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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De Provincie Zeeland is partner in het Europese waterveiligheidsproject FRAMES (Flood Resilient 

Areas by multi-layered Safety). Kennisuitwisseling tussen Zeeland en andere Europese landen 

staat in het project centraal.  

FRAMES gebruikt het Multi-Layer Safety concept om samen met overheden en sectoren te 

komen tot de meest effectieve oplossingen om met overstromingen en klimaatverandering om 

te gaan. In het Multi-Layer Safety concept wordt gekeken naar de gevolgen van een eventuele 

overstroming. Vragen die dan worden gesteld zijn: Op welke manier kunnen we de schade bij 

een doorbraak zoveel mogelijk beperken? Hiervoor is een goede analyse van het gebied 

belangrijk. Wat gebeurt er precies in het geval een dijk doorbreekt? Wat is de invloed van 

regionale kering? Wat voor invloed heeft dat op onze vitale infrastructuur? En hoe lang duurt 

vervolgens de wederopbouw? 

In dit project is de kwetsbaarheid van het elektriciteitsnetwerk, inclusief cascade-effecten, ten 

gevolge van het falen van een waterkering of extreme neerslag in beeld gebracht. Het project 

bestond uit een quickscan (Zeeland), gevolgd door een gebiedsgerichte pilot (Kloosterzande).  

1.2 Doel 

Doel van het project was om te komen tot een betere integrale afweging bij het waterrobuust 

maken van de elektriciteitsvoorziening. Hiertoe is eerst inzicht verschaft in de meeste kwetsbare 

elektriciteitsassets. Vervolgens is gekeken naar maatregelen om de robuustheid te vergroten. 

1.3 Werkwijze 

Het project bestond uit drie onderdelen, te weten: 

1. Zeelandbrede quickscan van de elektriciteitsvoorziening tijdens overstromingen op basis 

van aangeleverde overstromingsscenario’s en gegevens over het elektriciteitsnetwerk. 

Hiertoe is aan elke asset in het middenspanningsnetwerk een risicolabel toegewezen. In 

onderstaand figuur is weergegeven welke assets onder het middenspanningsnetwerk 

vallen. 

2. Gebiedsgerichte pilot Kloosterzande. Voor dit gebied is een interactief 3Di model gemaakt. 

Met dit model is de wateroverlast bij overstromingen en extreme neerslag in kaart 

gebracht. De wateroverlast beelden zijn vertaald naar gevolgkaarten voor vitale 

infrastructuur. Daarbij is rekening gehouden met cascade effecten. 

3. Het ontsluiten van de gegenereerde kennis en informatie in een wiki kennissysteem en een 

webbased geoportaal.  
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Figuur 1-1: Schematische weergave van het electriciteitsnetwerk waarbij de rode lijnen het 

middenspanningsnetwerk aangeven 

1.4 Leeswijzer 

Dit rapport vormt een beknopte samenvatting van het project. In hoofdstuk 2 worden de 

methode en de resultaten van de gebiedsbrede quickscan toegelicht. In hoofdstuk 3 wordt dit 

voor de gebiedsgerichte pilot Kloosterzande gedaan. In hoofdstuk 4 worden de belangrijkste 

bevindingen beschreven en worden enkele aanbevelingen voor vervolgonderzoek gedaan. 



 

Waterrobuuste Elektriciteit Zeeland  |  S0087  |  25-7-2018 3 

2 Gebiedsbrede quickscan 

2.1 Inleiding 

Het doel van de gebiedsbrede quickcan was het geven van inzicht in de uitval van de 

middenspannings-assets als gevolg van dijkdoorbraken en extreme neerslag. 

In onderstaand schema is weergegeven hoe we met de beschikbare kennisbronnen en 

methodes zijn gekomen tot een gebiedsbrede quickscan van de robuustheid van het 

elektriciteitsnetwerk (middenspanning) in Zeeland.  

