-scenario vergelijkbaar in omvang zal zijn en in het WH-
scenario zal verdubbelen. Er moet daarbij rekening worden gehouden, dat er ook
jaren zullen zijn die nog warmer uitpakken.

Daarnaast zijn enkele trends van invloed:
 Groei van het goederenvervoer, verondersteld op 1% per jaar voor

containervaart (als gemiddelde van WLO prognoses hoog en laag, respectievelijk
1,2% en 0,8% groei per jaar) en 0% voor droge en natte bulk (eveneens als
gemiddelde van WLO hoog en laag).

 Schaalvergroting; minder in aantal, maar grotere (hogere?) schepen, waardoor
i.g.v. stremming een groter tonnage stil ligt (niet in berekening meegenomen).

 Combinatierisico op laag water vanwege toegenomen kans op langdurige
droogte: meer scheepsbewegingen op het moment van storing door hitte (niet
in berekening meegenomen).

Hitterisico's HVWN, verdeling kosten naar
deelsector

(huidig klimaat, structureel)

Figuur 18: Verdeling hitterisico's HVWN naar deelsector
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 Toekomstige vervanging en renovatie van bruggen, mogelijk met een andere
storingskans (niet in berekening meegenomen).

 Betere toepassing van preventieve maatregelen, waardoor storingen en
stremmingen minder vaak voorkomen (niet in berekening meegenomen).

In onderstaande tabel en figuur zijn de berekende hitterisico’s weergegeven,
gebaseerd op de huidige hitterisico’s, de toenemende hittedreiging en de
groeiprognoses. Ongeacht de onzekerheden die in de berekeningen zitten, wordt
hiermee een gevoel gegeven van de ordegrootte en van de verhoudingen.
Het is waarschijnlijk dat rond 2050 de hitterisico’s vergelijkbaar zullen blijven
wanneer de klimaatverandering zich ontwikkelt volgens het GL-scenario. Onder het
WH-scenario zullen deze risico’s rond 2050 gemiddeld 1,5 maal hoger zijn. Rond
2085 zijn de hitterisico’s naar verwachting iets hoger (GL), tot gemiddeld 2 maal
hoger (WH).

Tabel 6: Hitterisico's HVWN voor de verschillende klimaatscenario's

Klimaatscenario
Factor

hittedreiging
Factor scheepvaartintensiteit Hitterisico’s HVWN

Huidig (2014-2020) 1 1
€ 240.000 per jaar

structureel*

2050 – GL 1
+39%

voor containervaart

€ 250.000 per jaar
structureel*

2050 – WH 1,5
€ 370.000 per jaar

structureel*

2085 – GL 1
+97%

voor containervaart

€ 250.000 per jaar
structureel*

2085 – WH 2
€ 490.000 per jaar

structureel*

 * Incidentele risico’s bedragen circa 30% extra ten op zicht van de structurele risico’s

In bijlage B is een lijst opgenomen van alle onderzochte bruggen, de relevante
eigenschappen en kwetsbaarheid voor hitte, alsmede de impact (kosten) in de
diverse scenario's.

De totalen zijn voorts weergegeven in onderstaande grafiek.
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Overige economische effecten zoals de kosten van maatregelen, schadeherstel en
levensduurverkorting van bruggen, vervangende transporten en uitval van productie
zijn niet gekwantificeerd maar moeten in overweging worden genomen bij het
beschouwen van het toekomstig risico van hitte.
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Figuur 19: Hitterisico's HVWN voor de verschillende klimaatscenario’s (kosten per jaar)
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6 Eerste inventarisatie mogelijke maatregelen

6.1 Introductie

Dit hoofdstuk geeft een eerste inventarisatie van mogelijke maatregelen om de
risico's van hitte te beperken. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar fysieke
ingrepen, maar ook naar procedures en aanpak in periodes met grote hitte.
Het betreft hier nadrukkelijk een eerste inventarisatie.

6.2 Mogelijke maatregelen

Er zijn meerdere manieren om hitteproblemen bij beweegbare bruggen te beperken.
De effectiviteit hangt in de eerste plaats af van het type probleem dat bij een brug
aan de orde is. Daarbij is koelen de meest voor de hand liggende maatregel. In de
LAC-rapportage zijn de volgende maatregelen en verbeteringen geïnventariseerd
per voorkomend probleem:

 Uitzetten bruggen: preventief koelen, bijvoorbeeld door middel van een
sproeiwagen (zie foto).

 Kasten die te warm worden (hydrauliek, marifoon en radar):
o Aanbrengen van actieve koeling (ventillatoren)
o Kast openzetten (effectief, maar niet wenselijk)
o Smeervet vervangen door vet met hogere viscositeit

 Bedieningsruimtes (ARBO gerelateerd): airco installeren

Deze maatregelen zijn veelal curatief,
om hitteproblemen te verminderen zodra
deze zich voordoen. In veel gevallen kan
de reactieve inzet van middelen
afdoende zijn; deels is dat ook
onvermijdelijk aangezien storingen zich
niet aankondigen. Vanwege de vele
soorten bruggen, afmetingen en ligging
is er niet één oplossing om vastlopen te
voorkomen. Dit is ook sterk locatie-
afhankelijk.

Een aanvullende, meer structurele
maatregel bij bestaande bruggen met
(bekende) uitzettingsproblemen kan zijn
om meer spelingsruimte terug aan te
brengen tussen val en landhoofd. Dit kan
zijn het inkorten van de beweegbare
brug of het verplaatsen van het rij-ijzer.
Dit is mogelijk voor zover de integriteit
van constructie niet wordt aangetast.

Als landhoofden zijn gaan 'wandelen' kan de fundering versterkt worden en/of de
landhoofden naar de juiste positie worden verplaatsen. Deze aanpassingen zijn
echter duur en gaan gepaard met stremmingen.

Figuur 20: inzet sproeiwagen t.b.v. koeling
van de val van een brug.
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In de praktijk is er nog maar weinig sprake van fysieke ingrepen zoals het inkorten
van bruggen, verplaatsen van rij-ijzers of versteviging van de fundering.
In 2020 zijn de vallen van de Merwedebrug bij Gorinchem en de brug over de Noord
bij Hendrik-Ido-Ambacht ingekort.

Bij kasten met regelsystemen die in het open veld zijn gesitueerd, kan een tweede
kast of beschutting om de kast worden geplaatst met voldoende tussenruimte en
ventilatie. Hierdoor wordt voorkomen, dat een kast te veel zon opvangt en op die
manier te zeer opwarmt.

Figuur 21: Artikel in Weekblad Schuttevaer, recente inkorting van bruggen.
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Uit interviews met de RWS-regio’s komen nog diverse aanvullende ideeën naar
voren:
 Andere type aanrij-ijzers aanbrengen
 Voegen ruimer dimensioneren (wel binnen de norm)
 Ander type voegen, zoals sinus- of lamelvorm
 Flexibele voegen.
 Eventueel andere constructiekeuze(s)
 Andere kleuren boven- en onderkant wegdek (onderzoek loopt nog bij RWS-

West-Nederland Zuid)
 Beter rekening houden met gebruiksbelasting en veranderingen hiervan in de

toekomst
 Ander type koelsysteem toepassen (hiermee wordt geëxperimenteerd in

Midden-Nederland).

Bij de interviews werden door de experts ook enkele kanttekeningen geplaatst bij
het nemen van de maatregelen:
 Storingen door uitval van elektra/electronica zijn doorgaans niet te voorzien en

daardoor moeilijk met maatregelen te voorkomen.
 Het openzetten van elektrakasten is doorgaans niet wenselijk wanneer deze zich

in de openbare ruimte bevinden en daardoor niet onbeheerd kunnen blijven.
 Sproeimaatregelen kunnen hinder geven bij passerend wegverkeer (en in

mindere mate bij scheepvaartverkeer).
 Bij sommige bruggen zijn meerdere functies zoals gemotoriseerd wegverkeer,

fietsers en voetgangers, waardoor gebruikseisen minder ruimte laten voor extra
uitzettingsmarges in het ontwerp.

