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SAMENVATTING 

 

Dit rapport bevat de eindresultaten van het FRAMES pilot A58/rijkswegen in Zeeland. De pilot onderzocht 

hoe overstromingsrisico’s kostenefficiënt geminimaliseerd kunnen worden door toepassing van het concept 

meerlaagse veiligheid (MLV). Het project focust zich op de situatie dat een overstroming (cf. dijkdoorbraak) 

daadwerkelijk optreedt en de gevolgen zoveel mogelijk worden beperkt. 

 

In dit project is eerst een netwerkanalyse uitgevoerd van de A58 en de rijkswegen binnen de provincie 

Zeeland. Vervolgens zijn provinciedekkende kwetsbaarheidsanalyses uitgevoerd voor waterveiligheid 

(dijkdoorbraak) en wateroverlast. Voor waterveiligheid zijn de maximale, worstcase dijkdoorbraakscenario’s 

gehanteerd. Uit de analyse blijkt dat veel rijkswegen in Zeeland in overstroombaar gebied liggen. 

 

Vervolgens is ingezoomd op de A58 binnen dijkring 31 (Reimerswaal) en zijn er verschillende detailanalyses 

uitgevoerd. De kwetsbaarheid van de Vlaketunnel en het weglichaam van de A58 zijn verder geanalyseerd. 

Voor waterveiligheid is in de analyses een keer uitgegaan van niet-standvastige en een keer uitgegaan van 

standvastige regionale keringen. De Vlaketunnel lijkt droog te blijven in geval van standvastige regionale 

keringen. Bij niet standvastige regionale keringen leidt dijkdoorbraak tot inundatie van de tunnel. De 

Vlaketunnel is niet kwetsbaar voor wateroverlast: ook bij extreme buien in de toekomst heeft de tunnel 

voldoende berging en afvoer. 

 

Uit de analyse van het weglichaam van de A58 blijkt dat 0 tot 17 km van de 17,5 km binnen dijkring 31 kan 

inunderen, afhankelijk van de standvastigheid van de regionale keringen. De verwachting is dat de taluds 

niet instabiel worden. Verder onderzoek naar de stabiliteit van de wegtaluds is nodig over de gehanteerde 

uitgangspunten in de verschillende vooronderzoeken en het duiden van de beperking van toegepaste 

modellen. Er treden ook aanzienlijke indirecte schades door keteneffecten op bij uitval van de A58 

(economische schade door belemmerde verkeersstroming). De duur van de onderbreking van de A58 bij een 

dijkdoorbraak zorgt ervoor dat de indirecte schade hoger is dan de directe (materiële) schade. Uit de 

resultaten blijkt dat de verbindende functie van een netwerk bepalend is voor de potentiële indirecte schade. 

De daadwerkelijke hoogte van de indirecte schade is afhankelijk van de hersteltijd. De 

kwetsbaarheidsanalyse laat ook zien dat de impact en gevolg van dijkdoorbraak sterk afhankelijk is van de 

standvastigheid van de regionale keringen. Niet standvastige keringen geven over het algemeen in dijkring 

31 een extremer overstromingsbeeld. Vanuit het perspectief van vitale infrastructuur heeft het in stand 

houden en onderhouden van de regionale keringen meerwaarde. 

 

Vervolgens zijn maatregelen geïdentificeerd voor de A58 welke de directe en/of indirecte schade bij 

dijkdoorbraak beperken. Maatregelen kunnen ofwel individuele (gericht op specifiek object) ofwel collectief 

(gebiedsgericht) zijn en kunnen zich richten op doorfunctioneren (geen directe en indirecte schade meer) of 

op snel herstel (verminderen hersteltijd en dus indirecte schade). In totaal zijn er vijf verschillende 

maatregelen ontworpen welke zijn getoetst op hun kostenefficiëntie (doelmatigheid). Een maatregelpakket 

is kostenefficiënt als de som van de baten (vermeden schade) groter is dan de kosten. Uit de analyse blijkt 

dat de baten/kosten-ratio van alle maatregelen ongunstig is. Een gevoeligheidsanalyse bevestigt deze 

conclusies. 

 

Uit de resultaten van de pilot blijkt dat het meenemen van keteneffecten in de schadebepaling voor uitval 

van vitale infrastructuur essentieel is in de beleidsmatige afweging voor het treffen van maatregelen. Met de 

huidige herhalingstijden en veiligheidsnormen van de primaire keringen lijken de meeste maatregelen echter 

niet kostenefficiënt: meekoppelen is de enige echte optie om ze wel kostenefficiënt te maken. Hierbij wordt 

wel opgemerkt dat de huidige statistiek voor de faalkans van de primaire keringen gebaseerd is op het 

klimaat van het verleden: herhalingstijden kunnen in de toekomst wijzigen door versnelde zeespiegelstijging. 

Hierdoor kunnen maatregelen die nu niet kostenefficiënt zijn dat op termijn (autonoom) wel worden. Zo 

wordt de batenkostenratio van bepaalde maatregelen wel positief als de faalkans van de dijktrajecten van 

dijkring 31 een factor 3 hoger zou zijn. 
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SUMMARY 

 

This report contains the final results of the FRAMES pilot A58/national roads in Zeeland. The pilot 

investigated how flood risks can be minimized cost-efficiently by applying the multi-layer safety concept. 

The project focuses on the situation that a flooding through a dike breach actually occurs and aims to limit 

the consequences as much as possible. 

 

In this project, a network analysis of the national roads within the province of Zeeland was first carried out. 

Subsequently, province-wide vulnerability analyses were carried out for water safety (cf. dike breach) and 

pluvial flooding. For water safety, the maximum, worst-case dike breach scenarios are used. The analysis 

shows that many highways in Zeeland lay in floodable areas. 

 

Next, the project focused on the A58 within dike ring 31 and various detailed analyzes were carried out. The 

vulnerability of the Vlaketunnel and the road embankment of the A58 have been further analyzed. The water 

safety analyses are based on the assumption of non-steadfast or steadfast regional defenses. The 

Vlaketunnel appears to remain dry in the event of steadfast regional defenses. In the case of regional 

structures that are not steadfast, dike breaches lead to inundation of the Vlaketunnel. Analysis shows that 

the Vlaketunnel is not vulnerable to pluvial flooding: even with extreme rainfall in the future, the tunnel has 

sufficient storage and drainage. 

 

The analysis of the road embankment of the A58 shows that 0 to 17 km inundate from the 17.5 km highway 

within dike ring 31, depending on the stability of the regional defenses. The embankment is not expected to 

become unstable. Further research into the stability of the road embankments is needed about the 

assumptions used in the various preliminary investigations and the interpretation of the limitation of applied 

models. Results show that significant indirect damage caused by chain effects occurs in the event of 

interruption of the A58 (economic damage due to interrupted traffic flows). Due to the duration of the 

interruption of the A58 the indirect damage caused by dike breach is higher than the direct (material) 

damage. The study shows that the connecting function of a network determines the potential indirect 

damage. The actual amount of indirect damage depends on the recovery time. The vulnerability analysis also 

shows that the impacts and consequences of dike breach is highly dependent on the stability of the regional 

defenses. Non-steady flood defenses generally give a more extreme flood image in dike ring 31. From the 

perspective of vital infrastructure, maintaining regional flood defenses has added value. 

 

Subsequently, measures were identified for the A58 that limit direct and/or indirect damage in the event of 

dike breach. Measures can be either individual (focused on specific object) or collective (area-focused) and 

can focus on continued functioning (no more direct and indirect damage) or on rapid recovery (reducing 

recovery time and therefore indirect damage). In total, five different measures have been designed and their 

cost efficiency determined. A measure is cost efficient if the sum of the benefits (avoided damage) is greater 

than the costs. The analysis shows that the benefit/cost ratio of all measures is unfavorable. A sensitivity 

analysis confirms these conclusions. 

 

The results of the pilot show that the inclusion of chain effects and indirect damage to vital infrastructure is 

essential in policy considerations on flood risks. With current return periods of extreme water levels and 

safety standards of the primary defenses, however, most measures do not seem cost-efficient: linking 

measures with existing investments is the only option to make them cost-efficient. It should be noted, 

however, that the current statistics for the probability of failure of the primary flood defenses are based on 

the climate of the past: the return periods of extreme water levels may change in the future due to 

accelerated sea level rise. As a result, measures that are currently not cost-efficient can become so in the 

long term. For example, the benefit cost ratio of certain measures becomes positive if the probability of 

failure of the dike sections of dike ring 31 would be a factor 3 higher than it is today. 
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INLEIDING 

 

 

1.1 De FRAMES pilot Reimerswaal 

 

Dit is het eindrapport voor de FRAMES pilot voor de A58 en het rijkswegennetwerk in de provincie Zeeland 

die wordt uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat. Het project is mogelijk gemaakt door een subsidie 

vanuit het overkoepelende FRAMES (Flood-Resilient Areas by Multi-layEr Safety) project van het Europese 

INTERREG fonds North Sea Region. Rijkswaterstaat werkt binnen FRAMES samen met elf partners, waaronder 

regionale overheden, universiteiten en gebiedsbeheerders uit Nederland, België, Duitsland, het Verenigd 

Koninkrijk en Denemarken. Het thema vitale en kwetsbare functies speelt ook een belangrijke rol in het 

Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA): één van de opgaven die in 2020 onderdeel moet zijn van 

klimaatbestendig handelen in beleid. Met het onderwerp beschermen van kwetsbare en vitale functies is 

echter in de praktijk nog relatief weinig ervaring, zowel in de provincie Zeeland als in Nederland. Dit project 

voorziet hierin. 

 

Het project is daarom gericht op de kwetsbaarheid van de A58 in de gemeente Reimerswaal en de 

rijkswegen in de provincie Zeeland in relatie tot overstromingen en wateroverlast. De onderzoeksvraag is 

hoe overstromingsrisico’s kosteneffectief geminimaliseerd kunnen worden door toepassing van het concept 

meerlaagse veiligheid (MLV)1. Het concept van meerlaagse veiligheid onderscheidt oorspronkelijk drie 

samenhangende lagen. Door FRAMES is hier in een later stadium een vierde laag aan toegevoegd die zich 

richt op het herstel nadien (wederopbouw): 

- laag 1 preventie: maatregelen die overstromingen voorkomen; 

- laag 2 ruimtelijke maatregelen: klimaatbestendige inrichting die vervolgschade kunnen beperken; 

- laag 3 crisisbeheersing: crisisadvisering, operationeel beheer, evacuaties bij hoogwater; 

- laag 4 herstel: wederopbouw. 

Het project focust op de situatie dat een overstroming of wateroverlast daadwerkelijk optreedt en de 

gevolgen zoveel mogelijk worden beperkt: laag 2 tot en met 4. 

 

 

 

1 Zie voor een toelichting het concept Nationaal Waterplan (2008). 
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Afbeelding 1.1 Visualisatie laag 1 tot en met 3 meerlaagse veiligheid 
 

 
 

 

De FRAMES pilot voor de A58 is gezien de verbindende ligging binnen de provincie Zeeland en voor 

Nederland een zeer relevante casus voor de analyse van de opgave en maatregelen ter bescherming van 

kwetsbare en vitale infrastructuur. De inzichten over de A58 kunnen opgeschaald worden naar de rijkswegen 

in de provincie en vice versa. Daarom zijn er provinciedekkende analyses uitgevoerd en worden er 

detailanalyses naar de A58 binnen Reimerswaal uitgevoerd. Vervolgens worden kostenefficiënte maatregelen 

ontwikkeld. 

 

 

Afbeelding 1.2 Kaart rijkswegen en A58 
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Binnen het onderzoek vindt afstemming plaats met de volgende onderzoeken die beide gericht zijn op 

integrale analyse van de infrastructuur in Reimerswaal: 

- RAAK project van de Hogeschool Zeeland: de belangrijkste resultaten zijn de factsheets voor alle 

netwerken; 

- FRAMES pilot Reimerswaal van de Provincie Zeeland, die ook wordt uitgevoerd door Witteveen+Bos: de 

belangrijkste resultaten zijn de ontwikkelde maatregelpakketten voor individuele en collectieve 

bescherming en schadebeperking van de netwerken. 

 

 

1.2 Leeswijzer 

 

Dit rapport dient als eindrapport van het FRAMES project A58/rijkswegen. In hoofdstuk 2 wordt de 

netwerkanalyse van de A58 en de andere rijkswegen beschreven. Vervolgens worden de provinciedekkende 

analyses beschreven (hoofdstuk 3). In hoofdstuk 4 worden de detailanalyses gepresenteerd. Hoofdstuk 5 

bevat een eerste berekening van de (potentiële) directe en indirecte schade bij een overstroming. Hoofdstuk 

6 gaat in op de mogelijk mitigerende maatregelen voor de A58. Hoofdstuk 7 verkent de economische 

efficiëntie (doelmatigheid) van een aantal maatregelpakketten. Hoofdstuk 8 vat de conclusies van het 

onderzoek samen en formuleert (beleids)aanbevelingen. 
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NETWERKANALYSE 

 

 

2.1 Structurering objecten 

 

De netwerkanalyse start met een structurering van de A58 en de rijkswegen binnen de provincie Zeeland. 

Hiervoor wordt de objectenboom gebruikt zoals weergegeven in afbeelding 2.1. Deze objectenboom geeft 

aan uit welke hoofdobjecten het weginfrasysteem van een rijksweg is opgebouwd. Op basis van de 

discussies tijdens de workshop van 26 september 2018 is een aantal objecten toegevoegd: de objecten 

‘duiker’, ‘onderdoorgang’ en ‘viaduct’. 

