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1 Inleiding 

Veel gemeenten werken al aan het klimaatbestendig maken van de leefomgeving. Maar het 
klimaat verandert sneller dan verwacht. Daarom is een Deltaplan opgesteld, het doel is dat 
klimaatadaptatie in 2020 een integraal onderdeel is van het beleid zodat in 2050 ons land 
klimaatbestendig ingericht is. Om dit gericht te kunnen doen is het van belang de gevolgen van 
klimaatverandering helder in het vizier te hebben. De gemeente voert daarom stresstesten voor 
wateroverlast, overstroming, hitte en droogte uit. 
 
Stresstesten hebben als doel om inzicht te krijgen in welke problemen er ontstaan bij extreme 
neerslag, hittegolven en perioden van droogte. Acute knelpunten kunnen vervolgens worden 
aangepakt en daarnaast kan een strategie en beleid worden opgesteld om langzamerhand meer 
klimaatbestendig te worden. 
De klimaatverandering betekent vooral een meer frequente blootstelling van het stedelijk gebied 
aan extreme weersituaties. Door in alle nieuwe ontwerpen en herinrichtingsprojecten hier rekening 
mee te houden kan in de loop der jaren het stedelijk gebied robuuster worden ingericht. Daarmee 
vraagt de klimaatadaptatie om een aanpassing van de huidige ontwerpuitgangspunten en een 
(her)overweging van hoe ons bebouwde gebied functioneert bij extreem weer.  
 
Klimaatadaptatie is niet alleen een opgave, maar tegelijkertijd ook een kans. Het is een kans voor 
leefbaarheid van de stad en het platteland, waar het prettig leven en werken is. Het is een kans 
voor het creatief, vernieuwend ontwerpen van de openbare- en private ruimte en het is een 
uitgelezen kans om bij het oplossen van knelpunten, baten voor meerdere beleidsdomeinen, 
(regionale) overheden en private partijen te bereiken. Het is een kans om zowel in- als extern 
stakeholders te betrekken bij de inrichting van de openbare ruimte. 
 
1.1 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 worden de gehanteerde methoden voor de verschillende stresstesten toegelicht. In 
hoofdstuk 3 worden de resultaten van de stresstesten weergegeven en conclusies gegeven. In de 
bijlagen zijn onder andere de stresstestkaarten te vinden. 
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2 Methode 

2.1 Hitte 
Het Tauw hittestressmodel geeft inzicht in zowel de huidige situatie als in de toekomst (2050) en 
gaat uit van de lucht- en gevoelstemperatuur (volgens de PET-methode). Het hittemodel geeft een 
voorspelling van de lokale lucht- en gevoelstemperatuur op (circa) 1,5 meter boven grond rond het 
tijdstip 15:00 uur op een hete, bijna windstille middag tijdens een fictieve hittegolf. De resulterende 
hittestresskaarten (relatieve luchttemperatuur 2018 en 2050 en relatieve gevoelstemperatuur 2018 
en 2050) tonen de lokale temperatuur met een kwalitatieve schaal (aanzienlijk warmer, warmer, 
neutraal, koeler en aanzienlijk koeler dan buiten de stad) en geven een goede indicatie van het 
effect van hittestress. De hittestresskaarten van Tauw bieden informatie op straat- en wijkniveau. 
Ons hittestressmodel is ontwikkeld samen met de Wageningen Universiteit (WUR). De kaarten 
geven weer waar mogelijke knelpunten op kunnen treden met betrekking tot hittestress. 
Dit hittemodel is niet conform de bijsluiter van het DPRA. De methode in de bijsluiter maakt 
gebruik van een gemiddelde van meerdere tijdstippen, waar wij naar één tijdstip kijken 
(15:00 ’s middags). Ook maakt de methode gebruik van wind, waarbij ons model uitgaat van 
een windstille situatie.   
 
2.2 Droogte 
De droogtescan hebben wij uitgevoerd in drie stappen. In de eerste stap heeft een hydrologisch 
specialist via een bureaustudie het watersysteem en de toekomstige ontwikkelingen beschreven 
en deze beoordeelt op gevoeligheden. Stap twee is een nadere inventarisatie van de lokale 
bekende droogte-effecten aan de hand van een interview met een gebiedsdeskundige van 
gemeente en/of waterschap. Tijdens stap drie is een droogte-kwetsbaarheidskaart opgesteld aan 
de hand van bodem- en grondwatergegevens en de gegevens uit stap 1 en 2 en wordt er nader 
ingegaan op de kwetsbaarheden en de kansen. De droogtestresstest wordt uitgevoerd volgens de 
bijsluiter van de DPRA. 
 
2.3 Wateroverlast 
De doelstelling van de standaarden voor de stresstest is volgens het DPRA tweeledig: 

• Het in beeld brengen van de kwetsbaarheid van de leefomgeving voor wateroverlast, 
droogte, hitte en de gevolgen van overstromingen 

• Het vergroten van de vergelijkbaarheid van de kwetsbaarheid tussen gebieden 
Het Deltaplan RA geeft expliciet aan dat de stresstest zich moet richten op stedelijk en landelijk 
gebied. De interactie tussen de deelsystemen van de bebouwde kom (riolering, stedelijk water en 
maaiveld) en het regionaal systeem (regionaal water en maaiveld) is een belangrijke schakel bij 
het functioneren van de deelsystemen bij extreme gebeurtenissen. 
De stresstest wateroverlast bestaat uit een aantal onderdelen. Figuur 2.1 schetst de onderdelen 
van de stresstest en de relatie met de risicodialoog. 
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Figuur 2.1  Schematisatie van de onderdelen van de stresstest (Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 2019, DPRA, 

Stowa, Rioned) 
 
De stresstest moet een benadering van de werkelijkheid zijn. De stresstest voor de gemeente 
Waalwijk is uitgevoerd in Tygron. Tygron is een hydrodynamisch model, die zeer nauwkeurig de 
openbare ruimte in kaart brengt om vervolgens hier een bui op los te laten. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van de laatste openbare data van de panden, het groen, de functies (BGT), de 
hoogtekaart (AHN3) en de grondwaterstanden (NHI). Het effect van de riolering is hierbij als 
bakjesmodel meegenomen. Op de onderzochte buien is het effect van de riolering beperkt. Door 
dat Tygron een diffuus model is hebben al deze lagen, zoals in de werkelijkheid, invloed op elkaar. 
Via vastgestelde natuurkundige formules wordt de data in deze openbare ruimte één geheel, om 
op deze manier de werkelijkheid zo goed mogelijk na te kunnen bootsen.  
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2.4 Overstroming 
Kwetsbaarheden voor overstromingen brengen wij in beeld met behulp van de stresstest light op 
basis van informatie van de Klimaateffectatlas (www.klimaateffectatlas.nl). Met deze informatie 
beantwoorden wij de door de provincie opgestelde vragen voor uitvoering van stresstesten (zie 
paragraaf 2.5). Eén van de vragen die beantwoord dient te worden, ‘Hoe hoog is de kans op 
overlijden bij een overstroming?’, wordt niet langer door de klimaateffectatlas beantwoord, omdat 
deze vraag niet realistisch te beantwoorden is. Om deze reden zal deze vraag dan ook niet in 
deze stresstest beantwoord worden.  
 
2.5 Vereisten Provincie Noord-Brabant 
Om te voldoen aan de vereisten van de provincie Noord-Brabant voor het verlenen van de 
subsidie voor dit project zijn de volgende vragen in dit rapport beantwoord: 
 
Hitte 

• Hoeveel tropische dagen zijn er per jaar?  
• Hoe vaak en waar treedt hittestress op door warme nachten? 
• Wat is de invloed van hitte op het aanwezige oppervlaktewater? 

Droogte 
• Hoe hoog is het neerslagtekort? 
• Welk effect heeft droogte op de grondwaterstand? 
• Welke indirecte effecten kunnen optreden als gevolg van droogte (landbouw, natuur, et 

cetera)? 
Wateroverlast 

• Wat betekent klimaatverandering voor het neerslagpatroon? 
• Waar in het bebouwd gebied blijft het water na hevige neerslag staan? 
• Waar lopen gebouwen en infrastructuur risico als gevolg van wateroverlast? 
• Waar neemt overlast door grondwaterstijging toe? 
• Waar lopen landbouw- en natuurgebieden risico? 

 
Overstromingen 

• Hoe groot is de overstromingskans voor een bepaald gebied? 
• Hoe hoog komt het water bij een overstroming dan te staan? 
• Welke economische en maatschappelijke schade kan optreden bij een overstroming? 

 
2.6 KNMI Klimaatscenario’s  
Het KNMI heeft vier toekomstige klimaatscenario’s uitgewerkt voor Nederland, waarvan het WH 
scenario het meest extreme is. De ‘W’ staat voor Warm en slaat op de verandering van de 
temperatuur. Bij het WH scenario wordt uitgegaan van een temperatuurstijging van 2 graden in 
2050. De ‘H’ staat voor hoog: er wordt in dit scenario rekening gehouden met een grote 
verandering van het luchtstromingspatroon. 
 
Voor de prognose voor de kwetsbaarheden op het gebied van hitte, droogte, wateroverlast en 
overstroming tot 2050 gaan wij uit van het WH-scenario beschreven door het KNMI (KNMI, 2015). 
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Dit is het scenario waarmee wij werken voor alle stresstesten. Dit is ook het scenario waarmee 
klimaateffectatlas.nl werkt. Het voordeel van het baseren van de stresstesten op dit scenario is dat 
dit een beeld geeft van een worst-case scenario. Het opstellen van een (klimaat)strategie voor de 
buitenruimte is in onze optiek handiger met een beeld van het meest negatieve scenario.  