 In één geval traden uitzettingsproblemen op bij een pas gerenoveerde brug,
waarbij de uitzettingsvoegen bewust iets kleiner waren uitgevoerd om rekening
te houden met verwachte zettingen in de ondergrond.

 Ondanks de mogelijkheid tot het nemen van koelmaatregelen moet de
problematiek niet worden onderschat. De zorg bestaat dat in de toekomst op
grotere schaal moet worden gekoeld: bij meer bruggen, vaker en voor langere
perioden.

 Een voorbeeld werd genoemd van een andere brugbeheerder, waarbij tot een
bepaalde temperatuur bruggen werden gekoeld, maar als de temperatuur
verder toeneemt, de bruggen preventief worden opengezet om vastlopen van
bruggen te voorkomen. Voor hoofdinfranetwerken (weg en spoor) die het HVWN
kruizen zal dat echter een noodscenario zijn.

 Bij structurele maatregelen om de hittegevoeligheid van een brug te
verminderen moet worden afgewogen, of de maatregelen niet contraproductief
zijn onder koude omstandigheden, waardoor in potentie juist dan weer
problemen optreden.

 Het is het niet uitgesloten dat ondanks maatregelen toch een storing en een
eventuele stremming optreedt. Ook kunnen storingen en stremmingen
onverwacht optreden. Dit betekent dat RWS als organisatie voorbereid moet zijn
om naar de gebruikers toe een goede communicatie tijdens stremmingen te
organiseren, om zo de schadelijke gevolgen te minimaliseren.

6.3 Aanpak hitterisico's HVWN

Bij vier van de zes geïnterviewde regio’s staat hitte als belangrijk aandachtspunt op
de agenda. Daarbij geldt uiteraard dat hitte één van de vele thema’s is die allemaal
strijden om geld en aandacht. Bij RWS en gebruikers zijn zorgen dat de omvang
ervan toeneemt in de toekomst, zowel de frequentie als de schaal waarop. Dat
betekent niet alleen een hogere storingskans met risico’s voor het HVWN, maar ook
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een grotere benodigde inzet van capaciteit en middelen als het gaat om preventieve
maatregelen en storingsafhandelingen. De zomers van 2018, 2019 en 2020 zijn wat
dat betreft een soort praktijk-stresstest geweest.

Per RWS-regio zijn er grote verschillen in de omvang van de hitteproblematiek bij
beweegbare bruggen, waardoor ook de perceptie van en aandacht voor de
problematiek sterk verschilt. Dit is sterk afhankelijk van de type vaarwegen en
bruggen die in een regio voorkomen. Het lijkt erop dat de aanpak van hitterisico’s
eveneens regionaal gestuurd is en met nog weinig centrale of onderlinge
afstemming over bijvoorbeeld onderzoek, maatregelen en hoe te handelen bij
stremmingen.

Voorbeeld aanpak
RWS Regio West-Nederland Zuid (WNZ) vormt een voorbeeld waarbij al langer
ervaring is opgedaan wat betreft de aanpak van hitterisico’s. In het strategisch
assetmanagementplan (SAMP) van WNZ wordt hitte gezien als een bedreiging voor
het beleidsdoel ‘Bereikbaar’. Als eis is opgenomen, dat iedere brug maximaal 1x per
jaar een storing heeft vanwege hitte. Daarnaast komt het aspect hitte terug in het
beleidsdoel ‘Veilig’, met als mogelijk risico een toename van incidenten door o.a.
extreme hitte. Twee beheersmaatregelen zijn opgesteld om dit risico te
verminderen:
 Preventief stremmen van de brug: hierbij wordt de brug (deels) geopend zodat

de materiaaluitzetting door de warmte niet leidt tot vastlopen en schade aan de
brug.

 Opstellen van een hitteprotocol (naar verwachting gereed en geïmplementeerd
in 2021). Enkele highlights:
o Het protocol treedt in werking bij een weersvoorspelling van drie of meer

tropische dagen (‘3x30’).
o Het protocol bevat werkafspraken, maatregelen, maar ook een breder

procesverloop (ook buiten hitte-perioden) met verschillende fasen.
o Een dedicated team hitte, bestaande uit een kernteam (vaste taken en

verantwoordelijkheden) en variabele leden (deskundigen en een adviseur
crisisbeheersing) treedt op, afhankelijk van verschillende fasen:
Koude fase: Voorbereidingsfase; wat kan vooraf worden bedacht en
geregeld?
Lauwe fase: Voorspelde fase. Er wordt hitte voorspeld, 3x30. Preventief
worden er acties weggezet of besluiten genomen vanuit het dedicated hitte
team.
Warme fase: Crisissituatie: één of meerdere bruggen vallen in storing. Het
dedicated team gaat over in een Regionaal Crisis Team (RCT). De situatie
wordt als crisis behandeld en opgelost.

o Het protocol bevat daarnaast een analyse van hitteproblemen in 2019 bij
diverse bruggen (casusbeschrijvingen).
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7 Conclusies en aanbevelingen

7.1 Conclusie

Deze stresstest was een quick scan gericht op het in beeld brengen van de
mogelijke kwetsbaarheden en impact t.a.v. hitte voor het hoofdvaarweggennet,
toegespitst op beweegbare bruggen die - naar huidig inzicht - de grootste
hitteproblemen veroorzaken.

Het is niet mogelijk gebleken om een harde te relatie te leggen tussen het falen van
beweegbare bruggen a.g.v. hitte en de klimaatverandering. Wel is een mate van
hittedreiging afgeleid uit het toekomstig aantal zomerse en tropische dagen, omdat
dit een indicatie lijkt van de kans dat stremmingen op treden van beweegbare
bruggen. Deze neemt toe met 50% in 2050 en 100% in 2085 ten opzichte van nu.

Door de maatregelen (LAC-rapport) die op dit moment worden genomen door
Rijkwaterstaat is de bedreiging die uitgaat van hitte onder controle.
Dat neemt niet weg, dat een aantal bruggen moet worden aangemerkt als
structureel hittegevoelig, waarbij sommigen ook nog liggen in een traject met veel
scheepvaartverkeer, zodat stremmingen kunnen leiden tot een reële impact.

Op dit moment is alleen de impact voor de scheepvaart in beeld, uitgedrukt in
kosten veroorzaakt door wachttijd van mogelijke stremmingen. Deze bedragen €
240.000,- per jaar voor de structureel hittegevoelige bruggen tezamen. Deze
potentiële kosten kunnen oplopen tot € 370.000,- in klimaatscenario WH 2050 en €
490.000,- in scenario WH 2085.

De kosten die de beheerders nu en in te toekomst moeten maken om
hitteproblemen bij beweegbare bruggen te voorkómen, zijn nog niet in beeld.
Ook zijn er nog geen concrete maatregelen uitgewerkt.
Wel lijkt een aantal maatregelen beschikbaar:
 Invoering van een hitteprotocol voor beweegbare bruggen
 Aanpak van fysieke kenmerken, bijv. als onderdeel van de V&R-opgave:

- stabiliteit van landhoofden
- verbetering van rij-ijzers
- aanbrengen van een meer hittewerende toplaag
- verbetering van ventilatie- en koelsystemen

7.2 Aanbevelingen voor vervolgstappen

Nader onderzoek naar de relatie tussen (de duur van) hitte en het falen van
beweegbare bruggen op het HVWN is gewenst. Daarbij is gestructureerde
monitoring van hitteproblemen en bijbehorende faalmechanismen essentieel.

Voorst is het aan te bevelen om de best practices van de diverse RWS-regio's
samen te brengen in een landelijk hitteprotocol HVWN.