 

 

Afbeelding 2.1 Objectenboom van Rijkswaterstaat (bron: HWA richtlijn Rijkswaterstaat) 
 

 
 

 

De bovenstaande objectenboom is voor de rijkswegen in Zeeland iets verder aangescherpt. De aanvullende 

definities zijn:  

- vaste brug: er is maar 1 vaste brug aanwezig binnen de provincie Zeeland: de Kreekrakbrug over het 

Schelde-Rijnkanaal; 

- beweegbare brug: brug in de rijksweg met een beweegbaar deel voor het doorlaten van schepen. er 

bestaan 3 types (rolbrug, ophaalburg en draaibrug). Er zijn 2 beweegbare bruggen aanwezig in Zeeland: 

Sluiskilbrug (Zeeuws Vlaanderen) en Grevelingenbrug (Bruinisse); 

- onderdoorgang: ongelijkvloerse kruising van de rijksweg met fietstunnels of tunnels voor lokale wegen 

(kokerprofiel); 

- viaduct: ongelijkvloerse kruising van de rijksweg met een secundaire weg; 

- tunnel/aquaduct: ongelijkvloerse kruising van de rijksweg met een vaarweg. Er zijn 3 tunnels aanwezig in 

Zeeland: de Vlaketunnel, Dampoortaquaduct (ter hoogte van Middelburg) en de Sluiskiltunnel 

(momenteel nog in eigendom van provincie); 

- Oosterscheldekering: rijksweg gelegen op de stormvloedkering. 
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Afbeelding 2.2 Viaduct 
 

 
 

 

Afbeelding 2.3 Onderdoorgang 
 

 
 

 

Afbeelding 2.4 Onderdoorgang 
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Afbeelding 2.5 Viaduct 
 

 
 

 

2.2 Analyse van rijkswegen binnen Zeeland 
 

De focus van dit onderzoek ligt op de A58 binnen de gemeente Reimerswaal, maar ook de andere 

rijkswegen binnen Zeeland worden beschouwd. Afbeelding 2.6 op de volgende pagina geeft de rijkswegen 

in de provincie Zeeland weer bestaande uit: 

1 A58: vanaf knooppunt Markiezaat naar Vlissingen; 

2 N59/A59: vanaf de Grevelingendam naar Serooskerke; 

3 N57: vanaf de Brouwersdam naar Middelburg; 

4 N61: van Terneuzen naar Schoondijke1. 

Voor elk van de rijkswegen zijn alle hoofdobjecten in kaart gebracht. De kwetsbaarheidsanalyse 

(provinciedekkend hoofdstuk 3 en detailanalyse hoofdstuk 4) is uitgevoerd voor verschillende objecten in 

deze objectenboom.  

 

 

Tabel 2.1 Rijkswegen en bijbehorende objecten binnen in Zeeland 
 

Object A58 N59/A59 N57 N61 Totaal 

Lengte 49,2 km 22,3 km 40,2 km 25,0 km  

vaste brug 1    1 

beweegbare brug  1  1 2 

onderdoorgang (fietstunnels of kleine wegen) 1 2 16 4 23 

tunnel/aquaduct 1  1  3 

viaduct 14 1 14  23 

Oosterscheldekering   3 1 3 

totaal 17 4 34 7 62 

 

 

 

1  In 2023 wordt de N61 overgedragen aan de provincie Zeeland. In een later stadium wordt de N62 inclusief 

Westerscheldetunnel en Sluiskiltunnel eigendom van Rijkswaterstaat (vooropgestelde datum: 2033). 
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Afbeelding 2.6 Overzicht van de rijkswegen in de provincie Zeeland 
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PROVINCIEDEKKENDE ANALYSES 

 

 

3.1 Scenario’s en aanpak 

 

Waterveiligheid 

Uitgangspunt voor de analyse van de waterveiligheid zijn de overstromingsscenario’s die binnen het 

programma Veiligheid Nederland in Kaart (VNK2) zijn bepaald. Hierbij worden de maximale, of worstcase 

overstromingsscenario’s met meerdere breslocaties geselecteerd waarbij een waterstand optreedt met een 

overschrijdingsfrequentie van 1/4.000 jaar. Voor een verdere toelichting voor het tot stand komen van de 

dijkdoorbraakscenario’s, wordt verwezen naar onderstaand kader. 

 

Dijkdoorbraakscenario’s 

Het programma VNK2 analyseerde tussen 2006 en 2014 alle primaire waterkeringen en dijkringen in 

Nederland. Per dijkring zijn de overstromingsrisico’s in kaart gebracht. Het overstromingsrisico’ bestaat uit 

de faalkans van een dijk maal het gevolg van de overstroming. 

 

Kans op overstroming 

Hierbij is de dijkring opgedeeld in verschillende dijkvakken (het stuk dijk binnen een dijkvak heeft 

gelijkwaardige karakteristieken en daardoor een gelijkwaardige kans per faalmechanisme). Per dijkvak is 

vervolgens een breslocatie geselecteerd. In VNK2 is getracht om probabilistisch de faalkans van een dijkvak 

uit te rekenen. De faalkans verschilt dus van dijkvak tot dijkvak. 

 

Gevolg van overstroming 

Per breslocatie is de overstroming door dijkdoorbraak gemodelleerd voor 3 verschillende waterstanden; de 

waterstand met een overschrijdingsfrequentie van 1/4.000, 1/40.000 en 1/400.000 jaar. Ook is voor elke 

dijkring een maximaal of worstcase overstromingsscenario bepaald waarin een combinatie aan doorbraken 

plaatsvinden. Voor de 3 belastingcondities wordt in kaart gebracht hoeveel schade en slachtoffers een 

overstroming teweegbrengt. De kansen op verschillende overstromingsscenario’s worden bepaald op basis 

van de berekende faalkansen per vak en kunstwerk. 

 

Uitgangspunt bij bovenstaande analyse is dat de maximale waterstand samenvalt met het moment dat er 

een bres optreedt. Een ander uitgangspunt is dat de bestaande regionale keringen niet falen. In de 

overstromingsscenario’s van VNK2 loopt er wel water over de binnendijken, maar deze leiden niet tot een 

doorbraak in de regionale keringen. 

 

Nieuwe normering 

De oude normering schrijft voor dat een waterkering hoog en sterk genoeg moet zijn om een bepaalde 

waterstand te keren (overschrijdingskans). De nieuwe normering is gebaseerd op zowel de kans op een 

overstroming (overstromingskans) als de gevolgen hiervan (onder andere schade). De nieuwe norm kent per 

dijktraject een faalkans toe waaraan de dijk moet voldoen. 
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Afbeelding 3.1 laat de verschillende dijkringen in de provincie Zeeland zien, dit zijn: 

- dijkring 26 Schouwen-Duiveland; 

- dijkring 27 Tholen en Sint-Philipsland; 

- dijkring 28 Noord-Beveland; 

- dijkring 29 Walcheren; 

- dijkring 30 Zuid-Beveland West; 

- dijkring 31 Zuid-Beveland Oost; 

- dijkring 32 Zeeuws-Vlaanderen. 

 

 

Afbeelding 3.1 Dijkringen in de provincie Zeeland 
 

 
 

 

Dijkring 31 - Reimerswaal 

De FRAMES pilot Reimerswaal richt zich op de kwetsbaarheid van vitale infrastructuur binnen dijkring 31. 

Binnen dijkring 31 zijn nog verschillende regionale keringen aanwezig, een spoor van de gefaseerde 

landaanwinning uit het verleden (afbeelding 3.1). Tijdens de looptijd van het project is geconstateerd dat de 

VNK2 scenario’s voor dijkring 31 Reimerswaal zijn uitgewerkt met het uitgangspunt dat de regionale 

keringen niet standvastig zijn. Dit betekent dat is aangenomen dat tijdens een doorbraak van de primaire 

kering ook alle regionale keringen falen. Dit is niet in overeenstemming met de afgesproken landelijke 

systematiek voor VNK2. Om die reden zijn door de provincie Zeeland nieuwe scenario’s doorgerekend voor 

Reimerswaal, maar dan met als uitgangspunt standvastige keringen. In dit project is de analyse voor de A58 

binnen Reimerswaal voor zowel niet standvastige (berekening 1) als wel standvastige regionale keringen 

(berekening 2) uitgevoerd. 
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Afbeelding 3.2 Binnendijken binnen dijkring 31. Paars: binnendijk met waterstaatkundige functie, groen: binnendijk zonder  

        waterstaatkundige functie (bron: VNK2 rapport ‘Overstromingsrisico Dijkring 31 Zuid-Beveland’, december 2011) 
 

 
 

 

Wateroverlast 

Naast dijkdoorbraak wordt ook wateroverlast beschouwd in deze pilot. Voor wateroverlast worden de PWO 

scenario’s1 van waterschap Scheldestromen gehanteerd. De PWO scenario’s volgen uit de invulling van het 

waterschap aan WB21 (waterbeheer 21ste eeuw) zoals ondergebracht in het NBW (Nationaal Bestuursakkoord 

Water). Het scenario met een herhalingstijd van T = 100 (2050) wordt gebruikt. De bijbehorende inundatie, 

inclusief al uitgevoerde maatregelen, zal voldoen aan de WB21 opgaven voor het klimaatscenario in 20502. 

 

 

3.2 Kwetsbaarheidsanalyse 

 

Voor de klimaatimpacts waterveiligheid en wateroverlast is de kwetsbaarheidsanalyse provinciedekkend 

uitgevoerd. Dit betekent dat per object in het rijkswegennet is geanalyseerd of het object inundeert en wat 

de waterdiepte is. Hierbij zijn 2 aandachtspunten: 

- de waterdiepte is weergegeven ten opzichte van het maaiveld. Dit betekent dat bij een viaduct de 

waterdiepte niet berekend is op basis van het peil van het wegdek van het viaduct, maar op de 

onderdoorgang onder het viaduct; 

- de celgrootte van de inundatiekaarten die voor waterveiligheidsanalyse zijn uitgevoerd is 100 m x 100 m. 

Dit betekent dat een waterstand een gemiddelde voor een cel van 100 x 100 m weergeeft en dat geen 

rekening is gehouden met hoogteverschillen in het maaiveld binnen die cel. Omdat de rijkswegen vaak 

een orde grootte 2 tot 4 smaller zijn dan de celgrootte, is er enige onzekerheid over de exacte 

waterdiepte op de rijksweg. 

 

 

 

 

 

1  PWO staat voor Planvorming Wateropgave. 

2 RWS merkt op dat voor de A58 zelf de kwetsbaarhed voor wateroverlast zowel in het kader van de programma Plan van 

aanpak Vervanging en Renovatie Verhardingen, als in de Landelijke Stresstest Hoofdwegennet, zal bepaald worden bepaald (in 

2019). 



17 | 59 Witteveen+Bos | 109219/19-007.358 | Definitief 03 

3.2.1 Waterveiligheid 

 

De waterveiligheidanalyse is uitgevoerd voor alle eerdergenoemde dijkringen. Het resultaat is gevisualiseerd 

in afbeelding 3.3 en bijlage I. In deze kaart is duidelijk te zien dat de A58 binnen de gemeente Reimerswaal 

te maken krijgt met de grootste waterdiepten. Dit bevestigt het belang van de focus in de analyses op 

Reimerswaal. In de navolgende tabellen wordt per rijksweg aangegeven welke objecten inunderen. 

 

 

Afbeelding 3.3 Provinciedekkende analyse voor waterveiligheid (zie bijlage I voor grotere versie) 

 
 

 

A58 

Het grootste deel van de A58 in Zeeland is kwetsbaar voor een overstroming. Van de totale lengte van 

49,2 km kan 41,4 km bij een dijkdoorbraak inunderen. De resultaten van de inundatieanalyse van de A58 met 

de VNK2 overstromingskaarten (niet standvastige regionale keringen) zijn opgenomen in tabel 3.1. De 

resultaten van de nieuwe kaarten van de provincie Zeeland (standvastige regionale keringen) uit december 

2018 zijn te vinden in tabel 3.2 (zie ook bijlage III). In beide tabellen is voor de A58 weergegeven hoeveel 

objecten van elk type aanwezig zijn binnen de provincie. Vervolgens is aangegeven of er inundatie optreedt 

en hoeveel de waterdiepte bedraagt. Vooral binnen de gemeente Reimerswaal is sprake van inundatie van 

objecten. Het belangrijkste object betreft de Vlaketunnel. In de VKN2 scenario’s wordt meer dan 2 m 

waterdiepte verwacht. In het huidige rapport wordt nog uitgegaan van de kaarten uit de analyse van VNK2. 

Hierin is aangegeven dat de Vlaketunnel inundeert zonder dat er rekening gehouden is met de kanteldijken. 

Ook in de kaarten van de provincie Zeeland lijkt de Vlaketunnel te inunderen. In de detailanalyses van de 

A58 wordt nader ingegaan op de gevolgen van de overstroming op de objecten en specifiek op de 

Vlaketunnel. In dat hoofdstuk wordt bepaald of de Vlaketunnel daadwerkelijk inundeert.  

 

 
  



18 | 59 Witteveen+Bos | 109219/19-007.358 | Definitief 03 

Tabel 3.1 Inundatiepatroon A58 (VNK2 scenario, niet standvastige regionale keringen) 
 

Object Totaal Geen inundatie Waterdiepte 

< 0,50 m 

Waterdiepte 

0,50 m-1,00 m 

Waterdiepte 

1,00 m-2,00 m 

Waterdiepte 

> 2,00 m 

vaste brug 1 1     

beweegbare brug       

onderdoorgang 1    1  

tunnel/aquaduct 1     1 

viaduct 14 3 4 1 4 2 

 

 

Tabel 3.2 Inundatiepatroon A58 (overstromingskaarten PZ, standvastige regionale keringen) 
 

Object Totaal Geen inundatie Waterdiepte 

< 0,50 m 

Waterdiepte 

0,50 m-1,00 m 

Waterdiepte 

1,00 m-2,00 m 

Waterdiepte 

> 2,00 m 

vaste brug 1 1     

beweegbare brug       

onderdoorgang 1 1     

tunnel/aquaduct 1     1 

viaduct 14 5 3  4 1 

 

 

Rol van standvastigee regionale keringen 

Wanneer naar het verschil van de inundatie met en zonder standvastige regionale keringen in Reimerswaal 

wordt gekeken (zie ook bijlage III), kan geconcludeerd worden dat regionale keringen een belangrijke rol 

hebben in het beschermen van het hoofdwegennet bij een dijkdoorbraak. Over het algemeen inunderen 

minder objecten of is de inundatiediepte kleiner. 

 

N59/A59 

Bij de N59 op Schouwen-Duiveland is sprake van inundatie van alle objecten van de rijksweg. In tabel 3.3 is 

aangegeven welke waterdiepten aanwezig zijn bij de verschillende kunstwerken. De weg kan bijna over de 

gehele lengte overstromen: van de 22,3 km kent 22,2 km een overstromingsrisico. 

 

 

Tabel 3.3 Inundatiepatroon N59 (VNK2 scenario, standvastige regionale keringen) 
 

Object Totaal Geen inundatie Waterdiepte 

< 0,50 m 

Waterdiepte 

0,50 m-1,00 m 

Waterdiepte 

1,00 m-2,00 m 

Waterdiepte 

> 2,00 m 

vaste brug       

beweegbare brug 1    1  

onderdoorgang 2  1  1  

tunnel/aquaduct       

viaduct 1     1 

 

 

N57 

Bij de N57 is ook sprake van significante overstroming. Van de totale lengte van 40,2 km inundeert 28,2 km 

bij dijkdoorbraak. Met name in het westelijk deel van Schouwen-Duiveland en op Walcheren overstromen 

veel objecten. Bij de objecten op en rond de Oosterscheldekering treedt geen inundatie op. In tabel 3.4 

worden de resultaten samengevat. Een belangrijk object dat inundeert is het Dampoort aquaduct bij 
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Middelburg. Dit aquaduct staat naar verwacht1 1 tot 2 m onder water. De lessen die geleerd worden bij de 

analyse van de Vlaketunnel van de A58 zijn ook relevant voor dit aquaduct. 