3 Stresstesten 

3.1 Hitte 
Door klimaatverandering zal de temperatuur in de zomers in de komende jaren gaan stijgen. Ook 
neemt de kans op langere periodes van hitte toe (KNMI, 2015). In 2050 zullen gemiddeld 7 tot 15 
tropische dagen (dagen waarop de maximum temperatuur hoger is dan 30 graden) voorkomen 
per jaar ten opzichte van gemiddeld 4 in het huidige klimaat. Door urbanisatie is de verharding in 
steden in de afgelopen decennia toegenomen. Hogere temperaturen en toenemende verharding 
hebben een effect op de leefbaarheid in steden en dorpen. Hogere temperaturen kunnen een 
negatieve invloed hebben op de gezondheid en het welbevinden van mens. Bij temperaturen 
hoger dan 30 graden overdag neemt het comfort voor de mens af. Dit is ook sterk afhankelijk van 
de luchtvochtigheid en hoeveelheid wind. 
 
Tijdens hittegolven zijn er relatief meer sterfgevallen bij ouderen en zieken (Kluck, et al., 2017). 
Door hitte neemt ook de arbeidsproductiviteit af. Hoge temperaturen zijn met name een probleem 
overdag in slecht geïsoleerde gebouwen. Vaak zijn scholen slecht geïsoleerd en hebben ze een 
plat dak, waardoor dit locaties zijn die vatbaar zijn voor hittestress. Een ander effect op de 
gezondheid is de hitte ’s nachts. Als de nachttemperaturen boven de 20 graden blijven, hebben 
mensen een verslechterde nachtrust. Daarnaast kan het zo zijn dat winkelcentra en horeca een 
afname zien van de omzet als deze locaties weinig schaduw bieden.  
Nog een ander gevolg van hittestress is dat het energieverbruik toeneemt op hete dagen door het 
gebruik van airconditioning. Dit zorgt voor een toename van de CO2-uitstoot. Voor de natuur kan 
hitte het gevolg hebben dat flora verdroogt. Dit zorgt er voor dat bomen minder evaporatie 
hebben, waardoor het verkoelende effect van bomen minder wordt. Daarnaast heeft verdrogende 
flora ook een negatief effect op de aanwezige fauna. 
 
De hittestresskaarten maken zichtbaar waar in de gemeente de temperaturen tijdens hete dagen 
oplopen. Aan de hand van de kaarten kunnen bijvoorbeeld probleemlocaties geïdentificeerd 
worden. Voor deze locaties kunnen vervolgens maatregelen bedacht worden die anticiperen op 
aspecten als gezondheid, milieu en duurzame energie. Deze maatregelen kunnen liggen op het 
gebied van ruimtelijke adaptatie, maar kunnen ook aanpassingen aan gebouwen of aanpassingen 
in het gedrag van mensen zijn. Veelal kunnen ruimtelijke adaptatie oplossingen synergievoordelen 
bieden voor het tegengaan van wateroverlast en biedt het kansen voor de leefbaarheid van de 
stad. 
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3.1.1 Beschrijving huidige situatie 
Tropische dagen 
Op een tropische dag is de maximale luchttemperatuur 30 °C of hoger. In de periode 1981 tot 
2010 komt in de gemeente Waalwijk de temperatuur gemiddeld drie tot zes dagen boven de 30 °C 
(bron: Klimaateffectatlas).  
 
Warme nachten 
Een inschatting van het gemiddelde aantal tropische nachten per jaar in het stedelijk gebied voor 
het huidige klimaat is weergegeven in figuur 3.1. Tijdens een tropische nacht daalt de temperatuur 
niet onder de 20 °C. In de figuur is te zien dat in de kernen van de gemeente Waalwijk het aantal 
nachten per jaar waar de temperatuur niet onder de 20 °C komt varieert tussen één dag en één 
week.  
 

 
Figuur 3.1. Aantal warme nachten huidig klimaat (bron: klimaateffectatlas.nl april 2019) 
 
3.1.2 Beschrijving toekomstige situatie 
Tropische dagen 
Wanneer uitgegaan wordt van het WH-scenario zal de gemeente Waalwijk in 2050 gemiddeld 
twaalf tot vijftien dagen per jaar een luchttemperatuur van boven de 30 °C hebben (bron: 
Klimaateffectatlas).  
 
Warme nachten 
Een inschatting van het gemiddelde aantal tropische nachten per jaar in het stedelijk gebied voor 
2050 gebaseerd op het WH-Scenario is weergegeven in figuur 3.2.  
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Hierin is te zien dat verwacht wordt dat in 2050 het aantal nachten waar de temperatuur niet onder 
de 20 °C komt fors verhoogd is ten opzichte van het huidige klimaat. Geschat wordt namelijk dat 
het aantal nachten tussen de twee en drie weken ligt.  
 

 
Figuur 3.2 Aantal warme nachten in 2050 volgens het WH-scenario (bron: klimaateffectatlas.nl april 2019) 
 
Waterkwaliteit 
Eén van de factoren voor waterkwaliteit is de temperatuur. De watertemperatuur hangt af van de 
diepte (welke in door droogte kan verminderen), mate van doorstroming, mate van kwel, de 
hoeveelheid schaduw en of het water zich in stedelijk gebied bevindt. Een indicator voor de kans 
op verslechtering van de waterkwaliteit is het aantal aaneengesloten dagen dat het water in de 
zomer warmer dan 20 graden is. In figuur 3.3 zijn gebieden met een risico op opwarming van het 
oppervlaktewater in de gemeente Waalwijk weergegeven. Te zien is dat het zuiderkanaal, het 
oude maasje en het oppervlaktewater in en rond Waalwijk een risico voor opwarming van het 
water kennen. In een deel van de waterpartij ten oosten van Waalwijk zal, in tegenstelling tot wat 
de figuur weergeeft, geen extreme verhoging van de watertemperatuur in verband met de diepte 
(15 meter in de surfplas).   
In figuur 3.4 is de situatie voor 2050 volgens het WH-scenario weergegeven. Hierin is te zien dat 
oppervlaktewater in de gemeente Waalwijk een aanzienlijk langere periode aaneengesloten boven 
de 20° C is.  
 
In de gemeente Waalwijk worden op dit moment de voorbereidingen op de uitvoering van PAS-
herstelmaatregelen en de realisatie van het Natuur Netwerk Brabant getroffen. Dit wordt 
getrokken door de Provincie Noord-Brabant en is in samenwerking met waterschap Brabantse 
Delta en de gemeente Waalwijk. Door de aanpassingen in het project, de Westelijke Langstraat, 
kan de temperatuurstijging van het Natura 2000 gebied beperkt worden.  
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Een andere factor voor de waterkwaliteit is verzilting. Zout dringt vanuit zee bij vloed de grote 
rivieren in maar ook vanuit de ondergrond (zoute kwel) waardoor het zoutgehalte te hoog wordt 
(verzilting). Dit (relatief) zoute water heeft een negatieve invloed op de natuur en de gewassen. In 
gebieden in het beheergebied van waterschap Brabantse Delta waar verzilting aan de orde is, 
bekijkt het waterschap of beperking hiervan mogelijk en zinvol is met een aanpassing van het 
waterpeil. Verzilting geldt niet voor het grondgebied van de gemeente Waalwijk.   
 

 
Figuur 3.3  Risico op opwarming van oppervlaktewater in de gemeente Waalwijk in het huidige klimaat (bron: 

Klimaateffectatlas.nl maart 2019) 
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Figuur 3.4  Risico op opwarming van oppervlaktewater in de gemeente Waalwijk WH-scenario 2050 (bron: 

Klimaateffectatlas.nl maart 2019) 
 
3.1.3 Hittestresskaarten 
In bijlage 1 zijn de hittestresskaarten te zien die zijn gemaakt met behulp van het Tauw 
hittemodel. Voor elke kern is een kaart gemaakt voor de luchttemperatuur en de 
gevoelstemperatuur in de huidige situatie en in de toekomstige situatie met een kwalitatieve 
schaal (aanzienlijk warmer, warmer, neutraal, koeler en aanzienlijk koeler dan buiten de stad). 
Voor de gevoelstemperaturen is gebruik gemaakt van PET-waarden (PET staat voor physiological 
equivalent temperature; de gevoelstemperatuur). In tabel 3.1 is te zien waar de PET waarden voor 
staan.  
 
Tabel 3.1 PET temperaturen en bijbehorende uitleg. 

PET Thermale perceptie Fysiologische stress Fysiologische respons 

4 Erg koud Extreme koude stress Daling lichaamstemperatuur, bibberen, 
gemiddelde huidtemperatuur valt onder 0° 
C wanneer blootstelling aanhoudt 

8 Koud Sterke koude stress  
 Koud Matige koude stress Vaatvernauwing  
13 Licht koud Lichte koude stress  
18 Comfortabel Geen koude stress Comfortabel, zweetsnelheid <100 gram 

per uur 
23 Licht warm Lichte hittestress Lichte hittestress 
29 Warm Matige hittestress  
35 Heet Sterke hittestress Zweetsnelheid > 200 gram per uur 
41 Erg heet Extreme hittestress Toename lichaamstemperatuur  

Toename zweetsnelheid (>650 g per uur) 
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Sprang 
In Sprang stijgt de luchttemperatuur en gevoelstemperatuur aanzienlijk ten opzichte van het 
buitengebied richting 2050. Aan de noordzijde langs de Meidoornweg en de Spoorbaanweg zijn 
de koelere plekken te vinden. Vooral de bedrijventerreinen aan de zuidkant zijn ook in het huidige 
klimaat al aanzienlijk warmer dan het buitengebied.  
 
Waalwijk 
Een zelfde soort stijging is ook voor de kern Waalwijk te zien. Ook hier kleurt in het huidige klimaat 
het bedrijventerrein ‘Haven’ al veel warmer dan het buitengebied. Daarnaast zijn er ook in de 
woonstraten veel warmere plekken te zien. Het groengebied ten oosten van de wijk Bloemenoord 
is momenteel en blijft ook richting 2050 een koele plek.  
De nieuwe ontwikkeling aan de oostkant van de Akkerlanen en de uitbreiding van het 
industrieterrein Haven 8 zullen leiden tot temperatuursverhogingen doordat er verhard oppervlak 
wordt toegevoegd. 
 
Waspik 
Een zelfde soort stijging als in Sprang en Waalwijk is ook zichtbaar in Waspik, echter kent de 
huidige situatie voor Waspik meer koele plekken en relatief minder hete plekken dan Waalwijk en 
Sprang.  
 