Ten behoeve van de V&R-opgaven is nader onderzoek nodig naar:
 De kosten voor de beheerders van de huidige maatregelen ter voorkoming van

hitteproblemen (de LAC-maatregelen)
 Mogelijkheden, kosten en baten van technische aanpassingen aan structureel

hittegevoelige bruggen.
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A Deelnemende partijen validatie- en risicodialogen

Interne validatiedialoog hitte
24 juni 2021

Deelnemende organisaties:
- Royal Haskoning DHV
- Directoraat-Generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken (I&W)
- Maatschap voor Communicatie
- Rijkswaterstaat:

o Grote Projecten en Onderhoud (GPO)
o Noord-Nederland (NN)
o Programma's, Projecten en Onderhoud (PPO)
o Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL)
o Verkeer- en Watermanagement (VWM)
o West-Nederland Noord (WNN)
o West-Nederland Zuid (WNZ)
o Zee en Delta (ZD)
o Zuid-Nederland (ZN)

Interne risicodialoog 'bruggen' (hitte & doorvaarthoogte)
1 september 2021

Deelnemende organisaties:
- Directoraat-Generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken (I&W)
- Rijkswaterstaat, Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL)



RWS INFORMATIE | DEFINITIEF | KBN - STRESSTEST HVWN - DEELRAPPORT HITTE | 14 APR 2021 55

B Bruggenlijst hitterisico's

BRUGKENMERKEN BLOOTSTELLING KWETSBAARHEID HITTE IMPACT

Beheer Complex Naam Brugnaam Brugtype Bouwjaar Lengte

Aantal
schepen/jr
Containers

Aantal
schepen/jr
Droge
bulk

Aantal
schepen/jr
Natte bulk

Aantal
schepen/jr
totaal

doorvaart
hoogte
brug (m)

Kwetsbaarheid
(technische

gevoeligheid)
(score, actueel)

Kwetsbaarheid
(omschrijving,
actueel) Risico

Histo-
risch
hittege
voelig?
(LAC)

Actueel
hittege
voelig?
(LAC
actueel)

Structureel
stremming
srisico
beroeps-
vaart?

Incidenteel
stremmings
risico
beroeps-
vaart?

Kosten
huidig

(peiljaar
2017)

Kosten
GL50 Kosten GL85

Kosten
WH50

Kosten
WH85

RWS MN Lorentzsluizen Lorentzsluizen
Beweegbare
brug - Draai 1973          8      1.985       323   16.773        5 A

Structureel gevoelig,
uitzettingsproblemen

structureel
risico JA JA JA JA € 1.300,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 2.000,00 € 2.700,00

RWS MN Lorentzsluizen Lorentzsluizen
Beweegbare
brug - Draai 2006          8      1.985       323   16.773        5 A

Structureel gevoelig,
uitzettingsproblemen

structureel
risico JA JA JA JA € 1.300,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 2.000,00 € 2.700,00

RWS MN Cosijnbrug Cosijnbrug Oudewater
Beweegbare
brug - Ophaal 1853 6         -         35         -      40        2 C Incidenteel gevoelig

incidenteel
risico NEE NEE NEE JA € - € - € - € - € -

RWS MN Montfoort Draaibrug Montfoort
Beweegbare
brug - Draai 1900         -         -         -        2        1 C Incidenteel gevoelig

incidenteel
risico NEE NEE NEE JA € - € - € - € - € -

RWS MN Stevinsluizen Draaibrug Stevin Noord
Beweegbare
brug - Draai 1973         -        775       300    9.260        4 C Incidenteel gevoelig

incidenteel
risico NEE NEE NEE JA € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 500,00 € 700,00

RWS MN Stevinsluizen Draaibrug Stevin Zuid
Beweegbare
brug - Draai 1976         -        775       300    9.260        4 C Incidenteel gevoelig

incidenteel
risico NEE NEE NEE JA € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 500,00 € 700,00

RWS MN Muntsluis

Dubbele basculebrug
over 2e Sluis Bewesten
Utrecht (Muntsluis)

Beweegbare
brug -
Dubb.bascule 2002 18        750        875       875    2.500        1 C Incidenteel gevoelig

incidenteel
risico NEE NEE NEE JA € 800,00 € 900,00 € 1.000,00 € 1.300,00 € 1.800,00

RWS MN Koninginnensluis Emmabrug (hoge brug)

Beweegbare
brug -
Dubb.ophaal 1886 15         -        251        14    3.527        7 C Incidenteel gevoelig

incidenteel
risico NEE NEE NEE JA € - € - € - € - € 100,00

RWS MN Houtribsluizen Houtribsluizen
Beweegbare
brug - Bascule 1972 190        117     24.450     6.738   42.240        7 C Incidenteel gevoelig

incidenteel
risico NEE NEE NEE JA € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 3.100,00 € 4.100,00

RWS MN Ketelbrug Ketelbrug - Noord
Beweegbare
brug - Bascule 1967 772         -          4         -    3.930       10 C Incidenteel gevoelig

incidenteel
risico NEE NEE NEE JA € - € - € - € - € -

RWS MN Ketelbrug Ketelbrug - Zuid
Beweegbare
brug - Bascule 1967 753         -          4         -    3.930       10 C Incidenteel gevoelig

incidenteel
risico NEE NEE NEE JA € - € - € - € - € -

RWS MN Krabbersgatsluis Krabbersgatsluis
Beweegbare
brug - Ophaal 1969 147      2.000      4.000     4.000   10.000        7 C Incidenteel gevoelig

incidenteel
risico NEE NEE NEE JA € 1.200,00 € 1.300,00 € 1.500,00 € 2.000,00 € 2.600,00

RWS MN Muntbrug Muntbrug (draaibrug)
Beweegbare
brug - Draai 1889 37        750        875       875    2.500        1 C Incidenteel gevoelig

incidenteel
risico NEE NEE NEE JA € 800,00 € 900,00 € 1.000,00 € 1.300,00 € 1.800,00

RWS MN Nijkerkersluis Nijkerkersluis
Beweegbare
brug - Ophaal 1962 289         -      1.788        53   10.754        7 C Incidenteel gevoelig

incidenteel
risico NEE NEE NEE JA € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 200,00 € 200,00

RWS MN
Sluis en brug Oog
en Al Ophaalbrug Oog in Al

Beweegbare
brug - Ophaal 1889 7        750        875       875    2.500        9 C Incidenteel gevoelig

incidenteel
risico NEE NEE NEE JA € - € - € - € - € -

RWS MN
Ramsdiep en
ramsgeul Ramsdiep en ramsgeul

Beweegbare
brug - Bascule 2012 547         -         12         2     898       13 C Incidenteel gevoelig

incidenteel
risico NEE NEE NEE JA € - € - € - € - € -
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RWS MN Roggebotsluis Roggebotbrug
Beweegbare
brug - Ophaal 1955 11          1      1.382        20   10.150        5 C Incidenteel gevoelig

incidenteel
risico NEE NEE NEE JA € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 300,00 € 300,00

RWS MN Koninginnensluis
Wilhelminabrug (lage
brug)

Beweegbare
brug - Ophaal 1959 14         -        251        14    3.527        3 C Incidenteel gevoelig

incidenteel
risico NEE NEE NEE JA € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00

RWS NN Aduard Aduard
Beweegbare
brug - Tafel 1930 48      2.800      5.600     5.600   14.000        5 A

Structureel gevoelig,
uitzettingsproblemen

structureel
risico JA JA JA JA € 5.800,00 € 6.200,00 € 6.800,00 € 9.300,00 € 12.400,00

RWS NN Aldskou Oude Schouw brug
Beweegbare
brug - Bascule 1949 190      3.800      9.500     5.700   19.000        7 A

Structureel gevoelig,
uitzettingsproblemen geen risico JA JA NEE NEE € - € - € - € - € -