 

Figuur 2-1: Processchema Zeelandbrede quickscan 

2.2 Toelichting methode 

2.2.1 Verzamelen basisdata  

De volgende gegevens zijn verzameld en toegepast in de analyse: 

› Overstromingsgegevens uit de Landelijke Database Overstromingsscenario’s. Hieruit zijn 

alleen de scenario’s gebruikt die zijn gebruikt in de Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s. 

› Wateroverlastgegevens uit de Klimaateffectatlas (http://www.klimaateffectatlas.nl). 

› Maaiveldhoogte (AHN2). 

› Kritische hoogtes per elektriciteitsasset. Enduris heeft hiertoe de afstand tussen de vloer en 

de cruciale installatie opgemeten. Per type en bouwjaar van het station kon op deze manier 

voor elk station een kritische hoogte worden vastgesteld. 

2.2.2 Scan overstromingen en wateroverlast:  

Op basis van de overstromingsgegevens zijn waterdieptekaarten gemaakt van 4 

overschrijdingsfrequenties: 1:400, 1:4000, 1:40.000 en 1:400.000 jaar. Per frequentie zijn 

dieptekaarten gemaakt. 

Voor wateroverlast is op basis van de klimaateffectatlas onderzocht of er locaties zijn waar de 

inundatie groter is dan de kritische diepte. Dit bleek nergens het geval te zijn. Veelal ging dat om 

enkele centimeters.  

http://www.klimaateffectatlas.nl/
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2.2.3 GIS-analyse uitval assets en toekennen risicolabels:  

Op basis van de locaties van de middenspannings-assets en de diepte bij verschillende 

herhalingstijden ontstaat een inzicht in de meest risicovolle assets. Dit is aangeduid met een 

risicolabel. Doel van het risicolabel is om voor technici en niet-technici op hoofdlijnen inzichtelijk 

te maken welke assets en bijbehorende netwerken het meest kwetsbaar zijn voor 

overstromingen en extreme wateroverlast. 

Het risicolabel is afgeleid op basis van onderstaande vier kenmerken: 

1. Kans op uitval. Er is onderzocht of de diepte van water bij een overstroming bij een station 

ook werkelijk zorgt voor het uitvallen van de elektriciteit. Op basis van 500 

overstromingscenario’s uit de Landelijke Database Overstromingsrisico’s is per schakel- of 

verdeelstation de kans op overstromen vastgesteld. Hierbij is de overschrijdingskans 

behorende bij de overstromingsscenario’s gebruikt.  

2. Aantal getroffen aansluitingen. Op basis van een netwerkanalyse is in beeld gebracht welke 

schakel- en verdeelstations kunnen falen en hoeveel huisaansluitingen daarbij uitvallen. 

Deze netwerkanalyse is met een geavanceerde connectiviteitsanalyse in GIS uitgevoerd. 

Hierbij is de zeer omvangrijke netwerkdata van Enduris gebruikt (circa 4700 km).  

3. Kwetsbare objecten. Er is alleen gekeken naar stroomuitval bij kwetsbare objecten met 

overnachtingsmogelijkheden, waardoor er een potentieel risico is op slachtoffers. Dit zijn 

bijvoorbeeld bejaardenhuizen, ziekenhuizen of verzorgingshuizen. Wanneer een schakel- of 

verdeelstation uitvalt die stroom geeft aan een kwetsbaar object, betekent dat een lager 

label. Het gevolg van stoomuitval is immers groter. 

4. Direct of indirecte uitval. Er is onderscheid gemaakt tussen directe en indirecte uitval. Bij 

indirecte uitval zijn herstelwerkzaamheden gemakkelijker omdat het object dan zelf niet 

overstroomd is. Distributiestations die direct uitvallen hebben daarom een lager label. In 

onderstaande tabel is de puntentelling achter het risicolabel weergegeven. 

