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TNO: thema’s en doelen



Klimaatverandering en TNO

Ambitie: klimaatbestendigheid stedelijk gebied en infrastructuur

Participatie in onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat:
INCAH, Climate

 
Proof

 
Cities, Decision

 
support tools

NL en internationale samenwerking
Deltaprogramma



Programma
Klimaatverandering, wat nu?
Kennis voor Klimaat  Project INCAH 
Klimaatverandering en tunnels



Klimaatverandering, wat nu?

Het klimaat
 

verandert, onduidelijk
 

hoeveel
 

en wanneer

Effecten
 

op infrastructuur



Wat betekent dat voor…
Maatschappij
Overheden
Bedrijven
…



Resultaten literatuurstudie¹

1) Gedeeltelijke weergave

Klimaateffect/

Infra

Weg Spoor Tunnel

Temperatuur ↑ Verdroging 

onderbouw

Spatten 

spoorstaven

Neerslag ↑ Instabiliteit/zettingen 

onderbouw

Gladheid Vollopen

Neerslag ↓ Verdroging 

onderbouw

Rivierafvoer ↑ Overstroming Overstroming Overstroming



Uitval
 

activiteiten
 

bij
 

wegvallen
 

bereikbaarheid
Kranten en 

post Vers Brandstof Water 
en gas Economie Gezondheid

Dag 1

Dag 2

Dag 3

Dag 4

Dag 5

Bewerkt op basis van McKinnon (2006)



Dus… rekening houden met klimaatverandering
In bestaande infrastructuur, bijvoorbeeld:

Aanpassen onderhoud, reparatie, vervanging
Gebruik andere materialen

Bij nieuwe infrastructuur, bijvoorbeeld:
Aanpassingen in het ontwerp
Nieuwe richtlijnen



Maar… welke keuzes maken?
Hoe groot zijn die effecten van klimaatverandering?
Op welke termijn spelen die effecten een rol?
In welke maatregelen investeren?

 Knikpunt: in welke mate moet een klimaatparameter veranderen 
om een probleem te veroorzaken?

Let op: doorlooptijd
 

besluitvorming
 

en R&D



Onderzoeksprogramma: Kennis voor Klimaat

Doel: investeringen in ruimte en infrastructuur beoordelen op 
klimaatbestendigheid
8 thema’s
8 hotspots

www.kennisvoorklimaat.nl

http://www.kennisvoorklimaat.nl/


INCAH - Infrastructure Networks, Climate 
Adaptation Hotspots

Zorg over voorzieningen 
voor het verplaatsen van 
mensen en goederen, 
zowel onder als boven maaiveld



INCAH Consortium





Fysieke infrastructuur - doelen



Casus: Botlektunnel

Functie tunnel: faciliteren vervoer

Functie niet mogelijk:
Afsluiten tunnel  vollopen  hoge neerslag



Bottom-up aanpak



Wat levert het onderzoek op?

Methode om effecten van klimaatverandering op infrastructuur te 
kwantificeren en te prioriteren:

Formuleren van maatregelen (cases)

Input voor besluitvormingsprocessen



Hoe verder?

Samenwerking met belanghebbenden! 
Input nodig: data wegen en spoorwegen

Speelt klimaatverandering nu al een rol bij beslissingen?
Welke beschikbaarheid wordt vereist?
Welke casussen zouden ook interessant zijn om in ons onderzoek 
mee te nemen?



Vragen

Contact:
Ir. R.M.L. (Mirjam) Nelisse
Technisch Consultant tunnelveiligheid
mirjam.nelisse@tno.nl
088-866 3492
06-51 74 33 24
http://nl.linkedin.com/in/mirjamnelisse
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