RWS NN Blauwverlaat Blauwverlaat
Beweegbare
brug - Bascule 1985 320      3.000      6.000     6.000   15.000        7 A

Structureel gevoelig,
uitzettingsproblemen geen risico JA JA NEE NEE € - € - € - € - € -

RWS NN Burgumerdaam Burgumerdaam
Beweegbare
brug - Bascule 2016 192      2.000      4.000     4.000   10.000        7 A

Structureel gevoelig,
uitzettingsproblemen geen risico JA JA NEE NEE € - € - € - € - € -

RWS NN Dorkwerd Dorkwerd
Beweegbare
brug - Tafel 2018 77      2.800      5.600     5.600   14.000        4 A

Structureel gevoelig,
uitzettingsproblemen

structureel
risico JA JA JA JA € 5.800,00 € 6.200,00 € 6.800,00 € 9.300,00 € 12.500,00

RWS NN Kootstertille Kootstertille
Beweegbare
brug - Ophaal 1960 198      3.000      6.000     6.000   15.000        7 A

Structureel gevoelig,
uitzettingsproblemen geen risico JA JA NEE NEE € - € - € - € - € -

RWS NN
Prinses
Margrietsluis Prinses Margrietsluis

Beweegbare
brug - Bascule 1997 111        115     12.716     3.800   24.406        7 A

Structureel gevoelig,
uitzettingsproblemen geen risico JA JA NEE NEE € - € - € - € - € -

RWS NN Skûlenboarch Skûlenboarch
Beweegbare
brug - Draai 1940 80      3.000      6.000     6.000   15.000        1 A

Structureel gevoelig,
uitzettingsproblemen

structureel
risico JA JA JA JA € 6.200,00 € 6.700,00 € 7.300,00 € 10.000,00 € 13.400,00

RWS NN Gaarkeuken Gaarkeuken
Beweegbare
brug - Ophaal 1980 35         79     10.077     3.290   17.174        1 A

Structureel gevoelig,
uitzettingsproblemen

structureel
risico JA JA JA JA € 8.200,00 € 8.200,00 € 8.200,00 € 12.300,00 € 16.400,00

RWS NN Brug Spannenburg Brug Spannenburg
Beweegbare
brug - Bascule 1949 195      3.800      9.500     5.700   19.000        7 A

Structureel gevoelig,
uitzettingsproblemen geen risico JA JA NEE NEE € - € - € - € - € -

RWS NN Stroobos Stroobos
Beweegbare
brug - Draai 2006 76      3.000      6.000     6.000   15.000        3 A

Structureel gevoelig,
uitzettingsproblemen

structureel
risico JA JA JA JA € 6.200,00 € 6.700,00 € 7.300,00 € 10.000,00 € 13.400,00

RWS NN
Uitwellingerga
brug Uitwellingerga brug

Beweegbare
brug - Bascule 1939 110      3.800      9.500     5.700   19.000        7 A

Structureel gevoelig,
uitzettingsproblemen geen risico JA JA NEE NEE € - € - € - € - € -

RWS NN Zuidhorn Zuidhorn
Beweegbare
brug - Tafel 2018 77      2.800      5.600     5.600   14.000        4 A

Structureel gevoelig,
uitzettingsproblemen

structureel
risico JA JA JA JA € 5.800,00 € 6.200,00 € 6.800,00 € 9.300,00 € 12.500,00

RWS NN Bloemhofbrug Bloemhofbrug
Beweegbare
brug - Ophaal 1960 60      2.000      4.000     4.000   10.000        1 A

Structureel gevoelig,
uitzettingsproblemen

structureel
risico JA JA JA JA € 4.200,00 € 4.500,00 € 4.900,00 € 6.700,00 € 8.900,00

RWS NN Borgbrug Borgbrug
Beweegbare
brug - Ophaal 1960 60      2.800      5.600     5.600   14.000        1 A

Structureel gevoelig,
uitzettingsproblemen

structureel
risico JA JA JA JA € 5.800,00 € 6.200,00 € 6.800,00 € 9.300,00 € 12.500,00

RWS NN Oostersluis
Brug benedenhoofd
Oostersluis

Beweegbare
brug - Bascule 1994 17         80      9.635     3.028   16.633        3 A

Structureel gevoelig,
uitzettingsproblemen

structureel
risico JA JA JA JA € 7.700,00 € 7.700,00 € 7.800,00 € 11.600,00 € 15.500,00

RWS NN Oostersluis
Brug bovenhoofd
Oostersluis

Beweegbare
brug - Bascule 1994 17         80      9.635     3.028   16.633        1 A

Structureel gevoelig,
uitzettingsproblemen

structureel
risico NEE JA JA JA € 7.700,00 € 7.700,00 € 7.800,00 € 11.600,00 € 15.500,00

RWS NN Dorkwerdersluis Dorkwerd
Beweegbare
brug - Ophaal 1929 9         -          5         -    4.034        2 C Incidenteel gevoelig

incidenteel
risico NEE NEE NEE JA € - € - € - € - € -

RWS NN Driebondsbrug Driebondsbrug
Beweegbare
brug - Bascule 1986 129      2.000      4.000     4.000   10.000        7 A

Structureel gevoelig,
uitzettingsproblemen geen risico JA JA NEE NEE € - € - € - € - € -

RWS NN Driebondsbrug Driebondsbrug
Beweegbare
brug - Bascule 1986 129      2.000      4.000     4.000   10.000        7 A

Structureel gevoelig,
uitzettingsproblemen geen risico NEE JA NEE NEE € - € - € - € - € -

RWS NN Eelwerderbrug Eelwerderbrug
Beweegbare
brug - Bascule 1989 82      2.400      4.800     4.800   12.000        6 A

Structureel gevoelig,
uitzettingsproblemen

structureel
risico JA JA JA JA € 2.100,00 € 2.200,00 € 2.300,00 € 3.300,00 € 4.400,00

RWS NN Eibersburen Eibersburen
Beweegbare
brug - Klap 2007 123      3.000      6.000     6.000   15.000       10 C Incidenteel gevoelig

incidenteel
risico NEE NEE NEE JA € - € - € - € - € -

RWS NN Euvelgunnerbrug Euvelgunnerbrug
Beweegbare
brug - Bascule 1989 469         80      3.250       578    4.533        7 C Incidenteel gevoelig geen risico NEE NEE NEE NEE € - € - € - € - € -

RWS NN Fonejachtbrug Fonejachtbrug
Beweegbare
brug - Bascule 2006 129      2.000      4.000     4.000   10.000       10 C Incidenteel gevoelig

incidenteel
risico NEE NEE NEE JA € - € - € - € - € -
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RWS NN Fonejachtbrug Fonejachtbrug
Beweegbare
brug - Bascule 2006      2.000      4.000     4.000   10.000       10 C Incidenteel gevoelig

incidenteel
risico NEE NEE NEE JA € - € - € - € - € -

RWS NN
Gerrit Krolbrug
(Korrebrug)

Gerrit Krolbrug
(Korrebrug)

Beweegbare
brug - Draai 1936 58      2.800      5.600     5.600   14.000        2 A

Structureel gevoelig,
uitzettingsproblemen

structureel
risico JA JA JA JA € 5.800,00 € 6.200,00 € 6.800,00 € 9.300,00 € 12.500,00

RWS NN Groevesluis-Noord Groevesluis-Noord
Beweegbare
brug - Draai 1960 17      2.400      4.800     4.800   12.000        1 C Incidenteel gevoelig geen risico NEE NEE NEE NEE € - € - € - € - € -

RWS NN Groevesluis-Zuid Groevesluis-Zuid
Beweegbare
brug - Klap 1963 6      2.400      4.800     4.800   12.000        1 C Incidenteel gevoelig geen risico NEE NEE NEE NEE € - € - € - € - € -