Tabel 2-1: Scoretabel voor de overstromingskans 

Overstromingskans Score 

Niet getroffen 0 

1 op 400000 4 

1 op 40000 8 

1 op 4000 12 

1 op 400 15 

 

Tabel 2-2: Scoretabel voor het overstromingsgevolg 

 

  

Aantal aansluitingen Score Kwetsbare objecten Score Direct/indirect Score 

 Geen 0 Nee 0 Indirect 1 

0-50 1  Ja 5 Direct 5 

51-100 2       

101-250 3       

251-500 4       

>500 5     
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Tabel 2-3: Totaalscore risicolabel: optelling scores voor kans en gevolg 

Score Label 

0-10 A 

10-13 B 

13-16 C 

16-19 D 

19-22 E 

22-25 F 

>25 G 

2.2.4 Workshop met netbeheerders e.a.  

Het risicolabel is de uitkomst van een wateroverlast- en elektriciteitsnetwerkanalyse. Uiteraard 

is het belangrijk de analyses te valideren (aan te passen) aan de praktijkkennis van de 

netbeheerders en andere stakeholders. Hiertoe is een workshop met experts georganiseerd. De 

input is meegenomen in het bepalen van de uiteindelijke methode voor het risicolabel. Ook is de 

workshop gebruikt voor aanvullende dataverzameling. 

2.2.5 Ontsluiten uitkomsten 

Alle kaarten zijn ontsloten in standaard GIS-bestanden beschikbaar voor nadere analyse. Deze 

kunnen in de WIKI of andere informatieplatforms worden ontsloten. De methode en uitkomsten 

zijn ook ontsloten in voorliggende rapportage. 

2.3 Resultaten 

In onderstaand kaartbeeld zijn de risicolabels van de middenspanningsassets weergegeven.  

Hieruit wordt het volgende duidelijk: 

› De risico’s van elektriciteitsuitval zijn het grootst voor de omgeving van 

Middelburg/Vlissingen, Goes, Kapelle, Reimerswaal en langs de randen van Walcheren en 

Zeeuws Vlaanderen. Schouwen Duivenland en Tholen hebben overal een gematigd risico en 

bij de woonkernen een hoger risico. 

› Directe uitval als gevolg van het bereiken van de kritieke waterhoogte bepaalt in belangrijke 

mate het risicobeeld. Zie Figuur 2-4 (links). 

› Veel assets die niet direct kunnen worden getroffen door een overstroming vallen toch uit 

door indirecte uitval. Deze assets hebben veelal een lager label dan label A. Zie figuur 2-4 

(rechts). 
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Figuur 2-2: Risicolabel voor de distributiestations in de Provincie Zeeland 

  

Figuur 2-3: Links: gecombineerde maximale waterdieptekaart op basis van de VNK2 overstromingsscenario’s. 

Rechts: Maximale waterstand per distributiestation op basis van de VNK2 overstromingsscenario’s  
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Figuur 2-4: Links: directe uitval van distributiestations. Rechts: Indirecte uitval van de distributiestations als 

gevolg het ontbreken van de verbinding met een voeding of schakelstation) 

In Bijlage I is een overzicht gegeven van de assets met het grootste risico (label G). In bijlage II 

zijn aanvullende kaarten weergegeven. 
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3 Gebiedsgerichte pilot Kloosterzande 

3.1 Inleiding 

Als aanvulling op de gebiedsbrede quickscan is er in meer detail gekeken naar het gebied rond 

Kloosterzande.  

In de gebiedsgerichte pilot Kloosterzande is in kaart gebracht wat de gevolgen van 

overstromingen en hevige neerslag zijn voor het middenspannings- en laagspanningsnetwerk en 

welke maatregelen genomen kunnen worden om de robuustheid te vergroten. Dit is in een 

workshop met betrokkenen uit het gebied besproken. 

Hierbij is ook gekeken naar cascade-effecten. In dit onderzoek wordt met cascade-effecten de 

uitval van vitale infrastructuur bedoeld, als gevolg van het uitvallen van de elektriciteit. De vitale 

infrastructuren die in dit onderzoek zijn bekeken zijn het mobiele telefoonnetwerk, 

watersysteem (uitval gemalen) en de hulpdiensten (in het pilotgebied waren dit alleen 

brandweerkazernes). 