 

 

Tabel 3.4 Inundatiepatroon N57 (VNK2 scenario, standvastige regionale keringen) 
 

Object Totaal Geen inundatie Waterdiepte 

< 0,50 m 

Waterdiepte 

0,50 m-1,00 m 

Waterdiepte 

1,00 m-2,00 m 

Waterdiepte 

> 2,00 m 

vaste brug       

beweegbare brug       

onderdoorgang 14 2 (bij Oosterschel-

dekering) 

2 2 6 2 

tunnel/aquaduct 1    1  

viaduct 14 5, waarvan 

2 (bij Oosterschel-

dekering) 

3 3 1 2 

Oosterscheldekering 3 3 (bij Oosterschel-

dekering) 

    

 

 

N61 

Bij de N61 in Zeeuws-Vlaanderen treedt geen inundatie van objecten op bij een dijkdoorbraak. Daarom is 

van deze rijksweg geen tabel opgenomen. Van de totale lengte van 25,0 km kan 0,8 km overstromen bij een 

dijkdoorbraak. 

 

 

3.2.2 Wateroverlast 

 

Beschikbare gegevens 

De PWO-analyses worden uitgevoerd door het waterschap Scheldestromen. Hierin wordt regionale 

wateroverlast in kaart gebracht. Inmiddels is voor circa de helft van de provincie een PWO wateroverlastkaart 

beschikbaar. In afbeelding 3.4 en bijlage II is per PWO gebied aangegeven in groen en oranje of de kaarten 

beschikbaar zijn. Voor de N59, een deel van de N57 en een deel van de N61 zijn geen gegevens beschikbaar. 

In tabel 3.5 wordt daarom per rijksweg weergegeven voor welke objecten wel resultaten van het PWO 

scenario beschikbaar zijn. 

 

 

 

 

1 Aangezien de dijkdoorbraakscenario’s van LIWO, met een resolutie van 100 x 100 m, enkel waterdieptes weergeven en niet 

waterstanden (waterpeil t.o.v. NAP) is er onzekerheid over de werkelijke ovestromingsdieptes. Binnen een cel van 100 x 100 m, 

en zeker lokaal ter hoogte van een kunstwerk, kan het maaiveld immers aanzienlijk varieren.  
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Afbeelding 3.4 Provincie dekkende analyse wateroverlast (zie bijlage II voor grotere versie) 
 

 
 

 

Resultaten 

Op basis van de beschikbare PWO kaarten (afbeelding 3.4) is per rijksweg beoordeeld of objecten inunderen. 

Een meer gedetailleerde kaart is te vinden in bijlage II. Tevens is in onderstaande tabel weergegeven of een 

object inundeert. Een belangrijke kanttekening hierbij is dat de PWO berekeningen geen rekening houden 

met de bergings- en wegpompcapaciteit van tunnelinstallaties. Om die reden staan de tunnels onder water 

in de analyse. In de detailanalyse van de Vlaketunnel wordt beschouwd of inundatie bij wateroverlast 

daadwerkelijk reëel is.  

 

 

Tabel 3.5 Inundatiepatroon wateroverlast (op basis van beschikbare PWO scenario’s) 
 

Object A58 

Totaal 

A58 

Binnen PWO 

beschikbaar 

N57 

Totaal 

N57 

Binnen PWO 

beschikbaar 

N61 

Totaal 

N61 

Binnen PWO 

beschikbaar 

lengte 49,2 km 0,4 km 

wateroverlast 

(dit betreft de 

Vlaketunnel) 

40,2 km 0,3 km 

wateroverlast 

25 km 0,65 km 

wateroverlast 

vaste brug 2 2 4 2 1 1 (inundeert 

circa 1 m) 

beweegbare brug     1  

onderdoorgang 1 1 16 11 4 1  

tunnel/aquaduct 1 1 (inundeert 

circa 5 m) 

1  1 (inundeert 

circa 5 m) 

0  

viaduct 13 13 10 5   

 



21 | 59 Witteveen+Bos | 109219/19-007.358 | Definitief 03 

Koppeling met landelijke stresstest Deltares 

Deltares is in het vierde kwartaal van 2018 gestart met een landelijke stresstest voor de rijkswegen in 

Nederland. De resultaten hiervan komen naar verwachting medio 2019 beschikbaar. Voor wateroverlast zal 

mogelijk een 3Di analyse uitgevoerd worden. Zo niet, dan kan gebruik worden gemaakt van een semi-

kwantitatieve analyse van gevoeligheid van rijkswegen voor wateroverlast die in het kader van het plan van 

aanpak ‘Vervanging en Renovatie Verhardingen’ wordt gemaakt. Deze resultaten waren nog niet beschikbaar 

bij het schrijven van deze rapportage. Deze resultaten komen naar verwachting zomer 2019 voor de 

provincie Zeeland beschikbaar. Op dat momentis het raadzaam deze te vergelijken met de resultaten van de 

bovenstaande PWO analyse en te beoordelen of dit van invloed is op de resultaten en conclusies in dit 

rapport. 
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4  

 

 

 

 

DETAILANALYSES 

 

 

4.1 Waterveiligheid 

 

Deze paragraaf presenteert de verdieping van de analyse van de waterveiligheid van de A58 binnen 

Reimerswaal. Allereerst wordt in detail ingegaan op het inundatiepatroon voor de A58 in Reimerswaal. 

Vervolgens wordt op basis hiervan de geotechnische stabiliteit en verweking van het weglichaam van de A58 

beschouwd. Daarna wordt ingegaan op de effecten van de overstroming op de Vlaketunnel. 

 

 

4.1.1 Integrale traject A58 binnen Reimerswaal 

 

Integrale analyse traject A58 

Het volledige traject van de A58 binnen dijkring 31 binnen de gemeente Reimerswaal is aan de hand van 

36 detailprofielen geanalyseerd. Zie afbeelding 4.1 voor de profielen weergegeven op de kaart. Dit is 

geanalyseerd voor het worst-case scenario waarbij alle breslocaties aan de Oosterschelde en Westerschelde 

doorbreken (uitgaande van standvastige regionale keringen). Voor de andere dijkdoorbraakscenario’s, zie 

bijlage III. 

 

 

Afbeelding 4.1 Traject A58  
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Analyse per profiel 

Voor elk van de 36 profielen is geanalyseerd of het een weglichaam op maaiveld betreft, een verhoging 

richting een brug of een verlaging richting een onderdoorgang of tunnel. Er is een detaildoorsnede gemaakt 

op basis van de hoogtes in AHN2 en de waterdiepte is bepaald op basis van de VNK2 scenario’s en van de 

nieuwe overstromingskaarten van de provincie Zeeland uit december 2018. In bijlage IV is een 

voorbeelduitwerking van het profiel van hectometerpaal 137,3 opgenomen. 

 

VNK2 scenario’s (niet-standvastige keringen) 

De samenvatting van de analyse van de profielen met de VNK2 scenario’s is te vinden in afbeelding 4.2. De 

waterstand ter hoogte van een profiel wordt bepaald aan de hand van de waterdiepte (komt uit VNK2 

scenario) en de maaiveldhoogte (digitaal hoogtemodel AHN). Omdat de VNK2 scenario’s op een 

detailniveau van 100 x 100 m beschikbaar zijn en waterdieptes weergeeft gemeten in m ten opzichte van 

maaiveld en niet in waterstanden in m NAP) en de AHN op 50x50 cm (gemeten in m NAP), is er aanzienlijke 

onzekerheid in de waterstanden voor de profielen. Dit is minder het geval bij de overstromingskaarten van 

de provincie Zeeland aangezien hier ook gemodelleerde waterstanden beschikbaar zijn. 

 

Uit de analyse blijkt duidelijk dat de A58 binnen Reimerswaal voor het overgrote deel inundeert: 7 van de 

36 profielen lijken niet te inunderen. Van de totale lengte van 17,5 km binnen Reimerswaal inundeert 14,0 

km of 17,0 km voor het gecombineerd Oosterschelde of gecombineerd Westerschelde- en 

Oosterscheldescenario respectievelijk. De gemiddelde waterdiepte boven de Middenberm bedraagt 2,0 m. 

 

Overstromingskaarten Provincie Zeeland (standvastige regionale keringen)  

Op basis van de nieuwe kaarten die voor dijkring 31 worden gemaakt, kan er met meer zekerheid worden 

aangegeven of er sprake is van inundatie. In afbeelding 4.1 zijn de resultaten opgenomen. Uit de analyse van 

de nieuwe kaarten blijkt dat een minder groot deel van de A58 binnen Reimerswaal onder water staat dan in 

de eerdere analyse: 16 van de 36 profielen inunderen niet. Van de totale lengte van 17,5 km binnen 

Reimerswaal is alleen bij een gecombineerd Westerschelde- en Oosterscheldescenario sprake van inundatie 

over een lengte van 10 km. Bij het gecombineerd Oosterscheldescenario is er geen inundatie. De 

gemiddelde waterdiepte boven de Middenberm bedraagt 1,5 m. 

 

 

Afbeelding 4.2 Dwarsdoorsnede van A58 en de overstromingskaarten. Lichtblauw niet-standvastige regionale kering (VNK),  

donkerblauw standvastige regionale kering (provincie Zeeland) 
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4.1.2 Geotechnische stabiliteit weglichaam  

 

In deze paragraaf wordt de stabiliteit van het weglichaam van de A58 beschouwd. Hierin worden de 

profielen uit 4.1.1 als input gehanteerd. 

 

Vooronderzoek Deltares 

Het onderzoek van Deltares ‘Kwetsbaarheid van weglichamen tijdens en na overstromen’ (2014) heeft de 

stabiliteit van weglichamen van rijkswegen onderzocht. Aan de hand van cases zijn geometrische 

beoordelingscriteria opgesteld en vervolgens toegepast op het dwarsprofiel van alle rijkswegen. Er worden 

op basis van de cases algemene conclusies getrokken gekoppeld aan de combinatie taludhelling en 

weghoogte. 

 

De analyse is als volgt uitgevoerd: 

- D-GeoStability is gebruikt als berekeningstool; 

- de waterhoogte op de weg is niet beschouwd (niet relevant voor de berekening), het grondwaterpeil is 

aangenomen tot wegniveau; 

- bodemopbouw is overgenomen uit het DINOloket (veen of klei, het wegcunet is aangenomen in zand); 

- de beschouwde faalmechanismen voor de stabiliteit zijn:  

· verweking van het weglichaam: maatgevend in de acute fase als de weg permanent overstroomd is 

en de taluds wegzakken; 

· afschuifinstabiliteit (macrostabiliteit volgens Bishop): maatgevend in de herstelfase als het 

waterniveau zakt en de taluds hierdoor instabiel worden. Hierbij is rekening gehouden met: 

- verkeersbelasting (de weg is in gebruik): 20kN/m²; 

- de wegpomptijd van het overstromingswater is aangehouden op 1 dag. 

 

De resultaten van de analyse zijn te zien in afbeelding 4.3. 

 

 

Afbeelding 4.3 Resultaten onderzoek Deltares (overgenomen uit rapport Deltares, 2014) 
 

 
 

 

In afbeelding 4.3 is de taludhoogte geplot ten opzichte van de helling. Voor verweking is de grijze lijn 

maatgevend. Als de karakteristieken van een weglichaam onder de lijn geplot worden, is er - volgens het 

onderzoek van Deltares - sprake van een onveilige situatie. Een weglichaam met een helling van 1:5 en een 

taludhoogte van 5 m is bijvoorbeeld veilig wat betreft verweking. Boven de lijn is er sprake van een veilige 
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situatie. Voor afschuifstabiliteit is dit aangegeven met het rode vlak en de groene vlakken. Een weglichaam 

met een helling van 1:3 en een taludhoogte van 5 m is bijvoorbeeld onveilig wat betreft afschuifstabiliteit. 

 

Analyse A58 uitgaande van faalcriteria Deltares (2014)  

Gebruikmakende van de geometrische faalcriteria van Deltares zijn de dwarsprofielen van de A58 

geanalyseerd. Hierbij zijn per dwarsprofiel de volgende punten beschouwd: 

1 hoogte weglichaam op basis van de AHN2; 

2 Maximale helling van taluds in het wegprofiel: het gemiddelde van de AHN hoogte over 2 m. De 

bermsloten, met een diepte van circa 1,2 m zijn hierbij uitgefilterd, omdat deze niet direct aan de weg 

liggen; 

3 inundatiediepte bij de weg op basis van de VNK2 inundatiekaarten. 

De resultaten zijn te zien in afbeelding 4.4. Hierin zijn de twee lijnen van het Deltares onderzoek te zien: 

afschuifstabiliteit in oranje en verweking in rood. De profielen zijn met blauwe kruisjes geplot. Hiermee kan 

beoordeeld worden of een profiel mogelijk onveilig is, met als belangrijke kanttekening dat de 

uitgangspunten van de analyse van Deltares te conservatief zijn (zie volgende paragraaf). Ook wordt 

opgemerkt dat niet alle profielen (volledig) onder water staan. Zo inunderen de profielen rond 

hectometerpalen 122 km (Kreekrakbrug) en 139 km (Vlaketunnel) niet of maar beperkt. 

 

 

Afbeelding 4.4 Vergelijking fysieke karakteristieken A58 met resultaten Deltares (veilig in groen, niet veilig in rood) 
 

 
 

 

Thesisonderzoek Hogeschool Zeeland 

Een ander onderzoek naar de toetsing van de stabiliteit en erosiebestendigheid van de rijksweg A58 in 

Reimerswaal is uitgevoerd in het kader van een thesisonderzoek van de Hogeschool Zeeland (Steur, 2018). 

De aanpak is vergelijkbaar aan Deltares met andere uitgangspunten: wegpomptijd bedraagt 10, 20 of 30 

dagen en de verkeersbelasting is variabel. De beschouwde faalmechanismes zijn macro-instabiliteit en erosie 

van de taluds door golfvorming. Verweking wordt niet beschouwd. De conclusie hier is dat de rijksweg A58 

voldoende stabiliteit heeft tijdens een overstroming en dat de bermen erosiebestendig zijn. 

