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Kort verslag Kennissessie Stresstesten OSKA x NLingenieurs 

16 november 2021, Microsoft Teams 

Deelnemers:  

▪ Wim Kok, gemeente Amstelveen 

▪ Mark van Kruining, Unie van Waterschappen, Team Inhoud DPRA  

▪ Koen van der Werff, RWS/WVL, Team Inhoud DPRA  

▪ Rob Wildeman, ToekomstSterk  

▪ Hasse Goosen, Climate Adaptation Services  

▪ Stefan Jak, Prorail  

▪ Beatrijs Koet, Aveco de Bondt  

▪ Tommy Bolleboom, RWS/WVL, vertegenwoordiger RWS in OSKA  

▪ Alex Hekman, Sweco 

▪ Joris de Visser, Sweco 

▪ Cees-Anton van den Dool, Neelen-Schuurmans 

▪ Rebecca Geurts, Sweco 

▪ Emilie Buist, TU Delft/ Valorisatie Programma Delta  

▪ Len Geisler, Tauw  

▪ Thijs Visser, Aveco de Bondt  

▪ Freya Macke, Arcadis, vertegenwoordiger NL Ingenieurs in OSKA  

▪ Mirle van Huet, NL Ingenieurs,  

▪ Ab de Buck, OSKA secretariaat 

 

1. Presentatie OSKA en OSKA-verkenning stresstest 

Ab de Buck geeft toelichting op het werk van OSKA en op de OSKA-verkenning naar de uitvoering van 

de stresstest. Presentatie en OSKA-memo bijgevoegd.  

Uit de OSKA-verkenning volgt dat op vijf punten stroomlijnen gewenst is: zie onderstaande 

afbeelding / slide 
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2. Algemene discussie: 

Na de toelichting voeren we discussie over de stresstesten en behoeftes tot meer stroomlijnen. Dit 

gebeurt aan de hand van een drietal stellingen. De discussie leidt tot de volgende uitkomsten:  

Stelling 1: ‘De stresstesten zijn van groot belang om Nederland klimaatbestendig te maken.’ 

Uitkomsten discussie:  

▪ Stress-test was zinvol instrument, heeft belangrijke bijdrage geleverd aan bewustwording 

▪ Er is nog wel een brug te slaan van de stress-testen naar het daadwerkelijk uitvoeren van 

maatregelen 

▪ In de toekomst zijn de stresstesten ook belangrijk voor monitoring: wat leveren getroffen 

maatregelen op, wat zijn de knelpunten? 

 

Stelling 2: ‘Het is zaak dat voor eenzelfde situatie (aard gebied, bebouwing, etc) verschillende 

modellen hetzelfde resultaat geven.’ 

Uitkomsten discussie:  

▪ Resultaten van stresstest voor bepaald gebied zijn afhankelijk van de specifieke vraagstelling  

▪                        ‘      ’                          z      z                           

van de resultaten kan verschillen afhankelijk van wat voor de opdrachtgever van belang is: 

Prorail kan anders aankijken tegen water op een station dan een andere stakeholder 

▪ Wel geldt dat vanuit gebruikersperspectief het zaak is dat modellen van verschillende 

bureaus voor dezelfde vraagstelling eenzelfde resultaat geven. 

 

Stelling 3: ‘Het is gewenst dat er specifiekere  richtlijnen komen voor uitvoering van de 

stresstesten.’ 

Uitkomsten discussie:  

▪ Het verschilt per thema: voor wateroverlast geeft de bijsluiter voldoende gedetailleerde 

sturing, voor hitte is dit gegroeid, voor droogte is de informatie nog te globaal en is meer 

sturing gewenst. 

▪ Een gevolg van de geringe                                          ‘     ’            z  

onderwerpen relatief minder aandacht krijgen in de stresstesten. De geringe aandacht wordt 

versterkt doordat het onderwerp minder zichtbaar is dan wateroverlast. Kijkend naar het 

belang van het thema is het niet terecht dat het in stresstesten relatief weinig aandacht 

krijgt.  

▪ Het is wenselijk dat resultaten van stresstesten op eenzelfde manier worden gepresenteerd, 

met bijv. eenzelfde legenda en eenzelfde kleurstelling voor effecten. Dit vergroot 

vergelijkbaarheid en maakt interpretatie gemakkelijker. 

▪                                                                                          ’    

 

3. A - Deelsessie stresstest droogte 

Ab de Buck geeft in de deelsessie een korte toelichting. Sheets zijn bijgevoegd. Kernpunten:   

Droogte is een belangrijk effect van klimaatverandering, maar er zijn nog veel onzekerheden. De 

Bijsluiter geeft op hoofdlijnen sturing. Aanbeveling om uit te werken naar: 
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▪ Bodemdaling (slappe ondergrond zoals veen of klei) 

▪ Uitzakken grondwaterstand 

▪ Beperking zoetwateraanvoer 

▪ Afname waterkwaliteit 

▪ Effecten op natuur en landbouw 

De praktijk is dat het onderwerp op verschillende manieren in de stresstesten wordt opgepakt: zie 

onderstaande afbeelding / slide 

 

Uitkomsten discussie stresstest droogte:  

▪ Droogte krijgt relatief weinig aandacht in de stresstesten. Dit wordt bevorderd doordat het 

onderwerp relatief minder zichtbaar is, en het is er vaak geen eenduidige probleemeigenaar 

is. De geringe aandacht is niet in verhouding tot het belang van het onderwerp. 