3.2 Droogte 
Wat is droogte? Droogte ontstaat als er meer verdampt dan er neerslag bijkomt. Droogte is een 
van de klimaat effecten uit het deltaplan ruimtelijke adaptatie. In Nederland gaat het droogte 
seizoen in vanaf april. Vanaf dit moment stijgen de tempersturen van het zeewater, valt er minder 
neerslag en onttrekken bloeiende planten meer water uit het systeem (Rijkswaterstaat, 2018). Per 
dag verdampt er in de zomer gemiddeld ongeveer 5 mm. In de zomer ontstaat er in Nederland 
vaak een neerslagtekort van zo’n 100mm, omdat er meer verdamping en minder neerslag is. Maar 
in de afgelopen zomer van 2018 liep het neerslagtekort in Nederland gemiddeld op tot wel 
300mm. Dit kwam onder andere door een hogedrukgebied over Zuid-Scandinavië, weinig 
bewolking en een hoge zonintensiteit die zorgde voor een toename van de potentiële 
verdampingsgraad. Al deze factoren zorgde voor een toename in de verdamping en daardoor  
een neerslagtekort. Het neerslagtekort liep op tot afgerond 300 mm. Hiermee behoort 2018 tot de 
5% droogste zomers uit de Nederlandse geschiedenis. Volgens de KNMI scenario’s bestaat er 
een kans dat het luchtstromingspatroon in de toekomst veranderd. Dit kan leiden tot meer en 
intensere periodes van droogte. Langdurige droogte heeft effect op verschillende aspecten. 
Droogte in het landelijk gebied zal vooral schadelijk zijn voor natuur en agrarische gronden. In dit 
hoofdstuk beschrijven wij welke gevolgen droogtestress kan hebben en schetsen wij de 
droogtestress situatie in het landelijk gebied van de gemeente Waalwijk. 
 
3.2.1 Beschrijving huidige systeem 
De beschrijving van de huidige situatie is gebaseerd op een bureaustudie en een nadere 
inventarisatie van de lokale bekende droogte-effecten. Dit is gedaan aan de hand van een 
interview met gebiedsdeskundige Nico de Rooij.  
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Tijdens dit interview is de in bijlage 3 toegevoegde droogte mindmap gebruikt als gesprekstool. 
Ook is tijdens het gesprek vooral de zomer van 2018 als referentie jaar gebruikt in verband met de 
extreme droogte. Een verslag van dit gesprek is te vinden in bijlage 4.   
 
Watersysteem 
In de gemeente Waalwijk bevinden zich verschillende KRW waterlichamen. In het noorden loopt 
het Zuiderkanaal welke in westelijke richting over gaat in het Oude Maasje. Het 
Zuiderafwateringskanaal loopt vanaf het westen van Waalwijk in westelijke richting via Capelle en 
Waspik naar een afwateringskanaal van de Donge. Daarnaast lopen door het volledige landelijke 
gebied waterlopen uit categorie A en B. Deze watergangen zijn te zien in figuur 3.5, de KRW 
waterlichamen met namen zijn weergegeven in figuur 3.6. In verband met de ontwikkelingen in het 
gebied rond de Westelijke Langstraat zal onder andere het waterpeil ter plaatse met 6 cm 
verhoogd worden. Het gebied Westelijke Langstraat is weergegeven in figuur 3.7   
 

 
Figuur 3.5 Waterlichamen in de gemeente Waalwijk (bron: leggerdata Waterschap Brabantse Delta) 
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Figuur 3.6 Waterlichamen in de gemeente Waalwijk (bron: leggerdata Waterschap Brabantse Delta) 

 
Figuur 3.7 Westelijke Langstraat 
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Grondwaterstanden 
Voor het in kaart brengen van de grondwaterstanden in de gemeente Waalwijk is gebruik gemaakt 
van de peilbuisgegevens van DINOloket. De oorsprong van de gegevens in het DINOloket zijn 
gemeentelijke peilbuizen. Om de gemiddeld laagste en gemiddeld hoogste grondwaterstanden 
(GLG en GHG) te berekenen is alleen gekeken naar peilbuizen met minstens 20 metingen per 
jaar in de periode tussen 2010 en 2018. De GLG en GHG worden afgeleid uit het gemiddelde van 
de drie laagste en drie hoogste metingen van de jaren met minstens 20 metingen.   
 
Tabel 3.2 Peilbuizen met GLG en GHG gegevens in de gemeente Waalwijk 

Peilbuis Onderkant 
filterstelling 

(mNAP) 

Gemiddelde 
GWS (mNAP) 

GLG (mNAP) GHG (mNAP) 

B44E0224 -1.42 0.20 -0.6 0.78 

B44E0224 -4.61 0.29 -0.12 0.80 

B44G0557 -2.80 -0.58 -0.78 -0.19 

B44G0563 -1.62 0.16 -0.35 0.76 

B44G0564 -1.27 -0.20 -0.29 -0.09 

B44G0564 -18.92 -0.75 -0.85 -0.64 

B44H0300 -4.82 1.84 1.55 2.21 

B44H0372 0.26 1.50 1.25 1.97 

B44H0539 -0.64 2.16 2.12 2.40 

B44H0544 -1.26 1.39 1.08 1.68 

B44H0545 0.49 1.59 1.56 1.85 

B44H0895 -2.57 1.25 1.12 1.46 
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Figuur 3.8 Peilbuizen in de gemeente Waalwijk 
 
De grondwaterstandgegevens van het DINOloket laten zien dat de gemiddelde grondwaterstand 
tussen Waspik en Sprang-Capelle tussen -0.6 mNAP en 0.2 mNAP varieert. De GLG varieert hier 
tussen -0.8 mNAP en -0.3 mNAP. Aan de zuidkant van Waalwijk ligt de gemiddelde 
grondwaterstand tussen en 1.2 mNAP en 2.2 mNAP. De GLG varieert hier tussen 1.1 mNAP en 
2.1 mNAP.  
Uit deze gegevens kan geconcludeerd worden dat er in de gemeente Waalwijk weinig uitzakking 
van het grondwaterpeil plaatsvindt; het verschil tussen de gemiddelde grondwaterstand en de 
GLG is klein, dit kan veroorzaakt worden door kwel uit de Loonse en Drunense duinen.  
 
Bodemopbouw 
Om de bodemopbouw van de gemeente Waalwijk in kaart te brengen is gebruik gemaakt van het 
REGIS II model uit DINOloket. In bijlage 2 zijn drie lijntrajecten te zien met de bijbehorende 
verticale doorsneden.  
 
In de bodemopbouw is te zien dat de toplaag in het noorden van de gemeente gevormd wordt 
door een complexe holocene afzetting. In het zuiden van de gemeente wordt de toplaag gevormd 
door de formatie van Boxtel, een zandige eenheid. Helemaal in het zuidwesten van de gemeente 
(naast ’s Gravenmoer) wordt de toplaag gevormd door de formatie van Sterksel, ook een zandige 
eenheid.  
De holocene deklaag in het noorden bestaat voornamelijk uit klei (tot gemiddeld 2 m -mv in het 
noordwesten en 0,5 m -mv in het noordoosten) en veen (van 2 m -mv tot 2,5 m -mv in het 
noordwesten en 0,5 m -mv tot afwezig in het noordoosten).  
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Figuur 3.9 Bodemkaart gemeente Waalwijk (bron: bodemdata.nl) 
 
In figuur 3.9 is de bodemkaart van de gemeente Waalwijk weergegeven. De in de figuur zichtbare 
bodem betreft het uit los materiaal bestaande, allerbovenste deel van de aardkorst tot op een 
diepte die van belang is voor de vegetatie. In het noorden van de gemeente tegen de Bergschse 
Maas komt voornamelijk lichte klei en zavel voor. Verder naar het zuiden zien we klei op veen en 
zandgronden.  
 
3.2.2 Beschrijving toekomstige situatie 
Het is lastig te voorspellen of er in de toekomst in Nederland meer en langere periodes van 
droogte op zullen treden. De reden dat dit lastig te voorspellen is, is dat het optreden van droogte 
afhangt van veel factoren. Verdamping is bijvoorbeeld lastig te modelleren, omdat dit afhangt van 
hoeveel zonlicht er door de wolken wordt tegen gehouden. Of hoe nat de grond is. Ook het 
luchtvochtigheidsgehalte en de hoeveelheid wind beïnvloedt hoeveel er verdampt wordt (bron: 
www.knmi.nl).  
De afgelopen 112 jaar is er geen trend in Nederland gesignaleerd van afnemende neerslag in de 
zomer. Er is echter zeker wel een kans dat het in de toekomst in Nederland droger wordt. In twee 
van de 4 scenario’s van het KNMI wordt meer droogte verwacht. 
 
Het KNMI heeft vier scenario’s uitgewerkt voor Nederland, waarvan het WH scenario het meest 
extreme is. De ‘W’ staat voor Warm en slaat op de verandering van de temperatuur. Bij het WH 
scenario wordt uitgegaan van een temperatuurstijging van 2 graden in 2050. De ‘H’ staat voor 
hoog: er wordt in dit scenario rekening gehouden met een grote verandering van het 
luchtstromingspatroon. 
 
Met betrekking tot het thema droogte is de prognose van het WH-scenario dat het in de zomer 
minder gaat regenen: een afname van 13 %. De verdamping neemt toe met 11 %.  
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Het gemiddelde neerslagtekort neemt in dit scenario toe met 30%. Het gaat alleen niet om 
gemiddelden alleen, maar ook om de extremen. De verwachting is dat droge zomers zoals de 
zomer van 2018 vaker voor zullen komen (eens per 30 jaar). Deze extremen zullen veel gevolgen 
hebben, bijvoorbeeld voor houten fundering of het inklinken van de bodem.  
 
Neerslagtekort 
Het potentieel neerslagtekort is een maat voor de droogte, en volgt uit het verschil tussen 
verdamping en neerslag tijdens de periode april tot en met september. Het potentieel maximaal 
neerslagtekort treedt doorgaans aan het eind van de zomer op. Toename van het neerslagtekort 
leidt meestal tot afname van de waterbeschikbaarheid in het grond- en oppervlaktewater en 
toename van de watervraag voor peilbeheer en beregening (KNMI). Het potentieel maximale 
neerslagtekort in 2050 voor de gemeente Waalwijk ligt tussen de 210 en 240 millimeter 
(Klimaateffectatlas).  
 