 

Beoordeling vooronderzoeken voor de A58 Reimerswaal 

De voorliggende vraag voor dit FRAMES onderzoek is of er bij de A58 in Reimerswaal ook schade te 

verwachten is als de weg inundeert. Het onderzoek van Deltares (2014) voor het gehele hoofdwegennet van 

Nederland analyseert taludhoogte en helling om te bepalen of er sprake is van schade aan het weglichaam. 
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De uitkomsten van deze benadering zijn niet geheel inzichtelijk. Het lijkt alsof de effectieve inundatiediepte 

van een weg niet meegenomen wordt en louter geometrische parameters onderzocht worden. In Zeeuws-

Vlaanderen worden bijvoorbeeld veel delen van de rijksweg als onveilig bestempeld, terwijl hier geen 

overstroming wordt verwacht. Om dit te bepalen zijn allereerst de uitgangspunten van de vooronderzoeken 

beoordeeld om de bruikbaarheid van de resultaten te toetsen: 

- bodemopbouw op basis van DINO-loket: meer informatie is niet beschikbaar, dus dit is de best 

beschikbare informatie; 

- inundatiediepte impliciet meegenomen via de grondwaterstand: over het algemeen een reële aanname, 

omdat voor de meeste profielen het water hoger dan de weg staat en volledige verzadiging van het 

weglichaam met grondwater maatgevend is voor de stabiliteit. 

 

Over het faalmechanisme verweking worden de volgende zaken opgemerkt: 

- verweking wordt verondersteld op te kunnen treden wanneer het water gestegen is tot bovenzijde 

wegdek (ofwel de ‘acute fase’); 

- voor de beoordeling van verweking wordt gebruik gemaakt van CUR aanbeveling 113. Deze aanbeveling 

is opgesteld voor de beoordeling van oeverstabiliteit van zandwinputten, waarbij wordt vermeld dat in 

Nederland ook waarnemingen zijn gedaan in m.n. Zeeland bij de getijdegeulen. In beide gevallen gaat 

het dus om direct contact tussen water en zand in een dynamisch systeem. Bij een wegtalud zal er in 

algemene zin sprake zijn van een afdekking. In het document van Deltares wordt onderkend dat dit een 

gunstig effect heeft, maar dit wordt niet nader gekwantificeerd; 

- conform CUR aanbeveling 113 moet er voor het optreden van verweking sprake zijn van 3 elementen: 

een inleidend mechanisme (moeilijk te kwantificeren), voldoende los gepakt zand over een 

minimumlaagdikte van waarschijnlijk 2 tot 5 m en een ongunstige taludgeometrie; 

- in de analyse van Deltares wordt een aanname gedaan over de pakkingsdichtheid van het weglichaam, 

als ‘losgepakt’ en daarmee verwekingsgevoelig. Deze aanname is zeer discutabel. Voor rijkswegen zijn 

standaard RAW bepalingen van toepassing1. Het is niet aannemelijk dat het zand onder de verharding en 

net daarbuiten losgepakt is. Indien de grond onder de rijkswegen en taluds dichtgepakt is, is verwerking 

geen relevant faalcriterium. 

Samenvattend wordt de kans dat verweking optreedt bij begroeide taluds langs snelwegen ingeschat als 

zeer klein. 

 

Over het faalmechanisme van macro-instabiliteit worden volgende zaken opgemerkt: 

- macro-instabiliteit wordt verondersteld op te kunnen treden wanneer het water weer daalt (ofwel de 

‘herstelfase’); 

- Deltares stelt dat het accepteren van enige schade (tot 6 m) een grote impact heeft op het wel/niet 

voldoen van de stabiliteit van de weg, t.o.v. de aanname dat geen schade geaccepteerd wordt. Dit 

betekent dat de berekende instabiliteit veelal kleine glijvlakken zullen zijn (met beperkte schade aan de 

weg in zijn geheel). Bij kleine glijvlakken zijn de modelleringsuitgangspunten nog gevoeliger; 

- aanname voor de daling van de grondwaterstand in 1 dag bij afschuiving is te conservatief. De 

kwetsbaarheidsanalyse van de FRAMES pilot in Reimerswaal geeft aan dat de leegpomptijd minimaal 

2 à 7 weken bedraagt. De verwachting is dat afschuiving bij langere leegpomptijd minder snel optreedt 

dan berekend. Dit wordt bevestigd door het onderzoek van de HZ. Het is ook niet duidelijk hoe de 

reactie van de waterspiegel in het talud is gemodelleerd. Vermoedelijk is dit ook vrij conservatief gedaan, 

aangezien zand goed doorlatend is en deze de buitenwaterstand vrij goed zal volgen; 

- verkeersbelasting van 20 kN/m2 bij afschuiving: de verkeersbelasting is in kwantitatieve zin reëel. Om 

afschuiving te voorkomen, kan er echter ook voor worden gekozen om de weg pas te gebruiken als de 

waterstand voldoende gedaald is. 

 

1  Onder andere: 

- 22.02.07.05 De verdichtingsgraad (proef 3) van zand dat in aanvulling of ophoging is verwerkt op een diepte van meer dan 

1,0 m beneden het oppervlak van het wegdek, en dat is gelegen boven de vrije waterspiegel die in een cunet aanwezig is op 

het tijdstip juist voor het aanbrengen van een aanvulling of een ophoging, moet ten minste 93 % bedragen. De gemiddelde 

verdichtingsgraad moet ten minste 98 % bedragen. 

- 22.02.07.06 De verdichtingsgraad (proef 3) van zand dat in het zandbed is verwerkt op een diepte van minder dan 1,0 m 

beneden het oppervlak van het wegdek, moet ten minste 95 % bedragen. De gemiddelde verdichtingsgraad moet ten minste 

100 % bedragen. 
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Samenvattend wordt ook hier de kans op falen van wegtaluds door macro-instabiliteit als relatief klein 

ingeschat. De studie van de Hogeschool Zeeland lijkt dit te bevestigen. Enkel zeer steile taluds die onder 

water komen te staan kunnen eventueel afschuiven. 

 

Gezien bovenstaande observaties wordt er van uitgegaan dat de wegtaluds in Reimerswaal niet of maar 

beperkt bezwijken. In de schadebepaling (hoofdstuk 5) wordt uitgegaan van minimale schade. Bij de 

maatregelen (hoofdstuk 6) wordt wel een maatregel geraamd voor het verder doen afnemen van de kans op 

bezwijken (door het verflauwen van de taluds) maar deze maatregel wordt niet verder beschouwd bij de 

bepaling van de kostenefficiëntie. 

 

 

4.1.3 Vlaketunnel en overstroming 

 

Bij de Vlaketunnel zijn aan beide zijden van de tunnel kanteldijken aangebracht om inundatie van de polder 

vanuit de tunnel te voorkomen. De kanteldijken werken echter ook andersom: ze beschermen de tunnel 

tegen overstromingen vanuit de polder. De minimale hoogte van de kanteldijk is NAP +3,80 (zie afbeelding 

4.5). 

 

 

Afbeelding 4.5 Hoogte kanteldijk 
 

 
 

 

In de overstromingskaarten laat de lichtblauwe kleur zien dat dede kanteldijk onder water loopt (zie 

afbeelding 4.6). Het is echter belangrijk te realiseren dat de resolutie van de VNK2 scenario’s 100 x 100 m is, 

waardoor de vraag is of de kanteldijken voldoende in het hoogtemodel zijn meegenomen en dus in de 

dijkdoorbraakscenario’s. 
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Afbeelding 4.6 Overstromingskaart gecombineerd Westerschelde- en Oosterscheldescenario, uitgaande van standvastige keringen 

        (simulaties van provincie Zeeland, lichtblauw en donkerblauw is water. Volgens deze simulatie loopt de Vlaketunnel   

        dus onder water) 
 

 
 

 

Tabel 4.1 toont de maximale waterstand ter hoogte van de kanteldijk bij verschillende 

dijkdoorbraakscenario’s. Hieruit blijkt dat de Vlaketunnel niet onder water loopt bij standvastige regionale 

keringen. Bij niet-standvastige regionale keringen is de kanteldijk niet hoog genoeg en loopt de Vlaketunnel 

onder water in zowel het gecombineerd Oosterschelde scenario als in het gecombineerd Westerschelde -en 

Oosterscheldescenario. De Vlaketunnel loopt schade op. 

 

 

Tabel 4.1 Waterstanden ter hoogte van kanteldijk Vlaketunnel 
 

Waterstand (m NAP) niet-standvastige regionale keringen standvastige regionale keringen 

Oosterschelde 3,90 m NAP 0 

Westerschelde- en Oosterschelde 5,00 m NAP 3,62 m NAP 

 

 

De grote resolutie van de dijkdoorbraakscenario’s verklaart vermoedelijk waarom de overstromingskaarten 

aangeven dat de Vlaketunnel onder water komt te staan, terwijl de kanteldijk in realiteit hoog genoeg blijkt 

te zijn voor de scenario’s met standvastige regionale keringen. 

 

 

4.2 Wateroverlast Vlaketunnel 

 

Er is ook onderzocht of de Vlaketunnel kwetsbaar is voor wateroverlast. De kernvraag is of de tunnel ook bij 

het toekomstig klimaat droog blijft bij extreme neerslag. Hierbij zijn extreme neerslag met verschillende 

herhalingstijden gehanteerd, waaronder de ontwerpherhalingstijd van 1x per 250 jaar. 
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Afbeelding 4.7 Overzicht in PWO berekende inundatie bij Vlaketunnel 
 

 
 

 

4.2.1 Systeemanalyse tunnel 

 

Hoogteligging 

Afbeelding 4.8 geeft de hoogteligging rond de tunnel weer. Om de toeritten ligt een kanteldijk. Een 

kanteldijk is een kering die voorkomt dat de tunnel onder water stroomt bij een dijkdoorbraak van de 

aangrenzende polder. De kanteldijk heeft een hoogte van minimaal NAP +3,8 m. 

 

 

Afbeelding 4.8 Hoogteligging 
 

 
 

 

Oppervlaktewatersysteem 

Afbeelding 4.9 geeft het oppervlaktewatersysteem weer. Hieruit komt naar voren dat de watergangen ten 

noorden van de westelijke toerit in verbinding staan met het oppervlaktewatersysteem. Deze watergangen 

zijn in beheer bij het waterschap. Het zomer- en het winterpeil ligt op NAP -2,8 m. De watergangen ten 

zuiden van de westelijke toerit en bij de oostelijke toerit zijn in beheer bij Rijkswaterstaat. Het is niet bekend 

welke waterstanden in deze watergangen gehandhaafd worden. Op basis van de hoogtemetingen wordt een 

waterpeil van NAP -1,2 m geschat. Op basis van informatie bij de waterbeheerder kan gecheckt worden of 

deze schatting correct is. De waterstanden bij de oostelijke toerit worden gehandhaafd door middel van een 

pomp. Het is niet bekend hoe de waterstand ten zuiden van de westelijke toerit gehandhaafd wordt. 

Mogelijk infiltreert het water naar het omliggende peilgebied. 
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Afbeelding 4.9 Oppervlaktewatersysteem 
 

 
 

 

Watersysteem 

Het afwateringsysteem van de Vlaketunnel bestaat uit 5 deelgebieden: 

- oostelijke kanteldijk; 

- oostelijke toerit; 

- noord-westelijke kanteldijk; 

- zuid-westelijke kanteldijk; 

- westelijke toerit. 

 

Afbeelding 4.10 toont de 5 deelgebieden. 

 

 

Afbeelding 4.10 Indeling afwateringsysteem Vlaketunnel 
 

 
 

 

Oppervlaktes 

Tabel 4.2 geeft voor de verschillende deelgebieden het type oppervlak. 

 

 

Tabel 4.2 Omvang oppervlaktes per deelgebied 
 

 Westelijke toerit 

(m2) 

Oostelijke toerit 

(m2) 

Oostelijke 

kanteldijk (m2) 

Noord-Westelijke 

kanteldijk (m2) 

Zuid-Westelijke 

kanteldijk (m2) 

verhard 6.217,2 7.912,8 7.223 3.643 2.758 

onverhard 0 0 19.162 35.319 8.423 

open water 0 0 4.347 5.299 1.405 
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Lengteprofiel 

Afbeelding 4.11 geeft het lengteprofiel van de weg weer. Inclusief het open deel is de tunnel 774 m lang. Op 

het diepste punt ligt de weg op NAP -14,25 m. 

 

 

Afbeelding 4.11 Lengteprofiel 
 

 
 

 

Dwarsprofiel 

Afbeelding 4.12 toont het dwarsprofiel van de tunnel voor het gesloten deel. 

 

 

Afbeelding 4.12 Dwarsdoorsnede 
 

 
 

 

Vloeistofkelders en pompen 

De Vlaketunnel heeft 4 vloeistofkelders met pompen: 

- oostkelder met een afvoer naar het kanaal door Zuid-Beveland; 

- westkelder met een afvoer naar het kanaal door Zuid-Beveland; 

- middenkelder met een afvoer naar de oost- en de westkelder; 

- hellingkelder, deze kelder zorgt voor de afvoer van het deelgebied Kanteldijk Oost. 

In tabel 4.3 staan de kenmerken van de kelders en de pompinstallaties. 
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Tabel 4.3 Kenmerken vloeistofkelders en pompinstallaties 
 

 Dimensies Oostkelder Westkelder Middenkelder Hellingkelder 

pompcapaciteit m3/h 237,6 302,4 324 188 

aantal pompen # 3 3 2 2 

inhoud vloeistofkelders m3 972 972 42 7 

 

 

HWA-leidingen 

In de tunnelbak voert een HWA het hemelwater af naar de vloeistofkelders. Deze leidingen hebben een 

diameter van 300 mm. 

 

 

4.2.2 Wateroverlast-analyse 

 

Maatgevende buien en aanpak 

Tabel 4.4 geeft de buien uit de gestandaardiseerde stresstest (DPRA, 2018). Per deelgebied van het 

watersysteem is de toetsing uitgevoerd. In de volgende paragrafen zijn de resultaten beschreven. 

 

 

Tabel 4.4 Buien stresstest 
 

Herhalingstijd (jaar) Duur Neerslaghoeveelheid (mm) 

100 1 uur 70 

250 1 uur 90 

1.000 2 uur 160 

 

 

De toegepaste methode om de toetsing uit te voeren varieert per deelgebied. Voor de tunnelconstructie 

(Oostelijke en Westelijke toerit) is er informatie beschikbaar over de ligging en diameter van de leidingen, de 

pompcapaciteit en de omvang van de vloeistofkelder. Deze informatie is omgezet in een hydrodynamsich 

model. Bij de toetsing is gebruik gemaakt van InfoWorks. 

 

Voor de overige deelgebieden is de informatie beperkt. Er is geen informatie beschikbaar over 

bodemopbouw, en afmetingen van watergangen en de gehandhaafde waterstand. Hierdoor kan de analyse 

niet verder reiken dan een toetsing aan de hand van een vereenvoudigde waterbalans. 

 

Oostelijke en westelijke toerit 

Afbeelding 4.13 geeft de toetsingsresultaten weer voor de Vlaketunnel. De afbeelding toont schematisch een 

bovenaanzicht van de afvoerleidingen, vloeistofkelders en de pompen van het HWA-systeem. Bij de 

afvoerleidingen zijn de berekende stijghoogtes voor de verschillende buien weergegeven. De stijghoogtes 

geven de hoogte zijn ten opzichte van het wegdek (een negatieve waarde betekent dus geen water op de 

weg). Uit de afbeelding komt naar voren dat het afwateringssysteem de 3 toetsingsbuien kan verwerken 

zonder dat er water-op-straat berekend wordt. De stijghoogtes blijven meer dan 30 cm onder het wegdek 

staan. 

