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Waarom een stresstest

• Momenteel worden overal klimaatadaptatiestrategieën opgesteld;

• Ervaring van HDSR: waterkwaliteit staat hier niet altijd duidelijk in.

• Geen concrete acties benoemd voor waterkwaliteit.

• Waterkwaliteit wordt lastig gevonden, maatwerk is nodig. 

Droogte kan ook impact hebben op de waterkwaliteit



Bovendien!

• De zomers worden langer en warmer 
dus meer mensen willen recreëren in 
en op het water. De druk op het water 
neemt toe

• We hebben biodiversiteitsambities

• We betrekken inwoners via citizen 
science bij de waterkwaliteit, dan 
verwachten ze ook wat van ons

• Slechte waterkwaliteit kan slecht zijn 
voor de volksgezondheid;



Fase 1 van de stresstest (huidige fase)

• 5 waterschappen, 2 gemeenten, de STOWA en Tauw

• Probleem definiëren volgens waterbeheerders

• Watertypes en gebruikers identificeren

• Overzicht maken van de verwachte meest voorkomende/urgente 
ongewenste situaties

• Doorkijken naar soort stresstest

• Maken van een praatplaat voor agendering van het onderwerp

• Aansluiting zoeken bij vergelijkbare projecten zoals de NKWK



Drie domeinen van waterkwaliteit
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Waar denk je aan bij waterkwaliteit?



Waar hebben we het over bij stedelijk 
oppervlaktewater?
• Welke soorten water hebben we? 

• Grachten

• Vijvers

• Sloten

• Zwemwater

• Waterspeeltuinen

• Etc etc

• Wat is de functie van dit water, en wie zijn dan de stakeholders?
• Zwemmen (recreanten)

• Verkoeling (inwoners van het gebied)

• Energiebron

• Hydrologie

• Etc etc



Fase 2



Mentimeter


	Klimaatstresstest Waterkwaliteit�Stedelijk Oppervlaktewater
	Even voorstellen
	Slide Number 3
	Waarom een stresstest
	Bovendien!
	Fase 1 van de stresstest (huidige fase)
	Drie domeinen van waterkwaliteit
	Waar denk je aan bij waterkwaliteit?
	Waar hebben we het over bij stedelijk oppervlaktewater?
	Fase 2
	Mentimeter