▪ De keuze van uitwerking (welke vervolgeffecten, welke sectoren) is sterk afhankelijk van de 

opdrachtgever. Hier zit een stuk willekeur in, afhankelijk van specifiek belang opdrachtgever 

en interesse is er verdere uitwerking in of niet.   

▪ Voor het uitwerken van effecten zijn diverse modellen beschikbaar. Deze zijn echter niet 

altijd gevalideerd. Gevolg is dat resultaten met verschillende modellen ook weer 

verschillende outputs kunnen leveren.  

Behoeftes voor de Bijsluiter droogte: 

▪ Het is wenselijk dat er meer aandacht, handvatten en sturing komen voor de stresstest 

droogte. 

▪ Het is wenselijk dat de Bijsluiter sturing geeft over de uit te werken effecten van droogte: 

welke effecten zijn in wat voor gebied relevant? Dat bevordert een weloverwogen keuze. 

▪ Het is ook wenselijk dat de Bijsluiter een soort referentie-scenario geeft voor het uitwerken 

van droogte (analoog aan de typerende bui bij wateroverlast). 
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▪ Er is behoefte aan gevalideerde modellen voor uitwerking van de effecten. Validatie van 

modellen kan aansluiten bij de kennisontwikkeling in het programma NKWK (Nationaal 

Kennisprogramma Water en Klimaat). 

 

3. B - Deelsessie stresstest wateroverlast/ Infiltratie hemelwater 

Mirle van Huet geeft een korte presentatie. Het signaal is dat modellen verschillen in modelleren van 

infiltratie hemelwater op onverhard gebied. Zie onderstaande afbeelding / slide 

 

Resultaten discussie:  

▪ Inzichten in knelpunten bij stresstesten duidelijk maar wordt vaak gewerkt met verschillende 

maten (met hoeveel neerslag wordt gerekend?) en verschillende weergave (bijv. 

kleurgebruik).  

▪ ‘I                     ’                                             tresstest wateroverlast. 

Andere factoren, zoals bovengrondse afvoer, grondwaterstanden, rioolafvoer en ruimtelijke 

inrichting, zijn veel meer bepalend voor de uitkomst. 

▪ Er is wel behoefte aan duidelijker inzicht in de effecten / effectiviteit van maatregelen. 

▪ Ook is er behoefte aan inzicht in de kosten van de maatregelen, zowel maatschappelijk als 

financieel 

▪ Daarnaast zou het ook relevant zijn om inzicht te krijgen in de waterbergingsmogelijkheden 

en afvoermogelijkheden in een gebied 

 

4. Vervolgstappen: 

 
- Mirle en Ab delen de uitkomsten van de discussie binnen NLingenieurs en OSKA.  
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- Koen van der Werff geeft aan dat hij de resultaten ook zal inbrengen in het DPRA team 

Inhoud Stresstest.  

- Resultaten zullen ook via LinkedIn gedeeld worden. 

 

5. Nawoord 

Tot slot danken NLingenieurs en OSKA de deelnemers voor de zeer opbouwende en leerzame 

discussie. Dit biedt een goede basis om de stresstesten en de toepassing daarvan verder te 

versterken. Wat helpt om Nederland beter bestand te maken tegen de effecten van 

klimaatverandering. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ab de Buck (OSKA) & Mirle van Huet (NLingenieurs) 

 

Kernboodschappen:  
 

1. De eerste ronde stresstesten was waardevol, met name heeft het een belangrijke bijdrage 
geleverd aan het versterken van bewustwording voor effecten van klimaatadaptatie. Voor 
de toekomst kan de stresstest een belangrijke rol vervullen om de klimaatbestendigheid te 
monitoren. Hiervoor is het o.a. nodig dat er duidelijkheid komt over effecten van genomen 
maatregelen.  
 

2. Het is zaak dat de uitkomsten  van de verschillende stresstesten in een landelijke kaart 
beschikbaar komen, dat maakt het o.a. voor landelijke partijen veel gemakkelijker om 
resultaten te gebruiken; 
 

3. Het thema droogte krijgt nu in de Bijsluiter nog weinig sturing. Een gevolg daarvan is dat 
het op verschillende manieren wordt opgepakt, en vaak ook minder aandacht krijgt dan 
nodig. Het is gewenst dat er de Bijsluiter v    ‘     t ’       t      gaat geven: 

▪ Welke effecten behoren voor een bepaalde situatie uitgewerkt te worden? 
▪ Wat is een te hanteren referentie-scenario? 
▪ Wat zijn gevalideerde modellen om effecten in kaart te brengen?  

 
4.                           l t             b     ’  w  k                   t v      

versterken van de stresstesten.  
 

 