 

Uit de afbeelding komt trouwens naar voren dat de stijghoogtes voor de T250-bui hoger liggen dan de 

stijghoogtes voor de T1000-bui. Dit wordt veroorzaakt door de neerslagintensiteit. Bij de T250-bui is de 

neerslagintensiteit 90 mm/u en bij de T1000-bui bedraagt deze 80 mm/u. 
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Afbeelding 4.13 Maximale stijghoogtes in m ten opzichte van wegdek 
 

 
 

 

Oostelijke kanteldijk 

Voor de toetsing van het deelgebied Oostelijke kanteldijk is een waterbalans opgesteld. Tabel 4.5 geeft de 

resultaten weer. Voor het onverhard oppervlak is een afstromingscoëfficiënt van 0,3 aangehouden conform 

de ‘Handleiding wegenbouw, ontwerp hemelwaterafvoer’ van Rijkswaterstaat. Voor verhard oppervlak en 

voor open water is de afstromingscoëfficiënt 1. Uit de waterbalans komt een maximale peilstijging van 0,55 

m naar voren. Gezien het hoogteverschil tussen het waterpeil (NAP -1,2) en de hoogte van het wegdek (NAP 

-0,45 m) is er geen sprake van inundatie. Het water stroomt daardoor niet af op de toerit. 

 

 

Tabel 4.5 Waterbalans voor Oostelijke Kanteldijk 
 

Omschrijving Eenheid T100 T250 T1000 

neerslaghoeveelheid mm 70 90 160 

duur uur 1 1 2 

afvoer onverhard m3 402 517 920 

afvoer verhard m3 304 391 696 

afvoer open water m3 506 650 1.156 

afvoer pompen m3 188 188 376 

berging open water m3 1.024 1.371 2.395 

peilstijging open water m 0,24 0,32 0,55 
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Zuidwestelijke kanteldijk 

De resultaten met de waterbalans voor het deelgebied Zuidwestelijke kanteldijk is in tabel 4.6 weergegeven. 

Uit de waterbalans komt een maximale peilstijging van 0,25 m naar voren. Gezien het hoogteverschil tussen 

het waterpeil (NAP -1,2) en de hoogte van het wegdek (NAP -0,45 m) is er geen sprake van inundatie. Het 

water stroomt daardoor niet af op de toerit. 

 

 

Tabel 4.6 Waterbalans voor Zuidwestelijke kanteldijk 
 

Omschrijving Eenheid T100 T250 T1000 

neerslaghoeveelheid mm 70 90 160 

duur uur 1 1 2 

afvoer onverhard m3 177 227 404 

afvoer verhard m3 98 126 225 

afvoer open water m3 193 248 441 

afvoer pompen m3 0 0 0 

berging open water m3 468 602 1.070 

peilstijging open water m 0,11 0,14 0,25 

 

 

Noordwestelijke kanteldijk 

De resultaten met de waterbalans voor het deelgebied Noordwestelijke kanteldijk is in tabel 4.7 

weergegeven. Uit waterbalans komt een maximale peilstijging van 0,72 m naar voren. Gezien het 

hoogteverschil tussen het waterpeil (NAP -2,8) en de hoogte van het wegdek (NAP -0,45 m) is er geen 

sprake van inundatie. Het water stroomt daardoor niet af op de toerit. 

 

 

Tabel 4.7 Waterbalans voor Noordwestelijke kanteldijk 
 

Omschrijving Eenheid T100 T250 T1000 

neerslaghoeveelheid mm 70 90 160 

duur uur 1 1 2 

afvoer onverhard m3 741 954 1.695 

afvoer verhard m3 371 477 848 

afvoer open water m3 255 328 583 

afvoer pompen m3 0 0 0 

berging open water m3 1.368 1.758 3.126 

peilstijging open water m 0,31 0,40 0,72 

 

 

4.2.3 Conclusie 

 

Om na te gaan of er bij extreme neerslag water op de snelweg staat in de Vlaketunnel is het 

afwateringsysteem getoetst bij de gestandaardiseerde stressbuien. Uit de toetsing komt naar voren dat er bij 

geen van de buien (T100, T250 en T1000) sprake is van water op het wegdek. 
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4.3 Wateroverlast: quickscan ontwerpnormen 

 

De ontwerpnormen voor autosnelwegen en kunstwerken op het gebied van waterafvoer zijn beschouwd in 

deze paragraaf. Hierbij is gekeken naar richtlijnen uit verschillende jaartallen om de vergelijking te kunnen 

maken. Allereerst worden de ontwerpcriteria aan het wegdek gegeven. Vervolgens de criteria voor het 

afvoerstelsel. Daarna worden de ontwerpcriteria vergeleken met recente klimaatinzichten. 

 

 

4.3.1 Samenvatting ontwerpnormen 

 

Ontwerpnormen afvoerstelsel met Handleiding Wegenbouw Ontwerp Hemelwaterafvoer 

In de Handleiding Wegenbouw Ontwerp Hemelwaterafvoer 1988 worden twee criteria genoemd die gelden 

bij het ontwerp van een afvoerstelsel. Aangezien in de Handleiding voor 2012 geen nieuwe/andere criteria 

staan en er verwezen wordt naar 1988, wordt aangenomen dat onderstaande criteria ook nu gelden: 

1 neerslagintensiteit (l/s/ha): De neerslagintensiteit wordt gebruikt voor de bepaling van de 

afvoercapaciteit van het afvoerstelsel. Aanbevolen wordt de volgende neerslagintensiteiten te hanteren: 

· 100 l/s/ha waar voldoende opvang naast de wegverharding aanwezig is en er geen gevaar is voor 

water op de vluchtstrook en uitspoeling van bermen en taluds; 

· 167 l/s/ha waar niet voldoende opvang naast de wegverharding aanwezig is, voor de riolen van 

middenbermen en indien er gevaar voor uitspoeling van bermen en taluds bestaat; 

· 200 l/s/ha waar geen ruimte aanwezig is naast de wegverharding voor een extra opvang. Te denken 

is hierbij aan tunnels; 

2 neerslaghoeveelheid (mm/tijdseenheid) met een bepaalde herhalingstijd: De neerslaghoeveelheid voor 

het bepalen van de berging van het afvoerstelsel en debiet van de afvoer zelf. Deze berekening is nodig 

indien een natuurlijke afvoer ontbreekt of wanneer door derden een beperking wordt gesteld aan de 

afvoer op een nabijgelegen watergang. Aanbevolen wordt van de volgende hoeveelheden uit te gaan: 

· T = 10 jaar voor situaties waarbij, nadat de berging in het afvoerstelsel is gevuld, er voldoende ruimte 

aanwezig is naast de wegverharding voor extra opvang; 

· T = 50 jaar voor situaties waarbij, nadat de berging in het afvoerstelsel is gevuld, er slechts een 

beperkte ruimte aanwezig is naast wegverharding. Te denken is hierbij aan grote knooppunten en 

verkeerspleinen; 

· T = 250 jaar voor situaties waarbij, nadat de berging in het afvoerstelsel is gevuld, er geen ruimte 

aanwezig is naast wegverharding. Te denken is hierbij aan tunnels. 

 

Voor de neerslaghoeveelheid wordt gebruik gemaakt van een regenduurlijn of regenkromme. Afbeelding 

4.14 op de volgende pagina geeft de regenduurlijn van 1988, 2007 en voor 2050 weer. Hierin is goed te zien 

dat de T250 bui in 1988 voor korte neerslagduren minder extreem was dan in 2007. Voor de T10 en T50 

geldt dat de buien in 1988 en 2007 om en nabij hetzelfde waren. Voor 1988 wordt gebruik gemaakt van de 

regenkromme van Braak. Voor 2012 en 2050 wordt gebruik gemaakt van de regenduurlijn van Buishand en 

Wijngaard. Voor 2050 is in het kader van klimaatverandering een verhoging van 30 % aangenomen. 

 

Ontwerpnormen afvoer wegdek met Ontwerprichtlijn Autosnelwegen (2007) 

Om wateroverlast op het wegdek te voorkomen wordt elke verharding met een minimum verkanting van 

2,5 % ontworpen. Bij een verkantingsovergang van een rechtstand naar een boog met een gelijke of grotere 

verkanting zijn derhalve ook geen probleem met de waterafvoer te verwachten. In het geval van een 

wentelende verkantingsovergang zal echter altijd een dwarsdoorsnede voorkomen waar de dwarshelling 0 

procent is (verkantingsnulpunt). Rondom het verkantingsnulpunt kan een afwateringsprobleem optreden. 

Met name het ontstaan van grotere waterlaagdikten (2,5 mm of meer) moet worden voorkomen vanwege de 

vermindering van het zicht die daarbij optreedt (met name veroorzaakt door spat- en sproeiwater) en 

vanwege de geringere wrijving tussen de band en het natte wegdek. Onder andere de regenduur en 

regenintensiteit zijn bepalend voor de optredende waterlaagdikte en de lengte van de plassen op de weg. 
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De volgende uitgangspunten liggen ten grondslag aan de afwateringseisen voor de vormgeving en 

dimensionering van de verkantingsovergang: 

- regenintensiteit 36 mm/h; 

- regenduur  5 minuten; 

- waterlaagdikte maximaal 2 a 3 mm; 

- plaslengte  maximaal circa 10 m in één van de rijsporen. 

 

Om te weten of de verkantingswenteling daadwerkelijk voldoende afwatering oplevert, is informatie nodig 

over bijvoorbeeld bovenmatige regenintensiteit of een sterk overheersende windrichting. Als dit soort 

omstandigheden zich voordoen, moet in samenspraak met specialisten worden bepaald of het ruimtelijk 

alignement compenserende voorzieningen nodig zijn. 

 

Richtlijn hemelwaterafvoer voor bruggen en viaducten (2017) 

Deze nieuwe richtlijn gaat in op het ontwerp van hemelwaterafvoer voor bruggen en viaducten. Het ontwerp 

van wegen en tunnels wordt niet behandeld in dit rapport. Deze richtlijn houdt rekening met de toen 

geldende inzichten over extreme neerslag. Hierbij worden herhalingstijden van 1x per 10 jaar en 1x per 50 

jaar gehanteerd met tijdsduren tot 120 minuten voor het klimaat van 2085. Bij de dimensionering van grote 

bruggen dient een dynamische berekening uitgevoerd te worden. Bij kleine bruggen is een dynamische 

berekening niet nodig. 

 

Essentieel onderdeel in het ontwerp van de hemelwaterafvoer is het kantstreepcriterium1. Bij de 

dimensionering van het hemelwaterafvoerstelsel voor weggedeelten met een maximumsnelheid groter of 

gelijk aan 100 km/uur dient voor het ‘kantstreepcriterium’ de volgende referentieperiode te worden 

aangehouden: 

1 voor bruggen en viaducten, waarbij het fysiek onmogelijk is dat er grotere waterhoogtes op het wegdek 

voorkomen dan 30 cm, dient een referentieperiode van 10 jaar te worden aangehouden; 

2 voor bruggen en viaducten, waarbij het mogelijk is dat er waterhoogtes op het wegdek kunnen ontstaan 

van 30 cm of meer, dient een referentieperiode van 50 jaar te worden aangehouden. 

In de regel houdt men voor bruggen en viaducten een referentieperiode van 10 jaar aan. Voor bruggen met 

hoge dichte wandliggers dient een referentieperiode van 50 jaar te worden aangehouden. 

 

Vergelijking ontwikkeling ontwerpneerslag in ontwerpstandaarden 

In de volgende afbeelding zijn de veranderende inzichten in de ontwerpneerslag gevisualiseerd. 

 

 

 

1 Betekenis van kantstreepcriterium: de wegverharding dient als berging van overtollig hemelwater in de vorm van ‘plassen’ met 

een maximale omvang. 
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Afbeelding 4.14 Veranderende inzichten over regenduurlijn 
 

 
 

 

4.3.2 Vergelijking met recente klimaatinzichten 

 

De ontwerprichtlijnen zijn gebaseerd op het klimaat van het verleden. De richtlijn uit 2007 hanteert al een 

klimaatopslag van 30 %. Dit is verstandig, omdat klimaatverandering ervoor zorgt dat extreme neerslag 

vaker voorkomt dan 30 jaar geleden. In andere woorden, een extreme bui met dezelfde herhalingstijd geeft 

meer neerslag dan 30 jaar geleden. De eerste vraag is in hoeverre de 30 % opslag op de extreme neerslag 

strookt met de geobserveerde extreme neerslag. 

 

Nieuwe inzichten 

In 2017 heeft STOWA in samenwerking met HKV en het KNMI een statistisch onderzoek uitgevoerd naar 

recente extreme neerslag in Nederland. De beschouwde periode is 2002 tot 2016. De conclusies zijn 

samengevat in afbeelding 4.15. Kort gezegd laten de observaties van de afgelopen 15 jaar zien dat de 

extreme neerslag vaker voorkomt dan 10 jaar geleden verwacht en dat deze extremer wordt. De neerslag 

van 1x 500 jaar is ongeveer 26-71 % groter dan eerder berekend. Bij een herhalingstijd van 1x 100 jaar is dit 

17-41 % en bij 1x 10 jaar ongeveer 15 %. Het gevolg is dat de regenduurlijn van 1x 200 jaar nu overeenkomt 

met de regenduurlijn van 1x 50 jaar. Regionale verschillen in extremen zullen in een aanvulling op de 

rapportage door STOWA worden onderzocht.  

 

In 2018 is ook een intensief traject doorlopen voor standaardisatie van toetsbuien voor de klimaatstresstests. 