RWS NN Hooivaartbrug Hooivaartbrug
Beweegbare
brug - Ophaal 1955      3.800      9.500     5.700   19.000        2 C Incidenteel gevoelig geen risico NEE NEE NEE NEE € - € - € - € - € -

RWS NN Julianabrug Julianabrug
Beweegbare
brug - Bascule 1966      2.000      8.000         -   10.000        3 C Incidenteel gevoelig geen risico NEE NEE NEE NEE € - € - € - € - € -

RWS NN Koningsbrug Koningsbrug
Beweegbare
brug - Bascule 1953 41      2.000      4.000     4.000   10.000        5 C Incidenteel gevoelig geen risico NEE NEE NEE NEE € - € - € - € - € -

RWS NN
Kruiswaterbrugge
n

Kruiswaterbruggen -
Noord

Beweegbare
brug - Bascule 1939 10      3.800      9.500     5.700   19.000        3 C Incidenteel gevoelig geen risico NEE NEE NEE NEE € - € - € - € - € -

RWS NN
Kruiswaterbrugge
n Kruiswaterbruggen zuid

Beweegbare
brug - Bascule 1973 9      3.800      9.500     5.700   19.000        3 C Incidenteel gevoelig geen risico NEE NEE NEE NEE € - € - € - € - € -

RWS NN Platvoetbrug Platvoetbrug
Beweegbare
brug - Bascule 1932 41      2.800      5.600     5.600   14.000        4 C Incidenteel gevoelig geen risico NEE NEE NEE NEE € - € - € - € - € -

RWS NN Scharsterrijn Scharsterrijn
Beweegbare
brug - Bascule 1968 43      3.800      9.500     5.700   19.000        4 C Incidenteel gevoelig geen risico NEE NEE NEE NEE € - € - € - € - € -

RWS NN Scharsterrijn Scharsterrijn
Beweegbare
brug - Bascule 1968 43      3.800      9.500     5.700   19.000        4 C Incidenteel gevoelig geen risico NEE NEE NEE NEE € - € - € - € - € -

RWS NN Slochtersluis Slochtersluis
Beweegbare
brug - Ophaal 1963 7      2.800      5.600     5.600   14.000        1 C Incidenteel gevoelig geen risico NEE NEE NEE NEE € - € - € - € - € -

RWS NN
Westerwoldsche
Aa Westerwoldsche Aa

Beweegbare
brug - Bascule 1966 40         -     12.000          -   12.000        6 C Incidenteel gevoelig geen risico NEE NEE NEE NEE € - € - € - € - € -

RWS NN
Westerwoldsche
Aa Westerwoldsche Aa

Beweegbare
brug - Bascule 1966 40         -     12.000         -   12.000        6 C Incidenteel gevoelig geen risico NEE NEE NEE NEE € - € - € - € - € -

RWS NN Woldbrug Woldbrug
Beweegbare
brug - Ophaal 1958 54      2.400      4.800     4.800   12.000        1 A

Structureel gevoelig,
uitzettingsproblemen

structureel
risico JA JA JA JA € 5.000,00 € 5.300,00 € 5.900,00 € 8.000,00 € 10.700,00

RWS NN
Zeesluizen
Farmsum Zeesluizen Farmsum

Beweegbare
brug - Ophaal 1958 18         51      8.041     3.061   15.973        1 A

Structureel gevoelig,
uitzettingsproblemen

structureel
risico JA JA JA JA € 6.900,00 € 6.900,00 € 6.900,00 € 10.300,00 € 13.700,00

RWS NN
Zeesluizen
Farmsum Zeesluizen Farmsum

Beweegbare
brug - Bascule 1958 9         51      8.041     3.061   15.973        1 A

Structureel gevoelig,
uitzettingsproblemen geen risico JA JA NEE NEE € - € - € - € - € -

RWS NN
Zeesluizen
Farmsum Zeesluizen Farmsum

Beweegbare
brug - Ophaal 1958 18         51      8.041     3.061   15.973        1 A

Structureel gevoelig,
uitzettingsproblemen

structureel
risico JA JA JA JA € 6.900,00 € 6.900,00 € 6.900,00 € 10.300,00 € 13.700,00

RWS NN
Zeesluizen
Farmsum Zeesluizen Farmsum

Beweegbare
brug - Bascule 1958 9         51      8.041     3.061   15.973        1 A

Structureel gevoelig,
uitzettingsproblemen geen risico JA JA NEE NEE € - € - € - € - € -

RWS NN Zuidbroek Zuidbroek oost
Beweegbare
brug - Ophaal 2014 99      2.400      4.800     4.800   12.000  4.41 C Incidenteel gevoelig geen risico NEE NEE NEE NEE € - € - € - € - € -

RWS NN Zuidbroek Zuidbroek west
Beweegbare
brug - Ophaal 1964 94      2.400      4.800     4.800   12.000  4.41 C Incidenteel gevoelig geen risico NEE NEE NEE NEE € - € - € - € - € -

RWS ON
Sluiscomplex
Weurt Brug sluis Weurt

Beweegbare
brug - Hef 2008 158        132     19.402     4.122   27.014       19 A

Structureel gevoelig,
uitzettingsproblemen geen risico JA JA NEE NEE € - € - € - € - € -

RWS ON Eilandbrug Eilandbrug
Beweegbare
brug - Bascule 2002 529         -          1         -    1.325       15 C Incidenteel gevoelig

incidenteel
risico NEE NEE NEE JA € - € - € - € - € -

RWS ON Grote Kolksluis Grote kolksluisbrug
Beweegbare
brug - Ophaal 1942 10      8.000     16.000    16.000   40.000        3 C Incidenteel gevoelig

incidenteel
risico NEE NEE NEE JA € 13.000,00 € 13.800,00 € 15.200,00 € 20.800,00 € 27.700,00

RWS ON Grote Kolksluis Grotekolksluisfietsbrug
Beweegbare
brug - Ophaal 1983 11      8.000     16.000     16.000   40.000        2 C Incidenteel gevoelig

incidenteel
risico NEE NEE NEE JA € 13.000,00 € 13.800,00 € 15.200,00 € 20.800,00 € 27.700,00
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RWS ON Meppelerdiepsluis Meppelerdiepbrug
Beweegbare
brug - Ophaal 2016 21        500      1.000     1.000    2.500        6 C Incidenteel gevoelig

incidenteel
risico NEE NEE NEE JA € 600,00 € 700,00 € 800,00 € 1.000,00 € 1.400,00

RWS ON Spooldersluis Spoldersluisbrug
Beweegbare
brug - Ophaal 1964 16         -      2.618       958    8.028        4 C Incidenteel gevoelig

incidenteel
risico NEE NEE NEE JA € 1.100,00 € 1.100,00 € 1.100,00 € 1.600,00 € 2.200,00

RWS
WNN Balgzandbrug Balgzandbrug

Beweegbare
brug - Bascule 1987 68         -         12        15      29        3 C Incidenteel gevoelig

incidenteel
risico NEE NEE NEE JA € - € - € - € - € -

RWS
WNN Balgzandbrug

Balgzandbrug
(orthotrope rvl)

Beweegbare
brug - Bascule 1930 74         -         12        15      29        2 C Incidenteel gevoelig

incidenteel
risico NEE NEE NEE JA € - € - € - € - € -

RWS
WNN IJmuiden sluizen

Brug Binnenhoofd
Middensluis

Beweegbare
brug -
Dubb.draai 1954 52          3      6.514     2.139   10.482        4 C Incidenteel gevoelig

incidenteel
risico NEE NEE NEE JA € 2.600,00 € 2.600,00 € 2.600,00 € 3.900,00 € 5.300,00

RWS
WNN IJmuiden sluizen

Brug Buitenhoofd Kleine
Sluis

Beweegbare
brug - Draai 1954 29          3      6.514     2.139   10.482  6.8 C Incidenteel gevoelig

incidenteel
risico NEE NEE NEE JA € 1.100,00 € 1.100,00 € 1.100,00 € 1.700,00 € 2.200,00