Grondwaterstand 
Bij een te lage grondwaterstand kan schade ontstaan. Figuur 3.10 laat zien hoe de Gemiddelde 
Laagste Grondwaterstand (GLG) kan veranderen rond 2050. Hierbij is rekening gehouden met 
verandering van klimaat en water- en landgebruik. De klimaatverandering is gebaseerd op het 
WH-scenario voor 2050. Het WH-scenario kent de laagste grondwaterstanden van de vier 
KNMI’14-scenario's (klimaateffectatlas). De figuur laat zien dat de gemeente Waalwijk gebieden 
kent met een daling van 0,1 tot 1 meter daling. 
 

 
Figuur 3.10 Gemiddelde laagste grondwaterstand in 2015 volgens het WH-scenario  (bron: 

klimaateffectatlas.nl mei 2019) 
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3.2.3 Droogte in het landelijk gebied  
Natuur 
Wanneer droogtestress optreed in de natuur kan groen niet meer optimaal verdampen; planten 
gaan in de overlevingsstand. Bij langdurige droogte zullen planten uiteindelijk gedeeltelijk of 
helemaal afsterven. De mate waarin droogtestress optreed heeft te maken met de bodemsoort, 
grondwaterstanden het oppervlaktewaterpeil ten opzichte van het maaiveld en het vermogen van 
de bodem om water vast te houden. In periode van langdurige droogte neemt ook het risico op 
natuurbranden toe. Dit is omdat de bodem en de strooisellaag op de bodem uitdrogen. Het 
uiteindelijke natuurbrandrisico is afhankelijk van het soort begroeiing (heide, naaldbos), het aantal 
en type gebruikers (wandelaars, kampeerders) en de weersomstandigheden (droogte, wind). 
Begroeiing die zeer brandbaar is, is bijvoorbeeld heide, naaldbos, duindoorn en rododendron. 
Loofbos is nauwelijks brandbaar. De meeste natuurbranden ontstaan door menselijke 
onvoorzichtigheid. Soms is er sprake van natuurinvloeden zoals blikseminslag. In figuur 3.11 zijn 
gebieden in de gemeente Waalwijk met een natuurbrandrisico weergegeven. Te zien is dat de 
gebieden met een risico op natuurbrand buiten de gemeentegrens vallen, maar wel tot aan de 
zuidergrens van de kern Waalwijk reiken.  
 
Verschillende natuurtypen hebben elk een andere waterbehoefte. Zo is droge heide ingedeeld als 
droogteresistent, hoogveen als vochtminnend en vochtig hooiland ligt hier tussenin. Sommige 
natuurbeheertypen zijn niet goed in te delen, bijvoorbeeld omdat ze nog breed gedefinieerd zijn. In 
figuur 3.12 zijn de natuurtypen in de gemeente Waalwijk weergegeven waarin onderscheid is 
gemaakt tussen droogteresistente natuur en vochtminnende natuur. Te zien is dat tussen de kern 
Waspik en Waalwijk vochtminnende natuur voorkomt. Het gaat hier om natuurgebied de 
Westelijke Langstraat (zie figuur 3.13), welke is aangewezen als Natura 2000 gebied. Deze natuur 
is onderdeel van het natuurbeheerplan van de provincie Noord-Brabant en hier zullen in de 
toekomst PAS- herstelmaatregelen worden genomen. Het peilbeheer in dit gebied is in grote 
delen afgestemd op de eisen van de landbouw, waardoor verdroging in veel delen een probleem 
is. Daarnaast trekt het Zuiderafwateringskanaal een groot deel van de diepe en ondiepe kwel weg. 
Het doel om het ontwateren te verminderen en de invloed van het Zuiderafwateringskanaal te 
verminderen is opgenomen in het Natura 2000 plan van dit gebied.   
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Figuur 3.11 Gebieden met natuurbrandrisico in de gemeente Waalwijk (bron: Klimaateffectatlas.nl maart 

2019) 
 

 
Figuur 3.12 Natuurbeheertypen in de gemeente Waalwijk (bron: Klimaateffectatlas.nl maart 2019) 
 
Landbouw 
Landbouw zal voornamelijk droogteproblematiek ondervinden door de tekorten aan neerslag en 
de verlaagde grondwaterstanden. Er zullen andere bronnen van water gebruikt moeten worden. 
Langdurige droogte kan leiden tot een verminderde gewasopbrengst. Tijdens de droge zomer van 
2018 is heeft er een beregeningsverbod gegolden voor boeren in de gemeente.  
In figuur 3.13 zijn akkerbouwlanden en graslanden in de gemeente Waalwijk weergegeven.  
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Te zien is dat er in de gemeente zowel veel akkerbouw als grasland voorkomt, vooral akkerbouw 
zal hinder dan wel mogelijke schade ondervinden ten tijde van droogte en aanspraak doen op 
onttrekkingen.  
 

 
Figuur 3.13 Akkerbouw en Grasland in de gemeente Waalwijk (bron: Klimaateffectatlas.nl maart 2019) 
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3.2.4 Droogte in het stedelijk gebied 
 
Bodemdaling 
Een effect van bodemdaling én stijging is dat verschillen in bodembewegingssnelheid schade kan 
toebrengen aan wegen, huizen, kunstwerken en ondergrondse infrastructuur (kabels, leidingen, 
riolering). De mate van schade hangt af van de snelheid en het snelheidsverschil van de 
beweging en de staat of aanwezigheid van funderingen. 
Bodemdaling is onder meer het gevolg van het ontwateren van klei en veengronden. Ontwaterde 
klei- en veengrond krimpt (rijping) en de organische stof oxideert. Daarnaast zorgt de ontwaterde 
grond voor compactie van de onderliggende grond. Lokaal kunnen lage grondwaterstanden leiden 
tot bodemdaling van meer dan één meter tot 2050. In figuur 3.14 is de verwachte bodemdaling 
voor de gemeente Waalwijk te zien. Hierin is te zien dat ten zuidwesten van Waspik de kans op 
bodemdaling tot 60 centimeter aanwezig is. Ook tussen Waspik en Waalwijk is kent het gebied 
een risico op bodemdaling, waarvan een deel zelfs een daling groter dan 60 cm. Het gaat hier om 
aanzienlijke dalingen waar rekening mee moet worden gehouden. De peilverhogingen die in de 
gemeente Waalwijk worden getroffen in het kader van PAS en de ontwikkelingen langs de 
Westelijke Langstraat zouden een deel van deze bodemdaling tegen kunnen gaan.  
 

 
Figuur 3.14 Verwachte bodemdaling tot 2050 in de gemeente Waalwijk (bron: Klimaateffectatlas.nl maart 

2019) 
 
Paalrot 
Door droogte kan schade ontstaan aan houten paalfunderingen: paalrot. De kwetsbaarheid komt 
voort uit een aantal factoren. De bouwperiode en bodemkenmerken van een gebied geven een 
indicatie van de hoeveelheid houten paalfunderingen. Een daling van de grondwaterstand kan 
ervoor zorgen dat de houten paalfundering langdurig of permanent bloot komt te liggen, waardoor 
paalrot zich kan ontwikkelen. Figuur 3.15 laat zien welke stedelijke gebieden in de gemeente 
Waalwijk kwetsbaar zijn voor paalrot. Te zien is dat zowel in Waalwijk als in Waspik er weinig 
risico op paalrot voorkomt. 
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Het industrieterrein van Haven VII kan beschouwd worden als ‘geen risico’. Hier is in de bodem 
een folie geplaatst om opkomend kwel naar naastgelegen gebieden af te voeren.  
 

 
Figuur 3.15 Risico op paalrot in de gemeente Waalwijk (bron: Klimaateffectatlas.nl maart 2019) 
 
Stedelijk Groen 
Droogte kan de kwaliteit van het stedelijk groen negatief beïnvloeden. Groen dat (mede) 
afhankelijk zijn van grondwater/kwelwater kunnen te maken krijgen met verdroging omdat door de 
droogte de grondwaterspiegel steeds lager wordt. Er is minder water beschikbaar in het 
groeiseizoen. De verdamping van groen leidt daarnaast ook tot een afname van de watervoorraad 
in de bodem. Wanneer deze niet wordt aangevuld door bijvoorbeeld regenwater zal er op den 
duur droogtestress ontstaan. Om het koelend effect van groen te behouden, wat hittestress kan 
verminderen, moet er voldoende water beschikbaar zijn. In het geval van stedelijk groen, en dan 
met name de jonge aanplant, zal bijgewaterd moeten worden. Een andere optie om meer 
verkoeling te krijgen is het creëren van meer schaduw.  
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3.2.5 Droogte risico kaarten 
Op basis van de klimaateffecten maakten wij een inschatting per buurt in de gemeente Waalwijk 
van het schaderisico voor vegetatie, bebouwing en oppervlaktewater. De kaarten en bijbehorende 
tabellen zijn te vinden in bijlage 5.  
 
Schaderisico voor vegetatie (stedelijk groen en natuur) 
Het schaderisico voor de vegetatie (verdeeld in drie klassen: geen risico, matig risico, hoog risico) 
hangt af van de aanwezigheid van parken, de groenfactor en de afstand tussen GLG ten opzichte 
van de gemiddelde GWS. Deze factoren gaven wij een score van 0, 5 of 10 (zie tabel 3.2). 
Vervolgens werden deze gesommeerd om een totaal schaderisico voor vegetatie te bepalen. Zie 
bijlage 5 voor de kaart van het risico voor vegetatie. 
 