Deze buien zijn ook gebruikt voor de test van de Vlaketunnel. De onderstaande tabel geeft deze weer. Deze 

buien zijn ongeveer 20 % extremer dan de regenduurlijn van STOWA aangeeft. 
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Tabel 4.8 Buien stresstest 
 

Herhalingstijd (jaar) Duur Neerslaghoeveelheid (mm) 

100 1 uur 70 

250 1 uur 90 

1.000 2 uur 160 

 

 

Afbeelding 4.15 Inzichten onderzoek STOWA 
 

 
 

 

Betekenis voor ontwerprichtlijn 

De ontwerpbuien uit de ontwerprichtlijn zijn gevisualiseerd in afbeelding 4.15. Deze zijn vergeleken met de 

recente inzichten van STOWA en de standaardisatie van de klimaatstresstests. Inzichten bij de vergelijking 

- onderzoek STOWA: 

· de T10 en T50 met 30 % klimaatopslag zijn vergelijkbaar met de STOWA resultaten. Essentieel 

verschil is dat de regenduurlijnen recente waarnemingen (2002-2016) betreffen: dus het huidige 

klimaat. De extreme neerslag die in de ontwerprichtlijn van 2007 was verwacht voor 2050 blijkt nu al 

te vallen op basis van de huidige neerslaggegevens en analyse van STOWA. De ontwerprichtlijn van 

2017 gaat uit van extremere neerslag voor 2085 dan het onderzoek van STOWA en past beter in de 

laatste inzichten; 

· hogere herhalingstijden zijn al extremer dan nu al verwacht voor 2050. De regenduurlijn van T200 in 

het STOWA onderzoek gaat uit van 70 mm in 60 minuten, de ontwerprichtlijn uit 2007 met 30 % 

klimaatopslag is geeft 66 mm in 60 minuten bij T250. Deze ontwerpbui voor 2050 is dus al 

achterhaald. De ontwerprichtlijn uit 2017 en bijbehorende extreme neerslag voor 2085 past wel in de 

laatste inzichten van STOWA; 

- de neerslaggebeurtenis in de gestandaardiseerde klimaatstresstest bij T = 250 jaar geeft een flink hogere 

neerslagsom dan de regenduurlijn met 30 % klimaatopslag uit de ontwerprichtlijn van 2007. De 

standaardisatie gaat uit van 90 mm in 60 minuten, de regenduurlijn gaat uit van 66 mm in 60 minuten. 
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4.3.3 Conclusie 

 

De extreme neerslag die is opgenomen in recente en minder recente ontwerprichtlijnen is achterhaald. Dit 

geldt ook voor recente ontwerprichtlijnen waarin een klimaatopslag is opgenomen. Dit betekent dat 

objecten die ontworpen en gebouwd zijn op basis van deze richtlijnen, meer voldoen aan de eisen die ten 

tijde van de bouw aan het object gesteld zijn. Het is belangrijk na te gaan of dit inzicht breder bekend is 

binnen Rijkswaterstaat en te inventariseren welke initiatieven lopen om de gevolgen hiervan te bepalen. 

Witteveen+Bos werkt bijvoorbeeld voor Rijkswaterstaat aan de herziening van de ontwerprichtlijnen voor 

ontwerp van hemelwaterafvoer voor tunnels. Bestaande tunnels, zoals de Vlaketunnel, kunnen op de 

extremere neerslag getoetst worden. Bij de Vlaketunnel blijken de installaties ook bij het toekomstig klimaat 

te voldoen. De afwatering en pompinstallaties van de tunnel voldoen ook bij een veranderend klimaat aan 

de eis van geen wateroverlast bij een herhalingstijd van 1x 250 jaar. 
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5  

 

 

 

 

SCHADEBEPALING 

 

 

5.1 Inschatting schade 

 

De eerste inschatting van de directe schade aan de A58 is gebaseerd op de resultaten van de 

kwetsbaarheidsfase die is beschreven in dit rapport. De schadebepaling is opgedeeld in directe en indirecte 

schade. Uit de waterveiligheidsanalyse is gebleken dat veel objecten inunderen en dus mogelijk schade 

ondervinden door overstromingen. Op basis van de analyse van wateroverlast zijn geen problemen 

geïdentificeerd. Op basis van de analyse van de ontwerprichtlijnen is wel een generiek risico vastgesteld 

omdat de extreme buien door klimaatverandering al zwaarder zijn geworden dan in het verleden verwacht. 

 

 

5.1.1 Eerste bepaling schademechanismen bij inundatie 

 

Bij inundatie van de verschillende objecten van de rijkswegen kunnen verschillende schademechanismen 

optreden. Deze zijn beschreven in tabel 5.1. Ook is hier een eerste indicatie van de schadekosten 

opgenomen.  

 

 

Tabel 5.1 Schadecategorieën per objecttype 
 

Object Schadecategorieën Schadekosten (eerste indicatie) 

weg - zeer ernstig: volledige erosie of instabiliteit 

weglichaam 

- ernstig: instabiliteit, verweking of erosie deel 

weglichaam en -constructie 

- beperkt: oppervlakkige schade door 

vervuiling en afzetting van sediment 

- 100 % van de investeringskosten 

- 10 % van de investeringskosten 

- 1 % van de investeringskosten 

afrit- en oprit - zeer ernstig: volledige erosie of instabiliteit 

weglichaam 

- ernstig: instabiliteit, verweking of erosie deel 

weglichaam en -constructie 

- beperkt: oppervlakkige schade door 

vervuiling en afzetting van sediment 

- 100 % van de investeringskosten 

- 10 % van de investeringskosten 

- 1 % van de investeringskosten 

tankstation - zeer ernstig: volledige vervanging van het 

tankstation 

- beperkt: oppervlakkige schade door 

vervuiling en afzetting van sediment 

- 100 % van de investeringskosten 

- 10 % van de investeringskosten 

vaste brug - zeer ernstig: falen van de constructie 

- ernstig: instabiliteit of schade aan constructie 

- beperkt: oppervlakkige schade door 

vervuiling en afzetting van sediment 

- 100 % van de investeringskosten 

- 20 % van de investeringskosten 

- 5 % van de investeringskosten 

onderdoorgang - zeer ernstig: falen van de constructie 

- ernstig: instabiliteit of schade aan constructie 

- beperkt: oppervlakkige schade door 

vervuiling en afzetting van sediment 

- 100 % van de investeringskosten 

- 20 % van de investeringskosten 

- 5 % van de investeringskosten 
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Object Schadecategorieën Schadekosten (eerste indicatie) 

tunnel/aquaduct - zeer ernstig: falen van de constructie 

- ernstig: schade aan constructie en installaties 

- beperkt: oppervlakkige schade door 

vervuiling en afzetting van sediment 

- 100 % van de investeringskosten 

- 20 % van de investeringskosten 

- 1 % van de investeringskosten 

viaduct - zeer ernstig: falen van de constructie 

- ernstig: instabiliteit of schade aan constructie 

- beperkt: oppervlakkige schade door 

vervuiling en afzetting van sediment 

- 100 % van de investeringskosten 

- 20 % van de investeringskosten 

- 5 % van de investeringskosten 

 

 

5.1.2 Eenheidsprijzen voor directe schade 

 

De eenheidsprijzen voor het bepalen van directe schade zijn gebaseerd op het rapport van Rijkswaterstaat 

uit oktober 2018 en op basis van expert judgement vanuit andere projecten. De belangrijkste 

eenheidsprijzen zijn: 

- autosnelweg per km: EUR 12.000.000,00 per rijrichting (Wegwijzer klimaatadaptatie voor het 

hoofdwegennet, Rijkswaterstaat, 2018, pagina 70); 

- op- en afrit (inclusief kunstwerken): EUR 10.000.000,00 (expert judgement aanname); 

- tankstation: EUR 2.000.000,00 (expert judgement aanname); 

- onderdoorgang (fietstunnel): EUR 1.000.000,00 (expert judgement ander project); 

- vlaketunnel: EUR 100.000.000,00: oorspronkelijke bouwkosten (uit 1972-1975) van Fl. 38.000.000,00 

geïndexeerd met 4 % prijsstijging gedurende 45 jaar; 

- viaduct: EUR 4.000.000,00 (expert judgement ander project). 

 

 

5.1.3 Directe schade A58 binnen Reimerswaal 

 

Op basis van de kwetsbaarheidsanalyse is de directe schade per dijkdoorbraakscenario geschat. De 

geschatte schades zijn indicatief en bedoeld als orde-grootte inschatting. Tabellen 5.2 en 5.3 tonen de 

directe schade op basis van de overstromingskaarten met niet-standvastige regionale keringen (VNK2 

scenario’s). Tabel 5.4 toont de directe schade op basis van de overstromingskaarten met standvastige 

regionale keringen (provincie Zeeland). 
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Tabel 5.2 Overzicht indicatieve schade op basis van stelposten bij Gecombineerd Wester-en Oosterscheldescenario, niet 

 standvastige regionale keringen 
 

Object Hoeveelheid 

of aantal 

Lengte of aantal onder water Aanname schade door 

inundatie per eenheid (EUR) 

Schade (EUR) 

weg 17,5 - 17 km met inundatie 

zonder 

stabiliteitsproblemen 

- 0 km met 

stabiliteitsproblemen 

- 240.000,00 per km (1 % 

investering) 

- 12.400,00 per km (10 % 

investering) 

4.100.000,00 

afrit- en oprit 3 3 100.000,00 (1 % van 

investering) 

300.000,00 

tankstation 2 2 2.000.000,00 (100 % van 

investering) 

4.000.000,00 

vaste brug 1 0  0,00 

onderdoorgang 1 1 50.000,00 (10 % van 

investering 

100.000,00 

tunnel/aquaduct 1 - scenario inundatie: schade 

aan installaties en 

constructie) en constructie 

- 20.000.000,00 (20 % van 

investering) 

20.000.000,00 

viaduct 7 7 200.000,00 (5 % van 

investering) 

1.400.000,00 

totaal    29.900.000,00 

 

 

Tabel 5.3 Overzicht indicatieve schade op basis van stelposten bij Gecombineerd Oosterscheldescenario, niet standvastige 

 regionale keringen (bedragen afgerond) 
 

Object Hoeveelheid 

of aantal 

Lengte of aantal onder water Aanname schade door 

inundatie per eenheid (EUR) 

Schade (EUR) 

weg 17,5 - 12,6 km met inundatie 

zonder stabiliteitsproblemen 

- 0 km met 

stabiliteitsproblemen 

- 240.000,00 per km (1 % 

investering) 

- 12.400,00 per km (10 % 

investering) 

3.400.000,00 

afrit- en oprit 3 2 100.000,00 (1 % van 

investering) 

200.000,00 

tankstation 2 1 2.000.000,00 (100 % van 

investering) 

2.000.000,00 

vaste brug 1 0  0,00 

onderdoorgang 1 1 50.000,00 (10 % van 

investering 

100.000,00 

tunnel/aquaduct 1 - scenario inundatie: schade 

aan installaties en 

constructie) en constructie 

- 20.000.000,00 (20 % van 

investering) 

 

20.000.000,00 

viaduct 7 5 200.000,00 (5 % van 

investering) 

1.000.000,00 

totaal    26.700.000,00 
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Tabel 5.4 Overzicht indicatieve schade op basis van stelposten (Gecombineerd Wester-en Oosterscheldescenario, standvastige 

 regionale keringen) 
 

Object Hoeveelheid 

of aantal 

Lengte of aantal onder water Aanname schade door 

inundatie per eenheid (EUR) 

Schade (EUR) 

weg 17,5 - 10 km met inundatie 

zonder 

stabiliteitsproblemen 

- 0 km met 

stabiliteitsproblemen 

 

- 240.000,00 per km (1 % 

investering) 

- 2.400.000,00 per km (10 % 

investering) 

2.400.000,00 

afrit- en oprit 3 3 100.000,00 (1 % van 

investering) 

300.000,00 

tankstation 2 2 2.000.000,00 (100 % van 

investering) 

4.000.000,00 

vaste brug 1 0  0,00 

onderdoorgang 0 0  0,00 

tunnel/aquaduct 1 0  0,00 

viaduct 7 7 200.000,00 (5 % van 

investering) 

1.400.000,00 

totaal    8.100.000,00 

 

 

In het geval van het Oosterscheldescenario en standvastige regionale keringen treedt er vermoedelijk geen 

schade op aan de A58. 

 

 

5.1.4 De indirecte schade door keteneffecten 

 

De indirecte schade is uitgebreid onderzocht in de pilot van FRAMES gericht op Reimerswaal. De conclusies 

zijn hieronder weergegeven. De analyse heeft de kosten voor geannuleerde reizen, omrijden en congestie 

bepaald voor diverse herkomsten en bestemmingen. 

 

 

Tabel 5.5 Kosten per dag voor de 3 categorieën woon-werkverkeer. 
 

 Herkomst of 

bestemming 

Reimerswaal, 

kosten in EUR 

Door 

Reimerswaal, 

kosten in EUR 

Niet door 

Reimerswaal, 

kosten in EUR 

Vrachtverkeer, 

kosten in EUR 

Totaal in EUR 

geannuleerde 

reizen 

2.629.000,00    2.629.000,00 

omrijden  min: 122.000,00 

max: 375.000,00 

  min: 122.000,00 

max: 375.000,00 

congestie  min: 416.000,00 

max: 

1.275.000,00 

min: 148.000,00 

max: 456.000,00 

246.000,00 min: 810.000,00 

max: 1.977.000,00 

totaal 2.629.000,00 min: 538.000,00 

max: 

1.650.00,00 

min: 148.000,00 

max: 456.000,00 

246.000,00 min: 3.561.000,00 

max: 4.981.000,00 

 

 

Echter, hierbij moet rekening gehouden worden met gedragsveranderingen. In het geval van 

verkeerscongestie zullen mensen besluiten om buiten de spits te reizen of om een andere route te kiezen. 
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Ook zullen na enige tijd de bewoners van Reimerswaal weer naar hun werk of elders naar hun werk gaan, 

waardoor de verzuimkosten afnemen. Bij de bepaling van de kostenefficiëntie zal daarom een reductiefactor 

toegepast worden. 
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6  

 

 

 

 

ONTWIKKELING MAATREGELEN 

 

 

6.1 Handelingsperspectieven 

 

De maatregelen in laag 2 en 3 en in de aanvullende laag 4 van meerlaagse veiligheid zijn ontwikkeld op basis 

van handelingsperspectieven. De focus in deze pilot ligt op het bepalen van handelingsperspectieven en 

maatregelen voor de A58 (individueel). Voor de maatregelen op gebiedsniveau (collectief) die het 

overstromingsrisico beperken zijn onderdeel van de FRAMES pilot Reimerswaal. De maatregelen voor 

waterveiligheid zijn uitgewerkt in een schetsontwerp en indicatieve kostenraming. In onderstaande 

afbeelding zijn de vier handelingsperspectieven aangegeven. 

 

 

Afbeelding 6.1 Vier handelingsperspectieven 
 

 
 

 

In de FRAMES pilot voor Reimerswaal is een opdeling gemaakt in de drie fasen van het herstel. Zie ook 

afbeelding 6.2. Dit onderzoek gaat vooral in op de derde fase van het herstel: het herstel van de A58 zelf. 

 

 

Afbeelding 6.2 Principe berekening hersteltijd hoofdmaatregelen (deels parallelle uitvoering mogelijk) 
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6.2 Maatregelen 

 

Inventarisatie en clustering  

Tijdens de workshop van 15 januari 2019 zijn maatregelen geïdentificeerd binnen de vier kwadranten. Het 

verslag van deze workshop is separaat beschikbaar. Voor de maatregelen voor waterveiligheid A58 binnen 

Reimerswaal wordt de volgende clustering gehanteerd: 

1 doorfunctioneren van de A58 via: 

· collectieve compartimentering van Dijkring 31; 

· ophogen van de A58; 

2 snel herstel van de A58: 

· waterbestendig maken van de objecten. 