 

Figuur 3-1: Hoogtekaart (AHN-2) van het Pilotgebied Kloosterzande (Zeeuws Vlaanderen). Kloosterzande ligt 

in een soort kom 
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In onderstaand schema is de methode van de gebiedsgerichte pilot weergegeven. 

 

Figuur 3-2: Processchema onderdeel 2: Gebiedspilot 

3.2 Toelichting methode 

3.2.1 Verzamelen basisdata en maken 3Di model:  

Als toevoeging op de reeds verzamelde data in de gebiedsbrede quickcan zijn knooppunten van 

vitale infrastructuur en kwetsbare objecten in detail in de database ondergebracht. Telecom 

knooppunten, verzorgingshuizen, instellingen, brandweerkazernes en gemalen zijn 

meegenomen in de analyse. Ook zijn de laagspanningsassets en hun kritische dieptes verzameld. 

Deze variëren tussen de 20 en 80 cm.  

Er is een gedetailleerd interactief 3Di model van het gebied gemaakt op basis van de 

hoogtekaart (AHN2) en gegevens van het waterschap Scheldestromen over het watersysteem. 

Dezelfde gegevens als in de PWO Zeeland (gebied Campen) zijn hiervoor gebruikt.  

3.2.2 Scan overstromingen en wateroverlast:  

Op basis van de overstromingsgegevens zijn waterdieptekaarten gemaakt van 4 

overschrijdingsfrequenties: 1:400, 1:4.000, 1:40.000 en 1:400.000 jaar. Per frequentie zijn 

dieptekaarten gemaakt. 

Voor wateroverlast is op basis van het 3Di model onderzocht of er locaties zijn waar de 

inundatie groter is dan de kritische diepte. Dit bleek nergens het geval te zijn, aangezien dit in de 

orde van decimeters bleef. 

3.2.3 GIS-analyse uitval assets en netwerk:  

De GIS-analyse is op dezelfde manier uitgevoerd als in de gebiedsbrede quickscan. De 

laagspanningsassets zijn extra meegenomen. 

3.2.4 Overleg met netbeheerders e.a.  

Om de vitale netwerken op een juiste manier in de analyse mee te nemen is er regelmatig 

overleg geweest met de netbeheerders van Enduris, Evides, KPN en Delta. 

3.2.5 Netwerkanalyse en risicolabels 

De netwerkanalyse en de bepaling van de risicolabels is op dezelfde manier uitgevoegd als in de 

gebiedsbrede quickscan. Voor de laagspanningsassets is in overleg besloten geen label af te 

leiden. Hiervoor zou dan immers een nieuwe puntentelling moeten komen, omdat het aantal 

aansluitingen achter een laagspanningsassets een stuk lager is. 
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Op basis van dezelfde overstromingsscenario’s als in de gebiedsbrede quickscan (bron: Lizard-

flooding, ROR scenarios) en de kritische dieptes van de midden- en laagspanningsassets is de 

directe uitval en de indirecte uitval bepaald. Ook is de uitval van kwetsbare objecten en de vitale 

infrastructuur in beeld gebracht. Hierbij is voor de belangrijkste knooppunten gekeken of de 

elektriciteitsasset dat het meest in de buurt ligt wel of niet uitvalt. Zo is in het geval van het 

mobiele telefonienetwerk gekeken of de elektriciteitsassets die het dichts bij de masten staan 

wel of niet uitvallen. 

3.2.6 Brede workshop met betrokkenen 

Op 22 februari 2018 is een workshop gehouden met stakeholders (zie bijlage voor lijst met 

aanwezigen). In de workshop zijn de resultaten gepresenteerd en maatregelen om de 

robuustheid te verbeteren geïnventariseerd en getoetst.  