Als het gaat om de invloed van grondwater op schade aan de natuur, spelen op hoofdlijnen twee 
processen een rol:  
1) een daling van de grondwaterstand waardoor de capillaire nalevering van grondwater voor 
verdamping afneemt en mogelijk wordt onderbroken; dit effect is relatief groot bij een vrij ondiepe 
GLG en/of een beperkte worteldiepte; diep wortelende bomen zijn relatief minder gevoelig voor 
een verlaagde grondwaterstand dan ondiep wortelende lage begroeiing 
2) voor gebieden met van nature zeer diepe grondwaterstanden (bijv. de duinen en de Veluwe) 
speelt de GLG-verlaging geen rol en is vegetatie afhankelijk van achtergebleven hangwater uit 
neerslag in de onverzadigde zone; hier kan echter ook droogtestress optreden bij langdurige 
droogte (zoals in 2018 bijvoorbeeld). 
De vegetatie is het meest gevoelig voor het eerste proces. Voor buurten met een relatief ondiepe 
GLG en een GLG-verlaging door klimaatverandering is het schaderisico dan ook hoger. 
 
De wijken Besoijen, Baardwijk, Eikendonk, Recreatieoord en Sprang hebben een matig risico voor 
droogteschade op het gebied van vegetatie. Het risico voor schade aan bomen zal van straat tot 
straat verschillen, afhankelijk van de hoeveelheid ruimte in de ondergrond bomen hebben, het 
type bomen en de hoeveelheid instraling van de zon (veel of weinig schaduw).   
 
Schaderisico voor oppervlaktewater(kwaliteit) 
Het schaderisico voor oppervlaktewater (verdeeld in drie klassen: geen risico, matig risico, hoog 
risico) is bepaald aan de hand van het aantal dagen waarop het water aaneengesloten warmer is 
dan 20 graden en de aanwezigheid van oppervlaktewater in een wijk (%). Deze factoren gaven wij 
een score van 0, 5 of 10 (zie tabel 3.3). Vervolgens werden deze gesommeerd om een totaal 
schaderisico voor water te bepalen. 
 
Twee buurten (Centrum en Antoniusparochie) vallen in de categorie geen risico omdat hier geen 
oppervlaktewater aanwezig is, de overige wijken vallen in de categorie matig risico.  
 
  



 

 27/34  

 

C
o

n
ce

p
t 

 
 

Kenmerk R001-1266078SAH-V01-ssc 

  

Schaderisico voor bebouwing 
Het schaderisico voor bebouwing (verdeeld in drie klassen: geen risico, matig risico, hoog risico) 
hangt af van de aanwezigheid van paalfunderingen, de afstand tussen GLG ten opzichte van de 
gemiddelde GWS en de bodemdaling. Deze factoren gaven wij een score van 0, 5 of 10 (zie tabel 
3.3). Vervolgens werden deze gesommeerd om een totaal schaderisico voor bebouwing te 
bepalen. 
 
Twee buurten zijn beoordeeld met een hoog risico (respectievelijk Waspik Beneden, 
Capelle/Nieuwe Vaart). De wijken Industrieterrein Waspik, Buitengebied Waspik, Vrijhoeve, 
Besoijen, Anthoniusparoche, Bloemenoord, Laageinde, Baardwijk, De Hoef en Eikendonk krijgen 
de score ‘matig risico’. De overige wijken hebben geen risico op droogteschade voor bebouwing. 
 
Tabel 3.3 Scoretabel droogte risico 

Thema Onderdeel Risico score 0-10 Berekening totaalscore 

Vegetatie Parken aanwezig Geen= 0,    

Eén park = 5 

Meer dan één park = 10 

  Groenfactor % <10% = 0   

10%- 20% = 5 

> 20% = 10 

  GLG t.o.v. Gemiddelde GWS >1 meter = 10 0 of 10 = Geen risico 
15 of 20 = Matig risico 
20> = Hoog risico 0,5 -1 meter = 5 

< 0,5 meter = 0  
 

Bebouwing Risico op paalrot Risico paalrot = 10   

Beperkte risico paalrot = 5 

Geen risico = 0 

  GLG t.o.v. Gemiddelde GWS >1 meter = 10   

0,5 -1 meter = 5 

< 0,5 meter = 0 

  Bodemdaling  0 cm = 0 0, 5 of 10 = Geen risico 
10 of 15 = Matig risico 
20> = Hoog risico 1-10 cm = 5 

10 cm> = 10 

Water Factor oppervlakte water 0% = 0   

1-4% = 5 

>5% = 10 
  Aantal dagen oppervlakte 

water boven 20 graden 
0 = 0 0 of 5 = Geen risico 

10 of 15 = Matig risico 
20 = Hoog risico 

1-10 = 5 

10 > = 10 
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3.3 Wateroverlast 
Uit de KNMI’14 scenario’s blijkt dat de hoeveelheid jaarlijkse neerslag toeneemt, evenals de 
intensiteit van de buien. Hierdoor is er een grotere kans op wateroverlast.  
Er zijn drie typen wateroverlast: 

1. Wateroverlast door kortdurende hevige neerslag (vaker in de zomer)  
2. Wateroverlast door langdurige neerslag (meestal in de winter)  
3. Grondwateroverlast  

De gevolgen van deze drie typen overlast variëren en zijn onder andere afhankelijk van de plaats 
waar de neerslag valt: in landelijk gebied of in de bebouwde omgeving, in een hellend of vlak 
gebied, in een (groot) watersysteem met veel of klein systeem met beperkte berging. De 
uitgevoerde stresstest is uitgevoerd om inzicht te krijgen in wateroverlast door kortdurende hevige 
neerslag. De kaarten voor wateroverlast zijn weergegeven in bijlage 6.  
 
Wat betekent klimaatverandering voor het neerslagpatroon? 
In het veranderende klimaat wordt het steeds heter. Deze hitte heeft niet alleen impact op de 
(gevoels)temperatuur, maar heeft ook invloed op de neerslagpatronen en -intensiteiten. Doordat 
de temperatuur van de lucht toeneemt, neemt de concentratie waterdamp ook toe. Dit komt 
doordat warme lucht meer waterdamp kan bevatten. Dit heeft als effect dat de regenbuien steeds 
intenser worden. De hoeveelheid neerslag neemt toe in de winter, maar af in de zomer. Echter 
neemt de intensiteit van extreme buien toe in zomer. De korte en intense buien kunnen veel 
impact hebben op de openbare ruimte in zowel stedelijk- als landelijk gebied. De stresstest biedt 
een goede weergave van de depressies en knelpunten binnen een gemeente bij dit soort intense 
buien. 
 
Waar in het bebouwd gebied blijft het water na hevige neerslag staan? 
In bijlage 6 zijn de wateroverlastkaarten weergegeven waarbij voor een 70, 90 en 160 millimeter 
bui is gekeken wat de maximale waterstand is, hoe hoog het water staat na een uur en hoe de 
stroombanen lopen. Deze kaarten geven weer waar het water blijft staan na hevige neerslag.  
 
Waar lopen gebouwen en infrastructuur risico als gevolg van wateroverlast? 
De kaarten geven weer waar het water tegen de huizen aan staat. Vooral na een bui van 160 
millimeter is te zien dat de gehele gemeente plekken met een waterstand van minimaal 50 
centimeter bevatten.  
 
Waar lopen landbouw- en natuurgebieden risico? 
Op de kaarten in bijlage 6 is te zien dat na een bui van 70mm in één uur + 1 uur droogte, vele 
landbouwgronden al een minimale waterstand van 10-20 centimeter kennen.   
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Waar neemt overlast door grondwaterstijging toe? 
In tabel 3.4 zijn de peilbuizen in de gemeente Waalwijk uit DINOloket weergegeven met daarbij de 
gemiddelde grondwaterstand, GLG en GHG. Op het moment dat het grondwaterpeil toe zal 
nemen kunnen er problemen ontstaan rondom de oranje gearceerde peilbuizen aangezien hier de 
GHG in het huidige klimaat al boven maaiveld uitkomt. De geel gearceerde peilbuis kan in de 
toekomst mogelijk ook problemen ondervinden.  
 
Tabel 3.4 Peilbuizen met GLG en GHG gegevens in de gemeente Waalwijk 

Peilbuis Maaiveld (mNAP) Onderkant 
filterstelling (mNAP) 

Gemiddelde 
GWS 

(mNAP) 

GLG (mNAP) GHG (mNAP) 

B44E0224 0.68 -1.42 0.20 -0.6 0.78 

B44E0224 0.68 -4.61 0.29 -0.12 0.80 

B44G0557 0.26 -2.80 -0.58 -0.78 -0.19 

B44G0563 1.58 -1.62 0.16 -0.35 0.76 

B44G0564 0.43 -1.27 -0.20 -0.29 -0.09 

B44G0564 0.43 -18.92 -0.75 -0.85 -0.64 

B44H0300 3.27 -4.82 1.84 1.55 2.21 

B44H0372 2.43 0.26 1.50 1.25 1.97 

B44H0539 3.34 -0.64 2.16 2.12 2.40 

B44H0544 2.48 -1.26 1.39 1.08 1.68 

B44H0545 2.94 0.49 1.59 1.56 1.85 

B44H0895 2.48 -2.57 1.25 1.12 1.46 

 

  
Figuur 3.16 Peilbuizen in de gemeente Waalwijk 
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3.4 Overstromingen 
Nederland is een laag liggende Delta en van oudsher gevoelig voor overstromingen vanuit beken, 
rivieren en zee. In de loop der eeuwen is een systeem opgebouwd dat Nederland droog houdt. Dit 
systeem bestaat uit dijken, dammen en duinen (waterkeringen). Gemalen zorgen voor de afvoer 
van het overtollige water vanuit de laaggelegen polders; beken zorgen voor de afvoer van water 
vanuit de ‘hoge gronden’. 
De waterkeringen en ingrepen om rivieren de ruimte te geven, zorgen ervoor dat de kans op een 
overstroming klein is. Wat de maximale kans op de doorbraak van een kering mag zijn, is 
vastgelegd in normen. Normen voor primaire waterkeringen liggen vast in de Waterwet en normen 
voor regionale waterkeringen liggen vast in provinciale verordeningen. Voor het vaststellen van de 
normen is gebruikgemaakt van een risicobenadering. In het algemeen geldt: hoe groter de 
gevolgen zijn als een kering doorbreekt, hoe kleiner de kans mag zijn dat dit gebeurt. 
Maar het kán een keer misgaan. In dat geval overstroomt er een gebied, ontstaat schade en 
vallen mogelijk slachtoffers. Een slimme (aanpassing van de) inrichting van een gebied kan de 
schade en het aantal slachtoffers beperken. Voorbeelden hiervan zijn een verhoogde aanleg van 
een weg of de aanwezigheid van voldoende vluchtplekken. Omdat deze ruimtelijke maatregelen 
de gevolgen van een overstroming beperken, is het thema ‘gevolgbeperking overstromingen’ 
onderdeel van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. De maatregelen helpen soms ook bij het 
beperken van de gevolgen van wateroverlast door hevige neerslag.  
 