De maatregelen voor wateroverlast zijn niet geclusterd, omdat er niet een specifieke kwetsbaarheid bij de 

A58 in Reimerswaal is geconstateerd. De analyse van historische ontwerprichtlijnen gaf aan dat objecten uit 

het verleden mogelijk onvoldoende voorbereid zijn op neerslag die door klimaatverandering extremer is of 

wordt. De maatregelen zijn daarom ingestoken om dit risico te beperken. 

 

Uitwerking kansrijke maatregelen waterveiligheid 

Kansrijke maatregelen richten zich op reductie van de directe schade aan de netwerken en de reductie van 

indirecte schade. De ontwerpen geven een eerste inzicht in de kosten en de ruimtelijke haalbaarheid van 

maatregelen.  

 

 

6.2.1 Kansrijke maatregelen waterveiligheid 

 

Doorfunctioneren door compartimentering 

De maatregel compartimenteren is als onderdeel van de FRAMES pilot Reimerswaal al onderzocht. In dit 

rapport wordt een variant van deze maatregel uitgewerkt. Door alleen de regionale keringen ten noorden 

van de A58 te versterken is de rijksweg beschermd tegen dijkdoorbraken vanuit de Oosterschelde. Voor het 

ontwerp van deze regionale keringen (landdijken) is beoordeeld wat de waterdiepte is en hoe hoog de 

keringen moeten zijn. Dit heeft geresulteerd in een schetsontwerp dat uit twee hoofdonderdelen bestaat: 

1 versterking en verhoging van de regionale keringen die niet voldoende hoog zijn; 

2 versterking regionale keringen die voldoende hoog zijn. 

In afbeelding 6.3 is dit ontwerp weergegeven. 
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Afbeelding 6.3 Doorfunctioneren door compartimentering 
 

 
 

 

De kostenindicatie voor het schetsontwerp is te vinden in onderstaande tabel. 

 

 

Tabel 6.1 Kostenindicatie compartimenteren - noord A58 (bedragen afgerond) 
 

Maatregel Hoeveelheid Kosten (in EUR) per 

eenheid 

Kosten in EUR 

verhoging regionale kering 

(m3) 

91.390 15,00 1.400.000,00 

verwerving grond (m2) 22.280 10,00 200.000,00 

onderhoud keringen met 

voldoende hoogte (m)  

8.300 100,00 800.000,00 

opslag ruimtelijke inpassing 100 %  2.400.000,00 

opslag aannemerskosten 25 %  600.000,00 

onvoorzien 100 %  2.400.000,00 

totaal   7.800.000,00 

 

 

Doorfunctioneren door ophoging 

Een tweede optie voor het doorfunctioneren van de A58 is de integrale verhoging van de A58 tot boven 

verwacht overstromingspeil. Dit betekent dat de snelweg over de gehele lengte tot een hoogte van 

NAP 4,8 m wordt opgehoogd. Bij de uitwerking van deze maatregel is rekening gehouden met een 

dwarsprofiel van 50 meter breed en een helling van de ophoging van 1:3. De huidige weg heeft een 

gemiddelde hoogte van NAP 2,8 m. Dit betekent dat er een netto ophoging nodig is van 2,0 m. De kosten 

voor dit schetsontwerp zijn samengevat in de tabel 6.2. 
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Tabel 6.2 Kostenindicatie integrale ophoging (bedragen afgerond) 
 

Maatregel Hoeveelheid Kosten (in EUR)  

per eenheid 

Kosten in EUR 

verwijderen en aanbrengen 

verharding (m2) 

437.500 120,00 52.500.000,00 

verwerving grond (m2) 270.000 10,00 2.700.000,00 

aanbrengen ophoging in 

zand 

2.366.667 15,00 35.500.000,00 

opslag ruimtelijke inpassing 50 %  45.400.000,00 

opslag aannemerskosten 25 %  22.700.000,00 

onvoorzien 100 %  90.700.000,00 

totaal   249.500.000,00 

 

 

Snel herstel door overstromingsbestendigheid van A58 

De laatste maatregel gaat uit van snel herstel. Dit betekent dat inundatie van de rijksweg wordt 

geaccepteerd in de gemeente Reimerswaal, maar de weg wordt zo aangepast dat de schade en de hersteltijd 

minimaal is. Voor het optreden van de overstroming zijn de taluds van de snelweg verflauwd om de kans op 

erosie, instabiliteit en verweking te minimaliseren. De weg hoeft na het wegpompen van het water alleen 

schoongemaakt te worden. Daarnaast wordt de kanteldijk bij de Vlaketunnel verhoogd tot 4,8 m om zo 

overstroming te voorkomen (in geval van niet-standvastige regionale keringen). Dit betekent dat de weg 

over een behoorlijke lengte verhoogd moet worden om een goed horizontaal alignement te hebben voor 

het verkeer. De tunnel is direct beschikbaar zonder dat herstel nodig is. De kosten voor de maatregel zijn in 

onderstaande tabel opgenomen. 

 

 

Tabel 6.3 Kostenindicatie snel herstel - verhogen kanteldijk (bedragen afgerond) 
 

Maatregel Hoeveelheid Kosten (in EUR) per eenheid Kosten in EUR 

verwerving grond kanteldijk (m2) 15.000 10,00 200.000,00 

verwijderen en aanbrengen verharding bij kanteldijk 

(m2) 

12.500 120,00 1.500.000,00 

verhogen kanteldijk Vlaketunnel (m3) 67.000 15,00 1.000.000,00 

opslag ruimtelijke inpassing 50 %  1.400.000,00 

opslag aannemerskosten 25 %  700.000,00 

onvoorzien 50 %  1.400.000,00 

totaal   6.200.000,00,00 

 

 

Verflauwing taluds 

Het versterken van de taluds is benoemd als mogelijke maatregel voor het bereiken van 

overstromingsbestendigheid. De kosten zijn bepaald in onderstaande tabel. In de kwetsbaarheidsanalyse is 

beoordeeld in hoeverre schade aan taluds kan optreden. Uit deze analyse is gebleken dat er een zeer kleine 

kans is op bezwijken. Deze maatregel is daarom niet meegenomen in het maatregelpakket en de bepaling 

van de kostenefficiëntie. 
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Tabel 6.4 Kostenindicatie verflauwen taluds (bedragen afgerond) 
 

Maatregel Hoeveelheid Kosten (in EUR) 

per eenheid 

Kosten in EUR 

verwerving grond (m2) 444575,9569 10,00 400.000,00 

aanbrengen ophoging in 

zand voor taluds (1:3) 

134391,9657 15,00 2.000.000,00 

opslag ruimtelijke inpassing 50 %  1.200.000,00 

opslag aannemerskosten 25 %  600.000,00 

onvoorzien 50 %  1.200.000,00 

totaal   5.400.000,00 

 

 

6.2.2 Wateroverlast 

 

De maatregelen om wateroverlast te voorkomen zijn thematisch geclusterd: 

- onderhoud intensiveren: beheer van bermen, sloten en putten; 

- wegprofiel opnieuw ontwerpen: dikte, verkanting of type asfalt en vormgeving van bermen; 

- verkeersmanagement: snelheid reduceren en communicatie hierover ten tijde van wateroverlast; 

- regionaal watersysteem verbeteren: A-watergangen / duikers / pompcapaciteit voor de afvoer vergroten. 

Er zijn geen maatregelen ontworpen en geraamd op schetsontwerpniveau. Binnen Reimerswaal zijn immers 

geen specifieke risico’s geconstateerd. 
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KOSTENEFFICIËNTIE VAN MAATREGELEN 

 

 

In dit hoofdstuk wordt de kostenefficiëntie (doelmatigheid) van volgende maatregelpakketten bepaald1: 

1 compartimentering - totaal; 

2 compartimentering - noord; 

3 beschermen gemalen; 

4 ophogen A58; 

5 verhogen kanteldijk Vlaketunnel. 

 

Een maatregelpakket is kostenefficiënt als de som van de baten (vermeden schade) groter is dan de kosten2. 

Dit kan worden uitgedrukt met een baten/kosten-ratio. Een maatregel is kostenefficiënt als: 

 

 
𝐵𝑎𝑡𝑒𝑛

𝐾𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛
> 1 

 

 

De baten van de maatregelpakketten bestaan uit een daling van de jaarlijkse verwachtingswaarde (JVW) van 

de (direct en indirecte) schade die optreedt bij de dijkdoorbraakscenario’s ten opzichte van de situatie 

zonder extra maatregelen. Hierbij is aangenomen dat de maatregelpakketten effectief zijn: door uitvoering 

van de maatregelen kan de schade 100 % worden voorkomen. 

 

Kosten en baten treden zelden op hetzelfde moment op. Rekening houdend met een positieve tijdsvoorkeur 

zijn, om de baten en kosten onderling vergelijkbaar te maken, alle bedragen teruggerekend naar het 

waarderingsmoment (2019). Hierbij is conform het Kabinetsstandpunt3 gerekend met een discontovoet van 

4,5 %. Voorts is uitgegaan van eeuwigdurende jaarlijkse baten (vermeden schade) en jaarlijkse kosten. De 

berekening van de jaarlijkse kosten is daarbij gebaseerd op de methode van equivalente jaarlijkse kosten, 

waarbij de totale levensduurkosten zijn omgerekend naar een gemiddelde per jaar. Hierin is voor beheer en 

onderhoud een percentage van de investeringskosten genomen. 

 

 

7.1 Samenvatting directe en indirecte schade 

 

In tabel 7.1 en 7.2 staat een samenvatting van de directe en indirecte schades van de A58. 

 

 
 

1  De maatregelen ‘compartimentering - totaal’, ‘beschermen gemalen’ zijn in de FRAMES pilot Reimerswaal van de provincie 

Zeeland ontwikkeld. Voor bijkomende informatie over deze maatregelen wordt verwezen naar het eindrapport van de 

Reimerswaal pilot. Voor de volledigheid van dit project worden de maatregelen wel meegenomen bij de analyse van de 

kosteneffectiviteit. 

2  In vorige rapportages is gesproken van kosteneffectiviteit. Kosteneffectiviteit is de mate van doelmatigheid van besteding van 

geld. Met andere woorden, er wordt onderzocht welke maatregel de laagste kosten kent om een bepaalde doelstelling te 

bereiken. In deze pilot is er geen vooraf gedefinieerde (veiligheids)doelstelling voor vitale infrastructuur. Daarom wordt 

gewerkt met kostenefficiëntie en worden de baten afgewogen tegen de kosten. 

3  Ministerie van Financiën, 2015. 
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Tabel 7.1 Directe schade aan A58 (bedragen zijn afgerond) 
 

Netwerk 

Niet-standvastige regionale keringen (VNK2) Standvastige regionale keringen (PZ) 

Maximaal 

Oosterscheldescenario 

Maximaal Ooster- en 

Westerscheldescenario 

Maximaal 

Oosterscheldescenario 
Maximaal Ooster- en 

Westerscheldescenario 

A58 EUR 26.300.000,00 EUR 29.200.000,00   -    EUR 8.100.000,00 

 

 

Tabel 7.2 Indirecte schade aan elektriciteitsnetwerk en A58 
 

A58 Schade per dag 

geannuleerde reizen, omrijden, congestie EUR 4.271.000,00 

 

 

Het schadebedrag in tabel 7.2 houdt nog geen rekening met gedragsveranderingen tijdens en na een 

overstroming. In het geval van verkeerscongestie zullen mensen besluiten om buiten de spits te reizen of om 

een andere omrijdweg te kiezen. Ook zullen na enige tijd de bewoners van Reimerswaal weer naar hun werk 

of elders naar hun werk gaan, waardoor de verzuimkosten afnemen. Bij de bepaling van de totale indirecte 

schade van de A58 wordt daarom aangenomen dat de schade na 2 à 3 weken afneemt tot 60 % van het 

geschatte bedrag. 

 

 

7.2 Hersteltijden en kostenefficiëntie maatregelen 

 

 

De totale hersteltijd bij een dijkdoorbraak bestaat uit 3 onderdelen (zie afbeelding 7.1) Hieronder worden de 

verschillende uitgangspunten voor de hersteltijd en effectiviteit van de maatregelen besproken. 

 

 

Afbeelding 7.1 Principe berekening hersteltijd hoofdmaatregelen (deels parallelle uitvoering mogelijk) 
 

 
 

 

Uitgangspunten in baseline scenario 

- hersteltijd dichten breslocaties: 3 maanden; 

- hersteltijd leegpompen gebied1: enkel noodpompen Waterschap zijn beschikbaar. Hersteltijd is 7 weken; 

- bij niet-standvastige regionale keringen valt de A58 uit in zowel het gecombineerd Oosterschelde als het 

gecombineerde Westerschelde- en Oosterscheldescenario; 

- bij standvastige regionale keringen valt de A58 enkel uit bij het gecombineerde Westerschelde- en 

Oosterscheldescenario. Bij het gecombineerd Oosterscheldescenario blijft de A58 gevrijwaard van schade 

en onderbreking; 

- bij niet-standvastige regionale keringen voldoet de kanteldijk van de Vlaketunnel niet en loopt deze 

schade op; 

- bij standvastige regionale keringen voldoet de kanteldijk wel en blijft de Vlaketunnel gevrijwaard; 

- hersteltijd A58 indien Vlaketunnel onder water stroomt: 4 maanden; 

- hersteltijd A58 indien Vlaketunnel niet onder water loopt: 2 weken (er treedt geen grote fysieke schade 

op aan rest van het netwerk). 

 
 

1  Deze is bepaald in de FRAMES pilot Reimerswaal (zie eindrapport FRAMES pilot Reimerswaal). 
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Uitgangspunten bij maatregelpakketten 

Uitgangspunten: 

- bij compartimentering - totaal treedt er geen schade meer op aan de netwerken; 

- bij compartimentering - noord treedt er bij het gecombineerd Oosterscheldescenario geen schade meer 

op aan de A58. Bij het gecombineerde Westerschelde- en Oosterscheldescenario wel nog; 

- bij beschermen gemalen wordt uitgegaan van de pompcapaciteit van alle noodpompen van het 

waterschap én alle bestaande gemalen. De hersteltijd voor het leegpompen van het gebied wordt 

gereduceerd met 5 weken; 

- bij ophogen A58 treedt er geen schade meer op aan de A58; 

- bij verhogen kanteldijk treedt er geen schade meer op aan de Vlaketunnel1 en neemt de hersteltijd af 

van 4 maanden naar 2 weken (er kan wel nog indirecte schade optreden aangezien de A58 door 

overstroming nog onderbroken kan worden). 