RWS
WNN IJmuiden sluizen

Brug Buitenhoofd
Middensluis

Beweegbare
brug -
Dubb.draai 1954 52          3      6.514     2.139   10.482        4 C Incidenteel gevoelig

incidenteel
risico NEE NEE NEE JA € 2.600,00 € 2.600,00 € 2.600,00 € 3.900,00 € 5.200,00

RWS
WNN IJmuiden sluizen

Brug Buitenhoofd
Zuidersluis

Beweegbare
brug - Draai 1954 35          3      6.514     2.139   10.482        7 C Incidenteel gevoelig

incidenteel
risico NEE NEE NEE JA € 1.100,00 € 1.100,00 € 1.100,00 € 1.700,00 € 2.200,00

RWS
WNN Brug Zijkanaal C Brug Zijkanaal C noord

Beweegbare
brug - Bascule 1969 305         -        372         7     457        7 C Incidenteel gevoelig

incidenteel
risico NEE NEE NEE JA € - € - € - € - € -

RWS
WNN Brug Zijkanaal C Brug Zijkanaal C zuid

Beweegbare
brug - Bascule 1969 291         -        372         7     457        7 C Incidenteel gevoelig

incidenteel
risico NEE NEE NEE JA € - € - € - € - € -

RWS
WNN Buitenhuizen Buitenhuizen

Beweegbare
brug - Bascule 1997 182         -      3.500     1.500    5.000  6.8 C Incidenteel gevoelig

incidenteel
risico NEE NEE NEE JA € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 300,00 € 300,00

RWS
WNN Coenbruggen Coenbrug noord 1965 997          1      4.300     1.043   12.673        6 C Incidenteel gevoelig

incidenteel
risico NEE NEE NEE JA € 700,00 € 700,00 € 700,00 € 1.000,00 € 1.400,00

RWS
WNN Coenbruggen Coenbrug zuid 1965 983          1      4.300     1.043   12.673        6 C Incidenteel gevoelig

incidenteel
risico NEE NEE NEE JA € 700,00 € 700,00 € 700,00 € 1.000,00 € 1.400,00

RWS
WNN Kaagbruggen Kaagbruggen noord

Beweegbare
brug - Bascule 1937 162         -        502         2     575        5 C Incidenteel gevoelig

incidenteel
risico NEE NEE NEE JA € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00

RWS
WNN Kaagbruggen Kaagbruggen zuid

Beweegbare
brug - Bascule 1937 182         -        502         2     575        5 C Incidenteel gevoelig

incidenteel
risico NEE NEE NEE JA € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00

RWS
WNN Kooybrug

Kooybrug (orthotrope
rvl)

Beweegbare
brug - Bascule 1986 172        300        750       450    1.500        8 C Incidenteel gevoelig

incidenteel
risico NEE NEE NEE JA € - € - € - € - € -

RWS
WNN

Schellingwouderbr
ug Schellingwouderbrug

Beweegbare
brug -
Dubb.bascule 1958 790         -      1.750       750    2.500        8 C Incidenteel gevoelig

incidenteel
risico NEE NEE NEE JA € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 200,00 € 300,00

RWS
WNN Schinkelbrug Schinkelbrug noord

Beweegbare
brug - Bascule 1969 149         -      2.500         -    2.500        7 C Incidenteel gevoelig

incidenteel
risico NEE NEE NEE JA € - € - € - € - € -

RWS
WNN Schinkelbrug Schinkelbrugzuid

Beweegbare
brug - Bascule 1969 149         -      2.500         -    2.500        7 C Incidenteel gevoelig

incidenteel
risico NEE NEE NEE JA € - € - € - € - € -

RWS
WNN Schipholbruggen Schipholbrug noord

Beweegbare
brug - Bascule 1967 270         -      2.500         -    2.500        6 C Incidenteel gevoelig

incidenteel
risico NEE NEE NEE JA € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 200,00 € 200,00

RWS
WNN Schipholbruggen Schipholbrug zuid

Beweegbare
brug - Bascule 1967 286         -      2.500         -    2.500        3 C Incidenteel gevoelig

incidenteel
risico NEE NEE NEE JA € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 400,00 € 500,00

RWS WNZ Hollandsche IJssel Algerabrug
Beweegbare
brug - Bascule 1958 602          1         60         5      74        8 C Incidenteel gevoelig

incidenteel
risico NEE NEE NEE JA € - € - € - € - € -

RWS WNZ Biesboschsluis Biesboschsluis
Beweegbare
brug - Ophaal 1952 9         -         91        13    2.353        5 C Incidenteel gevoelig geen risico NEE NEE NEE NEE € - € - € - € - € -

RWS WNZ
Brug o/d Beneden
Merwede

Brug o/d Beneden
Merwede

Beweegbare
brug - Bascule 1964 1031        730     28.297     20.509   50.861       10 A

Structureel gevoelig,
uitzettingsproblemen geen risico JA JA NEE NEE € - € - € - € - € -

RWS WNZ
Brug over de
Noord Brug over de Noord

Beweegbare
brug - Bascule 1939 882     12.000     14.000    14.000   40.000       13 C Incidenteel gevoelig

incidenteel
risico JA NEE NEE JA € - € - € 100,00 € 100,00 € 100,00
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RWS WNZ Calandbrug Calandbrug
Beweegbare
brug - Hef 1969 344     12.000      14.000     14.000   40.000       12 C Incidenteel gevoelig

incidenteel
risico JA NEE NEE JA € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 200,00

RWS WNZ Haringvlietbrug Haringvlietbrug
Beweegbare
brug - Bascule 1965 1201         -        291        90     539       10 C Incidenteel gevoelig

incidenteel
risico NEE NEE NEE JA € - € - € - € - € -

RWS WNZ Harmsenbrug Harmsenbrug
Beweegbare
brug - Bascule 1968 307      1.160     17.007     12.209   30.407       11 C Incidenteel gevoelig

incidenteel
risico NEE NEE NEE JA € - € - € - € 100,00 € 100,00

RWS WNZ Harmsenbrug Harmsenfietsbrug
Beweegbare
brug - Bascule 2011 175      1.160     17.007    12.209   30.407       11 C Incidenteel gevoelig

incidenteel
risico NEE NEE NEE JA € - € - € - € 100,00 € 100,00

RWS WNZ Helsluis Helbrug
Beweegbare
brug - Rol 1863 11         -         -         -    3.325        7 C Incidenteel gevoelig geen risico NEE NEE NEE NEE € - € - € - € - € -

RWS WNZ Botlekbrug KW 3614
Beweegbare
brug - Hef 2014 3273     12.000     14.000    14.000   40.000       14 C Incidenteel gevoelig

incidenteel
risico JA NEE NEE JA € - € - € - € - € -

RWS WNZ Merwedebrug Merwedebrug
Beweegbare
brug - Bascule 1961 774      1.135     49.930     34.493   87.451       10 C Incidenteel gevoelig

incidenteel
risico JA NEE NEE JA € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.100,00 € 1.600,00 € 2.100,00

RWS WNZ Goereesesluis
Oostelijke
basculebruggen

Beweegbare
brug -
Dubb.bascule 1962 22          2         16        43    2.782       14 C Incidenteel gevoelig

incidenteel
risico NEE NEE NEE JA € - € - € - € - € -

RWS WNZ Goereesesluis
Ophaalbrug
Binnenhoofd

Beweegbare
brug - Ophaal 1960 45          2         16        43    2.782        6 C Incidenteel gevoelig

incidenteel
risico NEE NEE NEE JA € - € - € - € - € -

RWS WNZ Ottersluis Otterbrug
Beweegbare
brug - Rol 1863 11         -         -         -    4.740        3 C Incidenteel gevoelig geen risico NEE NEE NEE NEE € - € - € - € - € -