Vitale en kwetsbare infrastructuur neemt een bijzondere positie in bij het thema ‘overstromingen’. 
Nationale vitale en kwetsbare functies zijn functies die bij een overstroming tot ernstige schade 
leiden voor mens, milieu of economie óf die juist noodzakelijk zijn voor het herstel van een gebied. 
 
Overstromingsrisico = kans x gevolg 
Het waterveiligheidsbeleid is gebaseerd op een risicobenadering. Hierbij wordt het risico bepaald 
door de kans op een gebeurtenis en de gevolgen ervan. Dit vertaalt zich in ‘meerlaagseveiligheid’ 
als beleid. De eerste laag is het beperken van de kans op een overstroming. De tweede laag richt 
zich op het beperken van de gevolgen - door ruimtelijke inrichting. De derde laag richt zich op het 
beperken van gevolgen - door rampenbestrijding (crisismanagement en herstel). Soms levert een 
ingreep in de tweede laag (inrichten van hoogwatervrije shelters) een bijdrage aan de derde laag. 
 
 
Hoe groot is de overstromingskans voor gemeente Waalwijk? 
Voor deze klimaatstresstest hebben we gebruik gemaakt van de kaartlagen ‘plaatsgebonden 
overstromingskans 2020 en 2050’ in de klimaateffectatlas (klimaateffectatlas.nl). Deze kaarten zijn 
samengesteld uit overstromingsscenario’s vanuit het primaire (zee en grote rivieren) en regionale 
systeem (beken, boezemstelsels, et cetera). Voor de primaire waterkeringen is uitgegaan van de 
set overstromingsscenario’s die in het Deltaprogramma is gebruikt voor het afleiden van de 
nieuwe waterveiligheidsnormen (2017). De plaatsgebonden overstromingskans is de kans die één 
persoon op één locatie per jaar loopt om te maken te krijgen met een overstroming, in dit geval  
50 cm. De plaatsgebonden overstromingskans is waardevol, omdat binnen een gebied grote 
verschillen kunnen bestaan in de overstromingskans.  
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De kaart geeft een beeld van de overstromingskans per buurt, gebaseerd op de kans dat een 
primaire of secundaire waterkering voor een bepaalde trajectlengte doorbreekt en soms 
gebaseerd op de veiligheidseis (norm). 
 

 
Figuur 3.17 plaatsgebonden overstromingskans 50 cm gemeente Waalwijk (bron: klimaateffectatlas.nl, maart 

2019). 

 
Op de kaart is te zien dat het noordelijke deel van de gemeente, inclusief de kernen Waspik en 
Sprang Capelle, overstroombaar is met een kleine kans (eens per 300 jaar tot eens per 3.000 
jaar). Bij een overstroming vanuit de Bergsche Maas, het Oude Maasje of Zuiderkanaal 
overstroomt alleen het Noordelijke deel van de gemeente met een hoogte van meer dan 50 
centimeter. Dit risico heeft voornamelijk te maken met de afstand tot de primaire keringen en de 
hoogteligging die oploopt richting Kaatsheuvel. De zuidkant van Waalwijk is overstroombaar met 
een zeer kleine tot extreem kleine kans (eens per 3.000 jaar tot minder dan eens per 30.000 jaar). 
De kern Sprang en de uiterste zuidkant van Waalwijk hebben geen significante 
overstromingskans.  
 
Hoe hoog komt het water bij een overstroming dan te staan? 
De overstromingsdiepte bepaalt de mate waarin een gebied wordt blootgesteld aan de effecten 
van een overstroming. Het is een van de factoren die van belang zijn voor de hoeveelheid schade 
en  slachtoffers bij een overstroming. De kaart geeft weer welke gebieden kunnen overstromen en 
welke overstromingsdiepte dan maximaal op kan treden. Het toont de gecombineerde effecten 
van doorbraken in primaire en regionale keringen. Ook de overstromingsdiepte van buitendijks 
gebied wordt getoond. 
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Figuur 3.18 Overstromingsdiepte gemeente Waalwijk (bron: klimaateffectatlas.nl, maart 2019). 
 
Op de kaart is te zien dat het noordelijke deel van de gemeente, inclusief de kernen Waspik en 
Sprang Capelle, een maximale overstromingsdiepte van 2 tot 5 meter kent. Deze 
overstromingsdiepten hebben evenals de overstromingsrisico’s voornamelijk te maken met de 
afstand tot de primaire keringen en de hoogteligging die oploopt richting Kaatsheuvel. De zuidkant 
van Waalwijk en de noordkant van Sprang kennen een maximale overstromingsdiepte tussen de 0 
en 2 meter. De uiterste zuidkant van Waalwijk heeft een maximale overstromingsdiepte van 0.  
 
Welke economische schade kan optreden bij een overstroming? 
Door het kaartbeeld met de maximale overstromingsdieptes (figuur 3.19) te koppelen aan het 
gebruik van een gebied, kan in kaart worden gebracht welke functies risico op schade en uitval 
lopen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan wonen, bedrijven, industrie, elektriciteitsvoorzieningen, 
communicatiemiddelen, drinkwatervoorzieningen en de bereikbaarheid van ziekenhuizen. Op dit 
moment zijn er (nog) geen landsdekkende kaartbeelden publiek beschikbaar die inzicht geven in 
de economische schade bij overstromingen. Om voor de gemeente Waalwijk toch een beeld te 
kunnen vormen van dergelijke mogelijke schade hebben we de kaart met de maximale 
overstromingsdiepte voor gemeente Waalwijk gecombineerd met de openbaar beschikbare 
kwetsbare objecten (ESRI Leefomgeving - Kwetsbare objecten). 
De schade door een overstroming zullen bij overstromingsdieptes tot 20-30 cm vergelijkbaar zijn 
met de schade bij wateroverlast door hevige regen. Bij overstromingsdieptes vanaf 30-50 cm zal 
de impact echter al groot zijn, omdat dan grotere gebieden tegelijkertijd onder water staan en 
elektriciteit, drinkwater, telecom en internet dan vaak niet meer beschikbaar zijn. Ook wegen zijn 
voor personenauto’s niet meer bruikbaar bij overstromingsdieptes groter dan 20 cm, omdat je dan 
al niet meer kunt zien waar de weg loopt. Bij waterdieptes groter dan een meter zal de schade 
groot zijn, het duurt dan vaak ook lang (weken - maanden) voordat een gebied weer droog is. Bij 
grote stroomsnelheden tijdens de overstroming neemt de schade en het instortingsgevaar van 
gebouwen ook toe.  
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Figuur 3.19 Maximale overstromingsdiepte gemeente Waalwijk gecombineerd met de bebouwing en 

gebruiksfuncties (bron: klimaateffectatlas.nl, maart 2019 en ESRI-NL Leefomgeving Kwetsbare objecten). 
 
De kaart laat zien dat de bebouwde kom in gemeente Waalwijk (grotendeels) in het 
overstroombare gebied ligt. In het merendeel van de gemeente zal de schade als gevolg van een 
overstroming aanzienlijk zijn. Er kunnen ook in het buitengebied zeer kapitaal intensieve functies 
zijn die schade ondervinden. Verder moet rekening gehouden worden met keteneffecten door 
schade of uitval in het overstroomde gebied, die gevolgen kunnen hebben tot (ver) buiten het 
overstroomde gebied.  
 
In het overstroombare gebied in gemeente Waalwijk bevinden zich gebouwen die in de BAG zijn 
aangemerkt als onbekend, woonfunctie, bijeenkomstfunctie, kantoorfunctie, gezondheidsfunctie 
en industriefunctie. Bij overstromingsdieptes groter dan een meter moet er voor de inschatting van 
de potentiele schade rekening mee worden gehouden dat de gebouwen onherstelbaar 
beschadigd raken en dat nieuwbouw nodig is. Bij de functies gezondheidszorg en industrie moet 
er aanvullend rekening worden gehouden met aanzienlijke schade aan installaties, schade door 
uitval van de functie en milieuschade. 
 
Verder zijn er verspreid in het overstroombare gebied panden met een industriefunctie. Afhankelijk 
van de precieze functie en kenmerken van deze objecten kunnen deze ook tot aanzienlijke 
schade leiden bij een overstroming.  
(Spoor)weg infrastructuur is ook een belangrijke functie bij het bepalen van potentiele schade.  
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Bovendien is deze infrastructuur van belang voor de crisisbeheersing vlak voor en tijdens een 
overstroming, voor de evacuatie en de aan/afvoer van hulpgoederen en -diensten. Met oog hierop 
is het van belang dat de A59 door het overstroombare gebied lopen. 
De kaart geeft geen inzicht in de kans op schade aan elektriciteitsvoorzieningen, 
communicatiemiddelen en drinkwatervoorzieningen, omdat de informatie over deze functies 
ontbreekt in de beschikbare kaarten. 
De kaart en bovenstaande kwalitatieve analyse zijn heel globaal en geven een eerste beeld van 
de gevolgen van een overstroming in de gemeente Waalwijk, in termen van schade. Een 
gedetailleerdere analyse van zowel de functies, gebouwen en installaties als van de 
overstromingsscenario’s is nodig om de schade te kwantificeren en om een risico-afweging te 
maken en te besluiten over een strategie en maatregelen. 

4 Kansen en kwetsbaarheden 

Op 27 juni 2019 heeft een kwetsbaarheden en kansen sessie plaatsgevonden bij de gemeente 
Waalwijk. Tijdens deze sessie zijn de resultaten van de stresstesten op het gebied van hitte, 
droogte en wateroverlast gepresenteerd aan een groep van circa 7 medewerkers (met 
gevarieerde functies binnen de organisatie). Deze medewerkers hebben in verschillende rondes 
de resultaten gevalideerd op basis van praktijkervaring.  
 