 

De onderstaande agenda is bij deze workshop gevolgd: 

1. Inloop 

2. Welkom 

3. Het elektriciteitsnet: hoe werkt het? 

4. Het elektriciteitsnet: hoe vitaal is het? 

5. Lunch 

6. Interactief middagdeel 

7. Afsluiting en borrel 

 

Tijdens het interactieve middagdeel (punt 6) is in drie rondes gekeken naar de impact van 

elektriciteitsuitval door overstromingen: 

1. Uitval elektra voor huishoudens 

2. Uitval andere netwerken, zoals gas en telecom 

3. Uitval kwetsbare objecten, zoals verzorgingshuizen 

 

Per ronde is gewerkt volgende BOB methode: 

› Beeldvorming (op basis van digitale en analoge kaarten van het overstromingsbeeld, uitval 

van elektriciteits-assets, risicolabels middenspanningassets en aankomsttijden). 

› Oordeel: hoe erg is de uitval? 

› Besluit: wat kan er aan worden gedaan?  

In de volgende paragraaf staan per ronde de uitkomsten beschreven. 

3.2.7 Ontsluiten uitkomsten: 

Alle kaarten zijn ontsloten in standaard GIS-bestanden en beschikbaar voor nadere analyse. 

Deze kunnen in de WIKI of andere informatieplatforms worden ontsloten. De methode en 

uitkomsten zijn ook ontsloten in voorliggende rapportage. 

3.3 Resultaten 

3.3.1 Netwerkanalyse 

In onderstaande figuren zijn de resultaten van de netwerkanalyse afgebeeld. In en rond 

Kloosterzande zijn de risico’s relatief hoog ten opzichte van Hulst (meest zuidelijke deel van het 

pilotgebied). Hierbij mag ook verwacht worden dat de kwetsbare objecten rond Kloosterzande 

uitvallen (brandweer, gemaal, telecom). De kwetsbare objecten rond Hulst blijven functioneren 

(instellingen, verzorgingshuizen). 
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Opvallend is dat ten westen van Kloosterzande de elektriciteit blijft functioneren. Dit is een 

hoger gelegen deel, waardoor hier de kritische diepte niet wordt bereikt. Deze assets vallen ook 

niet indirect uit omdat ze direct op het schakelstation in Kloosterzande zijn aangesloten, welke 

blijft functioneren. Dit schakelstation is zichtbaar in onderstaande kaart. N.B: De andere assets 

in Kloosterzande worden veelal direct getroffen. 

 

Figuur 3-3: Risicolabels pilotgebied en uitval kwetsbare objecten (rood is uitval, groen is geen uitval) 

 

Figuur 3-4: Directe en indirect getroffen assets (middenspanning en laagspanning) 
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Figuur 3-5: Gecombineerd overstromingsbeeld Kloosterzanden op basis van VNK2 

3.3.2 Workshop 

De volgende kansrijke maatregelen zijn per ronde door de aanwezigen aangedragen: 

 

Uitkomsten ronde 1: Uitval elektra voor huishoudens 

› Evacuatie naar Hulst. 

› Het netwerk afschakelen voor het golffront uit. Hiermee blijft de elektriciteit zo lang 

mogelijk operationeel. 

› Binnendijken versterken zodat bewoners en belangrijke elektriciteits-assets behouden 

blijven. 

 

Uitkomsten ronde 2: Uitval andere netwerken, zoals telecom, gas, water en gemalen 

› Het gasnetwerk functioneert onafhankelijk van het elektriciteitsnetwerk. Er is daarom geen 

cascade-effect. 

› Drinkwater: In het gebied zijn geen opjaagstations aanwezig, dus hier wordt geen probleem 

verwacht bij elektriciteitsuitval. 

› Rioolwaterzuivering Kloosterzande: Deze valt uit, maar dit wordt niet als erg ervaren. 

Tijdens een ramp hoeft de riolering niet te functioneren. 

› Gemalen watersysteem: vallen uit. Als oplossing kunnen deze extra worden beschermd of 

hoger worden aangelegd (ze staan vaak al tegen een dijk aan). 

› Telecom: Hier is momenteel te weinig informatie over beschikbaar om een uitspraak te 

doen. Voorgesteld wordt om beter onderzoek te doen naar de elektriciteitstoevoer van 

telecom en eventueel eigen elektriciteitsvoorziening te verplichten. 