RWS WNZ Spieringsluis Spieringsluis
Beweegbare
brug - Ophaal 1952 7         -         -         -    3.673        3 C Incidenteel gevoelig geen risico NEE NEE NEE NEE € - € - € - € - € -

RWS WNZ Spijkenisserbrug Spijkenisserbrug
Beweegbare
brug - Hef 1975 408     12.000     14.000    14.000   40.000       12 A

Structureel gevoelig,
uitzettingsproblemen

structureel
risico JA JA JA JA € 100,00 € 200,00 € 300,00 € 300,00 € 400,00

RWS WNZ van Brienenoord van Brienenoord oost
Beweegbare
brug - Bascule 1964 2274     12.000      14.000     14.000   40.000       24 C Incidenteel gevoelig

incidenteel
risico JA NEE NEE JA € - € - € - € - € -

RWS WNZ van Brienenoord van Brienenoord west
Beweegbare
brug - Bascule 1991 1344     12.000     14.000    14.000   40.000       24 C Incidenteel gevoelig

incidenteel
risico JA NEE NEE JA € - € - € - € - € -

RWS WNZ
Verkeersbrug
Dordrecht

Verkeersbrug
Dordrecht, Brug Oude
Maas

Beweegbare
brug -
Dubb.bascule 1939 1045        745     32.269     26.296   61.588       11 A

Structureel gevoelig,
uitzettingsproblemen

structureel
risico NEE JA JA JA € 400,00 € 400,00 € 400,00 € 600,00 € 800,00

RWS WNZ Volkeraksluizen Volkerakbrug
Beweegbare
brug - Bascule 1964 284     21.200     42.400    42.400 #######       14 B

Structureel gevoelig,
overige problemen geen risico JA JA NEE NEE € - € - € - € - € -

RWS WNZ Wantijbrug Wantijbrug
Beweegbare
brug - Bascule 1970 167     12.000      14.000     14.000   40.000        6 A

Structureel gevoelig,
uitzettingsproblemen geen risico JA JA NEE NEE € - € - € - € - € -

RWS WNZ Goereesesluis Westelijke basculebrug

Beweegbare
brug -
Dubb.bascule 1962 22          2         16        43    2.782       14 C Incidenteel gevoelig

incidenteel
risico NEE NEE NEE JA € - € - € - € - € -

RWS ZD Bergsediepsluis Bergsediepsluis
Beweegbare
brug - Bascule 1985 8        500      1.000     1.000    2.500        4 C Incidenteel gevoelig geen risico NEE NEE NEE NEE € - € - € - € - € -

RWS ZD Grevelingensluis Brug Grevelingensluis
Beweegbare
brug - Ophaal 1960 18      4.000      8.000     8.000   20.000        4 C Incidenteel gevoelig geen risico JA NEE NEE NEE € - € - € - € - € -

RWS ZD Grevelingensluis Den Ysere Ryve
Beweegbare
brug - Rol 2005 50      8.000     16.000     16.000   40.000        6 C Incidenteel gevoelig geen risico NEE NEE NEE NEE € - € - € - € - € -

RWS ZD
Draaibrug Sas van
Gent Draaibrug Sas van Gent

Beweegbare
brug - Draai 1965 40        473      6.136     3.458   15.730        7 A

Structureel gevoelig,
uitzettingsproblemen

structureel
risico JA JA JA JA € 4.600,00 € 4.800,00 € 4.900,00 € 7.100,00 € 9.500,00

RWS ZD Draaibrug Sluiskil Draaibrug Sluiskil
Beweegbare
brug - Draai 1965 265        469      8.801     4.801   20.520        7 A

Structureel gevoelig,
uitzettingsproblemen

structureel
risico JA JA JA JA € 5.700,00 € 5.800,00 € 5.900,00 € 8.600,00 € 11.500,00

RWS ZD Grevelingensluis Fiets-/voetgangerbrug
Beweegbare
brug - Rol 1990 45         -         43        24    9.250        4 C Incidenteel gevoelig geen risico NEE NEE NEE NEE € - € - € - € - € -

RWS ZD Zandkreeksluis Hongersdyckbrug
Beweegbare
brug - Ophaal 2002 24         -        608       115    8.479        7 C Incidenteel gevoelig geen risico NEE NEE NEE NEE € - € - € - € - € -
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RWS ZD Krammersluizen Krammerbrug
Beweegbare
brug - Bascule 1987 648        273     23.540    14.012   53.735       15 C Incidenteel gevoelig

incidenteel
risico NEE NEE NEE JA € - € - € - € - € -

RWS ZD
Sluizencomplex
Terneuzen Noordbrug Oostsluis

Beweegbare
brug - Bascule 1966 28        548     38.253     16.270   64.926        4 A

Structureel gevoelig,
uitzettingsproblemen

structureel
risico JA JA JA JA € 34.100,00 € 34.200,00 € 34.400,00 € 51.400,00 € 68.500,00

RWS ZD
Sluizencomplex
Terneuzen Noordbrug Westsluis

Beweegbare
brug - Bascule 2008 45        548     38.253    16.270   64.926        4 A

Structureel gevoelig,
uitzettingsproblemen

structureel
risico JA JA JA JA € 34.000,00 € 34.100,00 € 34.300,00 € 51.200,00 € 68.200,00

RWS ZD Postbrug Postbrug
Beweegbare
brug - Bascule 1993 275         91        744        81    2.776       10 C Incidenteel gevoelig

incidenteel
risico NEE NEE NEE JA € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 200,00 € 200,00

RWS ZD Vlakebrug Vlakebrug
Beweegbare
brug - Bascule 1993 303         91        720        78    2.741       10 C Incidenteel gevoelig

incidenteel
risico NEE NEE NEE JA € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 200,00 € 200,00

RWS ZD Zandkreeksluis Zandkreekbrug
Beweegbare
brug - Bascule 1959 28         -        608       115    8.479        7 C Incidenteel gevoelig

incidenteel
risico NEE NEE NEE JA € - € - € - € - € -

RWS ZD
Sluizencomplex
Terneuzen Zuidbrug Oostsluis

Beweegbare
brug - Bascule 1966 28        548     38.253    16.270   64.926        2 A

Structureel gevoelig,
uitzettingsproblemen

structureel
risico JA JA JA JA € 34.100,00 € 34.200,00 € 34.400,00 € 51.400,00 € 68.500,00

RWS ZD
Sluizencomplex
Terneuzen Zuidbrug Westsluis

Beweegbare
brug - Bascule 2009 45        548     38.253     16.270   64.926        2 A

Structureel gevoelig,
uitzettingsproblemen

structureel
risico JA JA JA JA € 34.100,00 € 34.200,00 € 34.400,00 € 51.400,00 € 68.500,00

RWS ZN Brug Lijnsheike Brug Lijnsheike
Beweegbare
brug - Ophaal 1950 9         -      2.500         -    2.500        1 A

Structureel gevoelig,
uitzettingsproblemen

structureel
risico JA JA JA JA € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 800,00 € 1.000,00

RWS ZN Marksluis Brug over Marksluis
Beweegbare
brug - Ophaal 1969         -      2.411       347    5.536        6 C Incidenteel gevoelig

incidenteel
risico NEE NEE NEE JA € 400,00 € 400,00 € 400,00 € 600,00 € 700,00

RWS ZN Aarle-Rixtelse brug Aarle-Rixtelse brug
Beweegbare
brug - Ophaal 1972 19         -      2.500         -    2.500        6 C Incidenteel gevoelig

incidenteel
risico NEE NEE NEE JA € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 400,00 € 500,00

RWS ZN Beeksebrug Beeksebrug
Beweegbare
brug - Ophaal 1947 26         -      2.500         -    2.500        1 C Incidenteel gevoelig

incidenteel
risico NEE NEE NEE JA € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 400,00 € 500,00