Ook hebben de medewerkers nagedacht over kansen en bedreigingen ten aanzien van kwetsbare 
objecten of functies voor de drie klimaat thema’s. Ter voorbereiding van de sessie zijn kwetsbare 
functies en objecten verzameld binnen de gemeente. De volgende thema’s zijn meegenomen in 
de eerste analyse: water en ruimte, natuur, landbouw, gezondheid, recreatie en toerisme en 
infrastructuur. 
 
Naast plaatsgebonden kansen en kwetsbaarheden zijn ook niet ruimtelijke kansen en 
kwetsbaarheden opgehaald. Deze zijn hieronder weergegeven. 
 
Kansen: 

• Groendaken 
 
Knelpunten: 

• Prioriteit en harde norm op parkeren 
 
Deze sessie was een eerste stap om na te denken over kansen en kwetsbaarheden en deze in 
beeld te brengen. Voor de gemeente Waalwijk gaat verder met het bepalen van het 
acceptatieniveau en met de interne en externe dialogen.  
 
In bijlage 7 is het verslag van de sessie weergegeven. 
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Bijlage 1 Hittestresskaarten 
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Bijlage 2 Bodemopbouw 

 
Figuur B1.1: Lijntrajecten verticale doorsneden REGIS II (getrokken van Noord naar Zuid) 
 

 
Figuur B1.2: Legenda behorende tot verticale doorsneden REGIS II  
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Figuur B1.3: Lijnstraject A 
 
 

 
Figuur B1.4: Lijntraject B 
 

 
Figuur B1.5: Lijntraject C 
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Bijlage 3 Droogte mindmap 
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Bijlage 4 Gespreksverslag Droogte 

Datum:  5 april 2019 
Aanwezig: Nico de Rooij (gemeente Waalwijk) 
 Eefje Vissers (Tauw) 
 Sanne Huisman (Tauw) 
Tijdens dit gesprek lag de focus op de zomer van 2018. 
 
Natuur 
De gemeente Waalwijk heeft het streven om samen met het waterschap trilveen terug te brengen 
(westelijke Langstraat). 
In verband met kwetsbare insecten past de gemeente een gedifferentieerd maaibeleid toe. 
Kwetsbare vegetatie komt vooral in de EHS gebieden en in de randzone tegen het nationale park 
voor.  
De gemeente heeft in 2018 last gehad van botulisme. In het officiële zwemwater is opvallend 
genoeg geen botulisme aangetroffen in 2018, terwijl dit andere jaren wel voorkomt. Het 
waterschap verzorgt de analyse op zwemwateren.  
De gemeente heeft last van exoten als waternavel en Japanse duizendknoop.  
De gemeente probeert zoveel mogelijk gebiedsvreemd water te weren, maar in verband met de 
droogte is er toch eutroof water uit de maas binnengelaten. Ook is er water uit de Wereldboom 
gepompt om dit door Waalwijk naar af te laten stromen richting de spoorsloot.  
 
Landbouw 
In de gemeente Waalwijk was er in de zomer van 2018 een beregen verbod voor boeren. 
Sportvelden werden wel beregend. De gemeente kent veel veeteelt en minder akkerbouw.  
 
Infrastructuur 
Er is in de zomer van 2018 scheurvorming ontstaan tussen de dijk en de weg. Deze lijnscheuren 
zijn gerepareerd in het bovendek. De gemeente heeft geen ophaalbruggen en voor zover bekend 
geen last van bodemdaling of verzakking van riolering (wel ingroei van wortels, maar niet meer 
dan andere jaren). Er is niet gestrooid in verband met vetgeslagen wegen.  
  
Openbaar groen 
In de gemeente zijn meerdere bomen in de zomer vroegtijdig in winterstand gegaan. Er was vijf 
keer zoveel schade aan groen dan in andere jaren. De gemeente kiest er voor om zo veel 
mogelijk jonge aanplant in het najaar te planten.  
De gemeente heeft last gehad van drooggevallen vijvers, vissen werden verwijderd. Ook heeft de 
gemeente meer last gehad van myxomatose (konijnenziekte).  
Het gras in de gemeente heeft zich snel kunnen herstellen.  
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Recreatie 
Het herstel van sportvelden voor aanvang van het seizoen staat onder druk, er zijn aan het begin 
van het seizoen nog aanvullende maatregelen getroffen.  
 
Bebouwing 
Het is bij de gemeente bekend dat in de kern Waspik problemen voorkomen met paalrot van 
houten funderingen. 
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Bijlage 5 Droogterisicokaarten 

Vegetatie 

  
Criteria: Parken aanwezig of 
niet Criteria: Groenfactor %     Criteria: GLG t.o.v. Gemiddelde GWS     

Neighbourhood Parken aanwezig? 
Score 
Parken 

Oppervlak 
Natuur 

Oppervlak 
totaal 

Percentage 
Groen 

Score 
Groen GLG GVG 

GLG tov 
GVG 

Score 
Grondwater 

Totaal 
score Resultaat 

Antoniusparochie 1 5 5669 380791 1,5 0 1,27 1,01 0,25 0 5 Geen Risico 
Baardwijk 1 5 94593 596280 15,9 5 1,36 1,18 0,18 0 10 Matig Risico 
Besoijen 1 5 134560 917853 14,7 5 1,51 1,17 0,34 0 10 Matig Risico 
Bloemenoord 1 5 35792 487399 7,3 0 1,27 1,06 0,21 0 5 Geen Risico 
Buitengebeid Capelle 0 0 6786 7362551 0,1 0 1,38 0,93 0,45 0 0 Geen Risico 
Buitengebied Waalwijk 
Noord 0 0 68139 4907718 1,4 0 1,24 0,86 0,37 0 0 Geen Risico 
Buitengebied Waspik 0 0 5139 6547377 0,1 0 1,43 0,92 0,50 5 5 Geen Risico 
Capelle / Nieuwe Vaart 1 5 587688 6526886 9,0 0 1,22 0,78 0,44 0 5 Geen Risico 
Centrum 0 0 100 163400 0,1 0 2,94 2,44 0,51 5 5 Geen Risico 
Centrum (2) 1 5 116271 989387 11,8 5 1,57 1,23 0,34 0 10 Matig Risico 
De Hoef 1 5 58150 299220 19,4 5 1,22 1,06 0,16 0 10 Matig Risico 
Eikendonk 1 5 53944 283121 19,1 5 1,40 1,17 0,24 0 10 Matig Risico 
Industrieterrein Haven 1 5 40407 4311623 0,9 0 1,36 1,03 0,33 0 5 Geen Risico 
Industrieterrein Waspik 1 5 61513 2136904 2,9 0 1,41 0,98 0,43 0 5 Geen Risico 
Industrieterrein Zanddonk 1 5 3672 682147 0,5 0 1,28 0,98 0,30 0 5 Geen Risico 
Laageinde 1 5 70369 465561 15,1 5 1,29 1,09 0,20 0 10 Matig Risico 
Landgoed Driessen 1 5 14732 962770 1,5 0 1,27 0,86 0,40 0 5 Geen Risico 
Meerdijk 1 5 29925 870954 3,4 0 1,44 1,10 0,35 0 5 Geen Risico 
Recreatieoord 1 5 268993 392784 68,5 10 1,57 1,15 0,42 0 15 Matig Risico 
Sprang 1 5 67615 1514754 4,5 0 1,78 1,28 0,50 5 10 Matig Risico 
Vrijhoeve 1 5 71086 2042001 3,5 0 1,25 0,85 0,40 0 5 Geen Risico 
Waspik Beneden 1 5 16705 2890925 0,6 0 1,31 0,87 0,44 0 5 Geen Risico 
Waspik Boven 1 5 43109 3507516 1,2 0 1,18 0,74 0,44 0 5 Geen Risico 
Zanddonk 1 5 4507 598351 0,8 0 1,41 1,10 0,31 0 5 Geen Risico 
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Bebouwing 
  Criteria: Paalfundering aanwezig Criteria: GLG t.o.v. Gemiddelde GWS Criteria: Bodemdaling     

Neighbourhood 

Risico 
paalrot 
aanwezig 

Beperkte 
risico 
Paalrot 
aanwezig 

Score 
Paalrot GLG GVG 

GLG tov 
GVG 

Score 
grondwater Bodemdaling Score_Bodemdaling 

Totaal 
score Resultaat 

Antoniusparochie 1 0 10 1 1,0 0,25 0,00 0,00 0 10 Matig Risico 
Baardwijk 1 0 10 1 1,2 0,18 0,00 0,00 5 15 Matig Risico 
Besoijen 1 0 10 2 1,2 0,34 0,00 0,07 5 15 Matig Risico 
Bloemenoord 1 0 10 1 1,1 0,21 0,00 0,00 0 10 Matig Risico 
Buitengebeid Capelle 0 0 0 1 0,9 0,45 0,00 1,30 5 5 Geen Risico 
Buitengebied Waalwijk Noord 0 0 0 1 0,9 0,37 0,00 0,20 5 5 Geen Risico 
Buitengebied Waspik 0 0 0 1 0,9 0,50 5,00 0,48 5 10 Matig Risico 
Capelle / Nieuwe Vaart 1 1 10 1 0,8 0,44 0,00 18,62 10 20 Hoog Risico 
Centrum 0 0 0 3 2,4 0,51 5,00 0,00 0 5 Geen Risico 
De Hoef 1 0 10 1 1,1 0,16 0,00 0,00 0 10 Matig Risico 
Eikendonk 1 0 10 1 1,2 0,24 0,00 0,00 0 10 Matig Risico 
Industrieterrein Haven 0 0 0 1 1,0 0,33 0,00 3,49 5 5 Geen Risico 
Industrieterrein Waspik 1 0 10 1 1,0 0,43 0,00 3,28 5 15 Matig Risico 
Industrieterrein Zanddonk 0 0 0 1 1,0 0,30 0,00 0,00 0 0 Geen Risico 
Laageinde 1 0 10 1 1,1 0,20 0,00 0,00 0 10 Matig Risico 
Landgoed Driessen 0 0 0 1 0,9 0,40 0,00 0,00 0 0 Geen Risico 
Meerdijk 0 0 0 1 1,1 0,35 0,00 0,00 0 0 Geen Risico 
Recreatieoord 0 0 0 2 1,2 0,42 0,00 0,00 0 0 Geen Risico 
Sprang 0 0 0 2 1,3 0,50 5,00 0,00 0 5 Geen Risico 
Vrijhoeve 0 0 0 1 0,9 0,40 0,00 11,85 10 10 Matig Risico 
Waspik Beneden 1 0 10 1 0,9 0,44 0,00 21,30 10 20 Hoog Risico 
Waspik Boven 0 0 0 1 0,7 0,44 0,00 6,78 5 5 Geen Risico 
Zanddonk 0 0 0 1 1,1 0,31 0,00 0,00 0 0 Geen Risico 
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Water 