 

Uitkomsten ronde 3: Uitval kwetsbare objecten (ziekenhuizen, verzorgingshuizen) 

› Het blijven functioneren van de elektriciteit bij kwetsbare objecten wordt niet als cruciaal 

gezien, omdat deze locaties toch worden geëvacueerd. 
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› Toch vindt men het belangrijk om, ten behoeve van het voorbereiden van een goede 

evacuatie, zo lang mogelijk elektriciteit te behouden. Dit kan worden gedaan door 

hierboven genoemde maatregelen, zoals afschakelen met het golffront mee of 

noodaggregaten. 
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4 Conclusie en aanbevelingen 

4.1 Inleiding 

Doel van het project was om te komen tot een betere integrale afweging bij het waterrobuust 

maken van de elektriciteitsvoorziening. Hiertoe is eerst inzicht verschaft in de meeste kwetsbare 

elektriciteitsassets. Vervolgens is gekeken naar maatregelen om de robuustheid te vergroten. 

4.2 Conclusie 

De gebiedsbrede quickscan heeft de volgende inzichten opgeleverd om tot een integrale 

afweging te komen bij het waterrobuust maken van het elektriciteitsnetwerk (in de 

gebiedsbrede quickscan is niet gekeken naar mogelijke maatregelen): 

› De methode Risicolabels zijn een bruikbaar middel gebleken om de risico’s van 

elektriciteitsuitval door overstromingen op een eenvoudige manier in beeld te brengen. 

› Elektriciteitsuitval (middenspanning) door hevige neerslag wordt gezien als een zeer klein 

risico. Op basis van de gebruikte data (klimaateffectatlas en 3Di model) bleek bij geen één 

middenspanningsasset de kritische diepte bereikt te worden. 

› De risico’s van elektriciteitsuitval door overstromingen zijn het grootst voor de omgeving 

van Middelburg/Vlissingen, Goes, Kapelle, Reimerswaal en langs de randen van Walcheren 

en Zeeuws Vlaanderen. Schouwen Duivenland en Tholen hebben over het algemeen een 

gematigd risico, terwijl deze bij de woonkernen hoger is. 

› Directe uitval als gevolg van het bereiken van de kritieke waterhoogte bepaalt in belangrijke 

mate het risicobeeld. 

› Veel assets die niet direct kunnen worden getroffen door een overstroming vallen toch uit 

door indirecte uitval. Deze assets hebben veelal een slechter label dan label A. Zie Figuur 

2-4 (rechts). 

› De analyse heeft een lijst van 23 middenspanningsassets opgeleverd met het hoogste risico 

(zie bijlage I). Deze assets kunnen 1/400 jaar direct worden getroffen, waarbij de 

waterdiepte ruimschoots de kritische waterdiepte overschrijdt. Ook vindt er bij deze assets 

altijd uitval plaats van kwetsbare objecten en vallen vaak een groot aantal huisaansluitingen 

uit. 

De gebiedspilot Kloosterzande heeft de volgende inzichten opgeleverd in cascade-effecten en 

oplossingen: 

› Cascade-effecten op het gasnetwerk en het rioleringsnetwerk worden als onbelangrijk 

ervaren. Het gasnetwerk draait op eigen druk (niet op elektriciteit) waardoor er over het 

algemeen geen cascade-effect is. Het niet functioneren van de riolering tijdens een 

overstromingsramp wordt door de aanwezigen bij de workshop niet als erg ervaren. 

› Cascade-effecten op drinkwater kunnen optreden als opjaagstations uitvallen. Deze waren 

echter niet in het pilotgebied aanwezig. 

› Cascade-effecten op gemalen van het watersysteem kunnen grote gevolgen hebben omdat 

hiermee gebieden die niet zijn overstroomd toch onder water kunnen komen te staan 

omdat het water daar niet kan worden weggemalen. Noodvoorzieningen of het garanderen 

van elektriciteitsvoorziening door extra verbindingen kunnen oplossingen zijn. 

› Cascade-effecten op communicatienetwerken (vaste lijn, gsm) zijn naar verwachting groot. 

Door gebrek aan data is hier in de gebiedspilot niet dieper op ingegaan. 