RWS ZN Biesterbrug Biesterbrug
Beweegbare
brug - Ophaal 1997         -      5.000         -    5.000        0 C Incidenteel gevoelig

incidenteel
risico NEE NEE NEE JA € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 800,00 € 1.000,00

RWS ZN
Brug
Biesthoutakker Brug Biesthoutakker

Beweegbare
brug - Ophaal 1976 32         -      2.500         -    2.500        1 A

Structureel gevoelig,
uitzettingsproblemen

structureel
risico NEE JA JA JA € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 800,00 € 1.000,00

RWS ZN Brug Bosscheweg Brug Bosscheweg
Beweegbare
brug - Hef 1953 33         -      2.500         -    2.500        1 C Incidenteel gevoelig

incidenteel
risico NEE NEE NEE JA € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 400,00 € 500,00

RWS ZN
Brug Dr.
Deelenlaan Brug Dr. Deelenlaan

Beweegbare
brug - Ophaal 2014 17         -      2.500         -    2.500        1 C Incidenteel gevoelig

incidenteel
risico NEE NEE NEE JA € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 400,00 € 500,00

RWS ZN
Brug
Enschotsestraat Brug Enschotsestraat

Beweegbare
brug - Ophaal 1951        255      2.014        49    2.459        1 C Incidenteel gevoelig

incidenteel
risico NEE NEE NEE JA € 200,00 € 200,00 € 300,00 € 400,00 € 500,00

RWS ZN Brug Groenewoud Brug Groenewoud
Beweegbare
brug - Ophaal 1951 21         -      2.500         -    2.500        1 C Incidenteel gevoelig

incidenteel
risico NEE NEE NEE JA € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 400,00 € 500,00

RWS ZN
Brug
Heikantsebaan Brug Heikantsebaan

Beweegbare
brug - Ophaal 1983 8         -      2.500         -    2.500        1 C Incidenteel gevoelig

incidenteel
risico NEE NEE NEE JA € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 400,00 € 500,00

RWS ZN Brug Heuvel Brug Heuvel
Beweegbare
brug - Ophaal 1917 19         -      2.500         -    2.500        1 C Incidenteel gevoelig

incidenteel
risico NEE NEE NEE JA € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 400,00 € 500,00

RWS ZN Brug Holenakker Brug Holenakker
Beweegbare
brug - Ophaal 1951 24         -      2.500         -    2.500        1 C Incidenteel gevoelig

incidenteel
risico NEE NEE NEE JA € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 400,00 € 500,00

RWS ZN Hooijdonk Brug Hooijdonk
Beweegbare
brug - Ophaal 1917 24         -      2.500         -    2.500        1 C Incidenteel gevoelig

incidenteel
risico NEE NEE NEE JA € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 400,00 € 500,00

RWS ZN Brug Houtens Brug Houtens
Beweegbare
brug - Ophaal 1932 24         -      2.500         -    2.500        1 C Incidenteel gevoelig

incidenteel
risico NEE NEE NEE JA € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 400,00 € 500,00

RWS ZN
Brug
Oisterwijksebaan Brug Oisterwijksebaan

Beweegbare
brug - Draai 1951 27         -      2.500         -    2.500        1 C Incidenteel gevoelig

incidenteel
risico NEE NEE NEE JA € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 400,00 € 500,00

RWS ZN Brug Oranjelaan Brug Oranjelaan
Beweegbare
brug - Ophaal 1947 24         -      2.500         -    2.500        1 C Incidenteel gevoelig

incidenteel
risico NEE NEE NEE JA € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 400,00 € 500,00

RWS ZN Sluis I Brug over sluis I
Beweegbare
brug - Ophaal 1971      1.077      2.936        75    5.270        6 C Incidenteel gevoelig

incidenteel
risico NEE NEE NEE JA € 500,00 € 500,00 € 600,00 € 800,00 € 1.000,00
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RWS ZN Sluis V Brug over sluis V
Beweegbare
brug - Ophaal 1920         -      2.500         -    2.500        0 C Incidenteel gevoelig

incidenteel
risico NEE NEE NEE JA € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 400,00 € 500,00

RWS ZN Sluis 13 Brug sluis 13
Beweegbare
brug - Ophaal 2003 12          4      2.736        51    4.099        3 C Incidenteel gevoelig

incidenteel
risico NEE NEE NEE JA € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 400,00 € 600,00

RWS ZN Brug Son Brug son
Beweegbare
brug - Hef 1979 25         -      2.500         -    2.500        1 C Incidenteel gevoelig

incidenteel
risico NEE NEE NEE JA € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 400,00 € 500,00

RWS ZN
Brug Stad van
Gerwen Brug Stad van gerwen

Beweegbare
brug - Ophaal 1937 24         -      2.500         -    2.500        1 C Incidenteel gevoelig

incidenteel
risico NEE NEE NEE JA € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 400,00 € 500,00

RWS ZN Brug Waalstraat Brug Waalstraat
Beweegbare
brug - Ophaal 1953 24         -      2.500         -    2.500        1 C Incidenteel gevoelig

incidenteel
risico NEE NEE NEE JA € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 400,00 € 500,00

RWS ZN Erpsebrug Erpsebrug
Beweegbare
brug - Ophaal 1947 23         -      2.500         -    2.500        1 C Incidenteel gevoelig

incidenteel
risico NEE NEE NEE JA € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 400,00 € 500,00

RWS ZN Sluis IV Haghorst
Beweegbare
brug - Ophaal 1920         -      2.500         -    2.500        2 C Incidenteel gevoelig

incidenteel
risico NEE NEE NEE JA € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 400,00 € 500,00

RWS ZN
Sluiscomplex St.
Andries Hefbrug St. Andries

Beweegbare
brug - Hef 1980 16          2      8.502       223   11.035       13 B

Structureel gevoelig,
overige problemen geen risico JA JA NEE NEE € - € - € - € - € -

RWS ZN Leveroysebrug Leveroysebrug
Beweegbare
brug - Ophaal 1970 11         -      5.000         -    5.000        6 C Incidenteel gevoelig

incidenteel
risico NEE NEE NEE JA € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 800,00 € 1.000,00

RWS ZN Wilhelminasluis naam onbekend
Beweegbare
brug - Klap 2000 16          1      2.632        68    7.765        7 A

Structureel gevoelig,
uitzettingsproblemen

structureel
risico NEE JA JA JA € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 200,00 € 300,00

RWS ZN Niesakkerbrug Niesakkerbrug
Beweegbare
brug - Ophaal 1947 23         -      5.000         -    5.000        6 C Incidenteel gevoelig

incidenteel
risico NEE NEE NEE JA € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 800,00 € 1.000,00

RWS ZN Amertakbrug Ontwerp Amertakbrug
Beweegbare
brug - Bascule 1989        500      1.000     1.000    2.500        8 C Incidenteel gevoelig

incidenteel
risico NEE NEE NEE JA € - € - € - € - € -

RWS ZN St. Servaasbrug St. Servaasbrug
Beweegbare
brug - Hef 1960          7      3.394       723    4.418        6 C Incidenteel gevoelig

incidenteel
risico NEE NEE NEE JA € 800,00 € 800,00 € 800,00 € 1.300,00 € 1.700,00

RWS ZN Trappistenbrug Trappistenbrug
Beweegbare
brug - Ophaal 1953 17         -      2.500         -    2.500        1 C Incidenteel gevoelig

incidenteel
risico NEE NEE NEE JA € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 400,00 € 500,00

RWS ZN
Weerter-of
Stadsbrug Weerter-of Stadsbrug

Beweegbare
brug - Hef 1952         -      1.815       368    2.224        1 C Incidenteel gevoelig

incidenteel
risico NEE NEE NEE JA € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 300,00 € 400,00