 

Kostenefficiëntie maatregelen bij standvastige en niet-standvastige regionale keringen 

De kostenefficiëntie van de maatregelen wordt bepaald, uitgaande van niet-standvastige of wel standvastige 

regionale keringen. In tabel 7.3 is de hersteltijd en de resulterende indirecte schade per scenario 

weergegeven uitgaande van niet-standvastige regionale keringen. In tabel 7.4 wordt vervolgens de 

kostenefficiëntie van elke maatregel bepaald (niet standvastige regionale keringen). In tabel 7.5 is de 

hersteltijd en de resulterende indirecte schade per scenario weergegeven uitgaande van standvastige 

regionale keringen. In tabel 7.6 wordt vervolgens de kostenefficiëntie van elke maatregel bepaald 

(standvastige regionale keringen). 

 

 

 

1 Opdat de Vlaketunnel goed kan functioneren heeft deze, naast dat er geen schade aan de tunnel zelf mag optreden, 

elektriciteit nodig voor diverse voorzieningen (filesignalering, verlichting, wegpompen regenwater, brandweer etc. ). Er wordt 

uitgegaan dat de Vlaketunnel na 2 weken terug aangesloten is of kan worden vanaf de westkant van de Vlaketunnel (vanuit 

dijkring 30). 
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Tabel 7.3 Hersteltijden (in weken) en indirecte schade bij niet-standvastige regionale keringen 
 

Scenario 

Baseline Compartimentering 

- totaal 

Compartimentering - 

noord 

Beschermen gemalen Ophogen A58 Verhogen kanteldijk 

OS OSWS OS OSWS OS OSWS OS OSWS OS OSWS OS OSWS 

hersteltijd breslocaties 

(weken) 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

hersteltijd gemalen 

(weken) 

7 7     2 2 7 7 7 7 

hersteltijd elektriciteit 

(weken) 

52 52     52 52 52 52 52 52 

hersteltijd A58 (weken) 16 16     16 16 0 0 2 2 

totale hersteltijd 

elektriciteit (weken)* 

4 4 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 

totale hersteltijd A58 

(weken) 

35 35 0 0 0 12 30 30 0 0 21 21 

totale indirecte schade 

elektriciteit (EUR) 

83.700.000,00 83.700.000,00  -     -      -    83.700.000,00 83.700.000,00 83.700.000,00 83.700.000,00 83.700.000,00 83.700.000,00 83.700.000,00 

totale indirecte schade 

A58 (EUR) 

627.800.000,00 627.800.000,0  -     -      -    215.300.000,00 538.100.000,00 538.100.000,00   -      -    376.700.000,00 376.700.000,00 

*  Uitgangspunt bij indirecte schade elektriciteit is dat er na 4 weken geen schade meer buiten dijkring 31 optreedt. 
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Tabel 7.4 Kostenefficiëntie maatregelen bij niet-standvastige regionale keringen (disconteringsvoet 4,5 %) 

 

Scenario 

Baseline Compartimentering - 

totaal 

Compartimentering - 

Noord 

Beschermen gemalen Ophogen A58 Verhogen kanteldijk 

OS OSWS OS OSWS OS OSWS OS OSWS OS OSWS OS OSWS 

Totale directe schade 

(EUR) 

 33.000.000,00  35.900.000,00   -      -       33.000.000,00  35.900.000,00  6.700.000,00  6.700.000,00  13.000.000,00  15.900.000,00  

Totale indirecte 

schade (EUR) 

711.500.000,00  711.500.000,00    -      -      -    299.000.000,00  621.800.000,00  621.800.000,00   83.700.000,00   83.700.000,00  460.400.000,00  460.400.000,00  

jaarlijks risico (EUR)   250.000,00   -      600.000,00  220.000,00   30.000,00   160.000,00 

CW_baat (EUR)   5.600.000,00  4.200.000,00   700.000,00   4.900.000,00   2.000.000,00 

investeringskost 

maatregel (EUR)    37.200.000,00   7.800.000,00   1.200.000,00   249.500.000,00   6.200.000,00 

jaarlijks onderhoud (%)  3,00 % 3,00 % 5,00% / / 

levensduur maatregel 

(jaar)  50 50 30 / / 

CW_maatregel (EUR)    43.100.000,00   9.000.000,00  1.700.000,00   249.500.000,00   6.200.000,00 

kostenbatenratio  0,13 0,47 0,41 0,02 0,32 
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Tabel 7.5 Hersteltijden (in weken) en indirecte schade bij standvastige regionale keringen 
 

Hersteltijden Baseline Compartimenteri

ng - totaal 

Compartimentering - 

Noord** 

Beschermen gemalen Ophogen A58 Verhogen kanteldijk** 

scenario OS OSWS OS OSWS 

n.v.t. 

OS OSWS OS OSWS 

n.v.t. 

hersteltijd breslocaties (weken) 12 12 12 12 12 12 12 12 

hersteltijd gemalen (weken) 7 7   2 2 7 7 

hersteltijd elektriciteit (weken) 52 52   52 52 52 52 

hersteltijd A58 (weken) 2 2   2 2 0 0 

totale hersteltijd elektriciteit (weken) * 4 4 0 0 4 4 4 4 

totale hersteltijd A58 (weken) 0 21 0 0 0 16 0 0 

totale indirecte schade elektriciteit (EUR)  -    83.700.000,00   -      -      -    83.700.000,00   -    83.700.000,00 

totale indirecte schade A58 (EUR)   -    376.700.00,00   -     -      -    287.000.000,00   -      -    

*  Uitgangspunt bij indirecte schade elektriciteit is dat er na 4 weken geen schade meer buiten dijkring 31 optreedt. 

**  Bij standvastige regionale keringen heeft het maatregelpakket compartimentering - noord of verhogen kanteldijken geen nut, aangezien deze geen bijkomende bescherming bieden aan het elektriciteitsnetwerk of 

 de A58 . 
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Tabel 7.6 Kostenefficiëntie maatregelen bij standvastige regionale keringen 
 

Scenario 

Baseline Compartimentering - totaal Compartimentering - 

Noord* 

Beschermen gemalen Ophogen A58 Verhogen 

kanteldijk * 

OS OSWS OS OSWS 

n.v.t. 

OS OSWS OS OSWS 

n.v.t. 

Totale directe 

schade (EUR) 

 

6.200.000,0

0 

 

14.800.000,

00 

 -      -     6.200.000,00  14.800.000,00  6.200.000,00  6.200.000,00 

Totale indirecte 

schade (EUR) 

-    460.400.000

,00 

 -     -     -    370.700.000,00  -    83.700.000,00    

jaarlijks risico (EUR)   100.000,00   -    80.000,00 20.000,00 

CW_baat (EUR)    2.200.000,00   400.000,00   1.800.000,00 

investeringskost 

maatregel (EUR)    37.200.000,00   1.200.000,00   249.500.000,00 

jaarlijks onderhoud 

(%)  3,00 % 5,00 % / 

levensduur 

maatregel (jaar)  50 30 / 

CW_maatregel (EUR)    43.100.000,00  1.700.000,00   249.500.000,00 

Kostenbatenratio  0,05 0,24 0,01 

* Bij standvastige regionale keringen heeft het maatregelpakket compartimentering - noord of verhogen kanteldijken geen nut, aangezien deze geen bijkomende bescherming bieden aan het elektriciteitsnetwerk of de 

A58  
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7.3 Resultaten kostenefficiëntie 

 

Tabel 7.7 toont de baten/kosten-ratio’s van de verschillende maatregelen. Geen enkele maatregel blijkt 

kostenefficiënt te zijn: de baten/kosten-ratio’s is steeds kleiner dan 1 en de kosten wegen niet op tegen de 

baten. 

 

 

Tabel 7.7 Baten/kosten-ratio’s maatregelpakketten 
 

Kosten-batenratio’s Niet-standvastige regionale keringen 

(VNK2 scenario’s) 

Standvastige regionale keringen 

(scenario’s provincie Zeeland) 

compartimentering - totaal 0,13  0,05  

compartimentering - Noord 0,47  n.v.t. 

beschermen gemalen 0,41  0,24  

ophogen A58 0,02  0,01  

verhogen kanteldijk 0,32  n.v.t. 

 

 

Gevoeligheidsanalyse 

Bovenstaande resultaten zijn sterk afhankelijk van de gehanteerde uitgangspunten. Een belangrijke onzekere 

factor is bijvoorbeeld de duur dat de indirecte schade bij bedrijven buiten Reimerswaal aanhoudt. In de 

analyse hierboven is gerekend met een duur van 4 weken. Om de robuustheid van de conclusies na te gaan 

is een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd. Volgende uitgangspunten zijn onderzocht: 

- duur indirecte schade elektriciteit buiten dijkring 31: 4 weken, 8 weken, 12 weken; 

- duur hersteltijd leegpompen gebied: 10 weken, 15 weken, 20 weken; 

- investeringskost maatregelen: 1x of 2x zo duur.  

 

Tabel 7.8 toont de minimale en maximale batenkostenratio’s die bekomen zijn bij de gevoeligheidsanalyse. 

De batenkostenratio’s van alle maatregelen zijn ook onder andere uitgangspunten niet gunstig.  

 

 

Tabel 7.8 Batenkostenratio’s maatregelpakketten bij gevoeligheidsanalyse 
 

Batenkostenratio’s Niet-standvastige regionale keringen 

(VNK2 scenario’s) 

Standvastige regionale keringen 

(scenario’s Provincie Zeeland) 

compartimentering - totaal 0,07 - 0,19 0,06 - 0,10 

compartimentering - Noord 0,26 - 0,69 n.v.t. 

beschermen gemalen 0,21 - 0,41 0,12 - 0,24 

ophogen A58 0,01 - 0,03 0,01 - 0,01 

verhogen kanteldijk 0,16 - 0,32 n.v.t. 

 

 

 

 

 



58 | 59 Witteveen+Bos | 109219/19-007.358 | Definitief 03 

8  

 

 

 

 

CONCLUSIES 

 

 

8.1 Kwetsbaarheidsanalyse 

 

8.1.1 Provinciedekkende analyses 

 

Op hoofdlijnen blijkt uit de waterveiligheidsanalyse dat veel rijkswegen in Zeeland in overstroombaar gebied 

liggen. Dit geldt vooral voor Reimerswaal, Schouwen-Duiveland en in mindere mate voor Walcheren en 

Zuid-Beveland. De detailanalyse van Reimerswaal geeft inzicht in de kwetsbaarheden van de rijkswegen voor 

overstromingen en levert inzichten op die kunnen worden opgeschaald naar andere delen van de rijkswegen 

in Zeeland. 

 

In de provinciedekkende analyse van wateroverlast zijn geen grote problemen geconstateerd. Kanttekening 

is dat niet voor alle delen van Zeeland wateroverlastkaarten beschikbaar waren bij het Waterschap 

Scheldestromen. Een kwetsbaar punt is de N61 bij Terneuzen in Zeeuws-Vlaanderen waar de weg over een 

lengte van enkele honderden meters kan onderlopen. 

 

 

8.1.2 Detailanalyses in Reimerswaal 

 

Voor de Vlaketunnel zijn de volgende inzichten opgedaan: 

- waterveiligheid: tunnel lijkt droog te blijven in geval van standvastige regionale keringen. Er is 

geconstateerd dat de kanteldijk niet mee opgehoogd is met de primaire waterkering (met andere 

woorden, huidige primaire waterkering is hoger dan kanteldijk Vlaketunnel). De aanname van niet 

standvastige regionale keringen leidt in de overstromingskaart tot inundatie van de tunnel; 

- wateroverlast: ook bij extreme buien in de toekomst heeft de tunnel voldoende berging en afvoer; 

- in algemene zin blijkt de resolutie van de VNK2 dijkdoorbraakscenario’s te grof te zijn voor de analyse 

van specifieke objecten. 

 

Uit de analyse van het weglichaam van de A58 blijkt: 

- afhankelijk van de overstromingskaart inundeert 0 tot 17 km van de 17,5 km binnen Reimerswaal; 

- de verwachting is dat de taluds niet instabiel worden, er is een zeer beperkte kans dat er instabiliteit van 

steile en hoge taluds kan optreden; 

- verder onderzoek naar de stabiliteit van de wegtaluds is nodig: een gevoeligheidsanalyse van 

gehanteerde uitgangspunten (beschouwde faalmechanisme, leegpomptijd, rekening houden met wel of 

geen inundatie, verkeersbelasting) en het duiden van de beperking van toegepaste modellen is 

aangewezen. 

 

De schade is sterk afhankelijk van de overstromingsbestendigheid van individuele objecten. Voor de 

Vlaketunnel is het belangrijk inundatie te voorkomen. Het weglichaam zelf is minder kwetsbaar. De duur van 

de onderbreking van de A58 zorgt ervoor dat de indirecte schade hoger is dan de directe schade. 

 

Wateroverlast is wel geïdentificeerd als algemeen risico: objecten uit het verleden zijn namelijk gebouwd op 

het klimaat van het verleden. Dit is niet het geval bij de Vlaketunnel, maar voor andere kritische objecten als 

het aquaduct bij Middelburg is het nog niet bekend. 
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8.2 Maatregelen 

 

Voor de A58 zijn verschillende maatregelen ontwikkeld voor doorfunctioneren of snel herstel: 

- het aanpassen van grootschalige infra vereist altijd grote investeringen; 

- maatregelen nemen puur voor laag 2 bescherming van de infrastructuur is erg duur: de kostenindicatie 

voor de maatregelen varieert tussen EUR 6.000.000 en EUR 250.000.0000; 

- meekoppelen met geplande investeringen kan de kosten sterk verlagen; 

- klimaatadaptatie als standaard onderdeel in MIRT verkenningen en planstudies meenemen is essentieel 

om de bestaande infrastructuur te toetsen op zijn klimaatbestendigheid en voor de betaalbaarheid van 

maatregelen  

 

 

8.3 Kostenefficiëntie 

 

De volgende inzichten over kostenefficiëntie zijn opgedaan: 

- indirecte schade kan hoger zijn dan de directe schade en moet daarom worden meegenomen in 

schadebepaling; 

- met de huidige herhalingstijden en veiligheidsnormen van de primaire keringen lijken de meeste 

maatregelen niet kostenefficiënt: meekoppelen is de enige echte optie; 

- een belangrijke kanttekening is dat de statistiek ook gebaseerd is op het klimaat van het verleden: 

herhalingstijden kunnen in de toekomst wijzigen, met name door versnelde zeespiegelstijging. Hierdoor 

kunnen maatregelen die nu niet kosteneffectief zijn dat op termijn (autonoom) wel worden; 

- in de huidige situatie is het verhogen van de kanteldijk kosteneffectief als de faalkans van de 

dijktrajecten een factor 3 hoger is (faalkans Oosterscheldedijk 1:1000, faalkans Westerscheldedijk 1:3333). 
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