› Beperken van gevolgen kan worden bereikt door het afschakelen met het golffront mee. 

Hiermee blijft de elektriciteitsvoorziening langer gehandhaafd, wat kan helpen bij evacuatie 
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van huishoudens of de ontruiming van verzorgingshuizen. Zulke afschakelplannen kunnen 

op voorhand worden voorbereid, op basis van de gegevens uit dit onderzoek. 

› Bij de keuze voor het normeren van binnendijken kan worden meegenomen wat de functie 

van een binnendijk kan zijn voor het beschermen van belangrijke elektriciteitsassets. 

4.3 Aanbevelingen 

Op basis van dit onderzoek worden de volgende aanbevelingen gedaan: 

› Nader onderzoek is nodig naar de cascade-effecten op het telecomnetwerk. Hiertoe is meer 

inzicht nodig in de ligging en het functioneren van het netwerk. 

› Op basis van de gegevens uit dit onderzoek kan per asset worden onderzocht of er 

maatregelen nodig zijn en, zo ja, welke maatregelen het meest effectief zijn. Bijvoorbeeld: 

wanneer de overstromingsdiepte net hoger is dan de kritische diepte kan wellicht tegen 

beperkte kosten toch een hogere robuustheid worden bereikt. 

› Per potentiele overstromingslocatie kan op voorhand een afschakelplan worden gemaakt. 

Deze afschakelplannen kunnen dan worden gebruikt in het geval van een crisis. 

De methode Risicolabel kan voor andere gebieden en voor meerdere netwerken worden 

toegepast. Dit kan bruikbaar zijn in andere FRAMES-onderzoeken of in de impactanalyse. 
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I. Overzicht van assets met grootste 
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4110 1 2.36 ja nee 400 300 15 4 5 5 29 g 

5261 1 5.17 ja nee 400 267 15 4 5 5 29 g 

7091 0.9 5.42 ja nee 400 326 15 4 5 5 29 g 

116887 0.75 3.49 ja nee 400 257 15 4 5 5 29 g 

7636 0.9 1.74 ja nee 400 318 15 4 5 5 29 g 

5028 0.75 1.76 ja nee 400 386 15 4 5 5 29 g 

4731 0.75 4.78 ja nee 400 107 15 3 5 5 28 g 

6819 0.9 3.04 ja nee 400 129 15 3 5 5 28 g 

4885 0.62 1.6 ja nee 400 240 15 3 5 5 28 g 

216744 0.75 5.25 ja nee 400 193 15 3 5 5 28 g 

6760 1 4.5 ja nee 400 137 15 3 5 5 28 g 

5289 0.62 5.31 ja nee 400 175 15 3 5 5 28 g 

26312 1 5.06 ja nee 400 138 15 3 5 5 28 g 

39752 0.95 3.23 ja nee 400 210 15 3 5 5 28 g 

4977 0.62 1.39 ja nee 400 150 15 3 5 5 28 g 

4639 0.95 1.44 ja nee 400 189 15 3 5 5 28 g 

6715 0.9 1.63 ja nee 400 206 15 3 5 5 28 g 

5800 1.15 2.41 ja nee 400 87 15 2 5 5 27 g 

274680 0.75 3.19 ja nee 400 0 15 1 5 5 26 g 

5424 0.75 2.1 ja nee 400 4 15 1 5 5 26 g 

156584 1.15 5.58 ja nee 400 41 15 1 5 5 26 g 

6242 0.75 2.89 ja nee 400 1 15 1 5 5 26 g 

7267 0.95 1.78 ja nee 400 35 15 1 5 5 26 g 
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II. Bijlage: aanvullende kaarten 

  

 
Figuur 4-1: Aantal aansluitingen per distributiestation 
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Figuur 4-2: Herhalingstijd per distributiestation op basis van VNK2 overschrijdingskansen bij de bressen 
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Figuur 4-3: Kwetsbare objecten (Risicokaart Nederland) met verblijfsfunctie 
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III. Aanwezigenlijst workshop 
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