  Criteria: Factor oppervlakte water 
Criteria: Aantal dagen oppervlakte water 
boven 20 graden     

Neighbourhood 
Oppervlak 
water 

Oppervlak 
totaal 

Factor 
oppervlaakte 
water 

Score 
oppervlakte 
water 

Risico 
opwarming 
tussen 10 
en 20 dagen 

Risico 
opwarming 
meer dan 
20 dagen 

Score 
opwarming 
water 

Totaal 
score Resultaat 

Antoniusparochie 0 380790,8 0,00 0 0,0 0,00 0,00 0,00 Geen Risico 
Baardwijk 6671,001 596280 0,01 5 1,0 1,00 10,00 15,00 Matig Risico 
Besoijen 26583,57 917853,4 0,03 5 1,0 1,00 10,00 15,00 Matig Risico 
Bloemenoord 20700,65 487399,1 0,04 5 1,0 0,00 5,00 10,00 Matig Risico 
Buitengebeid Capelle 820645 7362551 0,11 5 1,0 1,00 10,00 15,00 Matig Risico 
Buitengebied Waalwijk Noord 540906,4 4907718 0,11 5 1,0 1,00 10,00 15,00 Matig Risico 
Buitengebied Waspik 409160,5 6547377 0,06 5 0,0 1,00 10,00 15,00 Matig Risico 
Capelle / Nieuwe Vaart 643633,2 6526886 0,10 5 1,0 1,00 10,00 15,00 Matig Risico 
Centrum 0 163400 0,00 0 0,0 0,00 0,00 0,00 Geen Risico 
De Hoef 12157,3 299219,8 0,04 5 1,0 1,00 10,00 15,00 Matig Risico 
Eikendonk 45716,43 283121 0,16 5 1,0 1,00 10,00 15,00 Matig Risico 
Industrieterrein Haven 737219,8 4311623 0,17 5 1,0 1,00 10,00 15,00 Matig Risico 
Industrieterrein Waspik 344206,3 2136904 0,16 5 0,0 1,00 10,00 15,00 Matig Risico 
Industrieterrein Zanddonk 17441,12 682147,4 0,03 5 1,0 0,00 5,00 10,00 Matig Risico 
Laageinde 8074,587 465561,1 0,02 5 1,0 0,00 5,00 10,00 Matig Risico 
Landgoed Driessen 96168,75 962770 0,10 5 1,0 1,00 10,00 15,00 Matig Risico 
Meerdijk 50445,5 870954,1 0,06 5 1,0 1,00 10,00 15,00 Matig Risico 
Recreatieoord 171106,2 392784,5 0,44 5 1,0 1,00 10,00 15,00 Matig Risico 
Sprang 21755,13 1514754 0,01 5 0,0 1,00 10,00 15,00 Matig Risico 
Vrijhoeve 326467,3 2042001 0,16 5 1,0 1,00 10,00 15,00 Matig Risico 
Waspik Beneden 141640,8 2890925 0,05 5 0,0 1,00 10,00 15,00 Matig Risico 
Waspik Boven 121547,3 3507516 0,03 5 1,0 1,00 10,00 15,00 Matig Risico 
Zanddonk 26481,25 598351,2 0,04 5 1,0 0,00 5,00 10,00 Matig Risico 
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Bijlage 6 Wateroverlastkaarten 
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Stresstest Wateroverlast gemeente Waalwijk - 70mm in één uur (laatste waarde +1uur droog na de bui)
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Stresstest Wateroverlast gemeente Waalwijk - 70mm in één uur (stroombanen)
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Stresstest Wateroverlast gemeente Waalwijk - 70mm in één uur (maximaal voorgekomen waarde)
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Stresstest Wateroverlast gemeente Waalwijk - 90mm in één uur (+1 uur droog na de bui)
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Stresstest Wateroverlast gemeente Waalwijk - 90mm in één uur (stroombanen)
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Stresstest Wateroverlast gemeente Waalwijk - 90mm in één uur (maximaal voorgekomen waarde)
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Stresstest Wateroverlast gemeente Waalwijk - 160mm in één uur (stroombanen)
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Bijlage 7 Verslag kansensessie 

 



 

 

 

 
 

Klimaat stresstesten sessie gemeente Waalwijk 
27 juni 2019 
 
Op 27 juni 2019 heeft een kwetsbaarheden en kansen sessie plaatsgevonden bij de gemeente 
Waalwijk. Tijdens deze sessie zijn de resultaten van de stresstesten op het gebied van hitte, 
droogte, wateroverlast en overstromingen gepresenteerd aan een groep van zeven medewerkers (met 
gevarieerde functies binnen de organisatie).  
 
Dit verslag geeft een overzicht van de belangrijkste bevindingen. Deze meeting werd begeleid 
door Eefje Vissers, Claudia Tóth en Sanne Huisman. 
 
Programma 

• Welkom, voorstelrondje en toelichting sessie 
• Bespreken relevantie NAS-bollen voor gemeente  
• Carrousel rond drie thema’s (hitte, wateroverlast, droogte):  

o Validatie van kaarten  
o Bestpreken kansen en bedreigingen t.a.v. kwetsbare objecten en functies 

• Plenaire terugkoppeling 
• Bespreken overstromingsrisico en bijbehorende kansen en kwetsbaarheden 
• Terugblik 
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NAS-Bollen 
 
Het wordt warmer 

 
Groot: 

- Toename luchtverontreiniging door warmere zomers en toename meerdaagse warme 
periodes. 

- Toename blootstelling ziekteverwekkers door meer waterrecreatie door warmere zomers en 
toename meerdaagse warme periodes. 

- Hoger energiegebruik door warmere zomers en toename meerdaagse warme periodes.  
- Toename overlevingskans insecten en exoten in de winter door zachte winters 
- Onkruid neemt toe (beheerkosten openbare ruimte, landbouw) door een eerder beginnend en 

langer groeiseizoen  
- Verschuiving of uitsterven soorten door een eerder beginnend en langer groeiseizoen en 

verschuiving klimaatzones 
- Verandering vector overdraagbare ziekteverwekkers door toename leefgebied (b.v. muggen) 

door verschuiving klimaatzones 
- Toename overlevingskansen exoten in de winter door hogere temperatuur oppervlaktewater 
- Toename blackouts & kans op uitval IT door toename extremen 
- Meer druk op eerste hulpdiensten door toename extremen 
- Meer hittestress door zomersmog (meer zieken, ziekenhuisopnamen en doden) door toename 

extremen 
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Matig: 
- Mogelijke verslechtering zwemwaterkwaliteit door verandering kwaliteit oppervlaktewater  
- Mogelijke toename van ziekteverwekkers in water (zoals blauwalg) door verandering kwaliteit 

oppervlaktewater 
- Warmer (koel)water energiecentrales industrie en glastuinbouw  door hogere temperatuur 

oppervlaktewater 
- Meer hittestress vee door toename extremen 
- Afname kwaliteit nachtrust door toename extremen 
- Risicotoename verdrinking door toename waterrecreatie door warmere zomers en toename 

meerdaagse warme periodes. 
- Toename blootstelling UV-straling (huidkanker, staar) door warmere zomers en toename 

meerdaagse warme periodes. 
- Verandering voedsel overdraagbare infecties (b.v. salmonella) door warmere zomers en 

toename meerdaagse warme periodes. 
 
Gering:  

- Toename corrosie door warmere zomers en toename meerdaagse warme periodes. 
- Toename alcohol- en drugsgebruik door warmere zomers en toename meerdaagse warme 

periodes. 
- Mismatch in voedselketen door verschuiving klimaatzones 
- Toename risico voor grote evenementen door toename extremen 
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De zeespiegel stijgt 

 
Prioriteit 

- Verandering kwaliteit oppervlaktewater 
- afname fysieke ruimte voor natuur “coastal squeeze” 
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Het wordt natter 

 
Prioriteit 

- Extreme piekneerslag neemt toe 
- Toename grondwaterafvoer vanaf hogere zandgronden   
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Het wordt droger 

 
 
Direct: 

- Vervoersbeperking scheepvaart door afname rivierafvoer zomer 
- Bemoeilijking laden en lossen scheepvaart door afname rivierafvoer zomer 
- Verlies aan soorten en habitatten door afname rivierafvoer zomer 
- Oogstschade landbouw door toename extremen 
- Vaker en een beregeningsverbod door toename extremen 
- Toename schade en hogere kosten instandhouding infrastructuur en bebouwde omgeving 

door toename bodemdaling veengebieden 
- Bedreiging cultureel erfgoed door toename bodemdaling veengebieden 
- Toename CO2 uitstoot door toename bodemdaling veengebieden 
- Verandering hydrologie natuurgebieden door toename bodemdaling veengebieden en drogere 

bodems in zomer 
- Toename vraag naar water door drogere bodems in zomer 
- Verandering ecosysteem / verschuiving soorten / exoten) door drogere bodems in zomer 
- Toename fijnstof door lagere luchtvochtigheid 

 
Indirect:  

- Minder koelwater industrie (beperkt industrie in haven) 
- Toename kans op natuurbranden of bermbranden door drogere bodems in zomer 
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Carrousel 
 
Droogte 
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Hitte 
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Wateroverlast 
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