
KLIMAAT EN STEDELIJK WATER 
 
- Het klimaat heeft invloed op de waterkwaliteit 
 
- We weten niet precies waarom de waterkwaliteit op  
- een aantal plaatsen achteruit gaat 

 
- Bij het treffen van klimaatadaptatiemaatregelen is  
 er geen aandacht voor en waterkwaliteit 

 



Het is warmer, er zijn langere droge perioden, buien zijn heftiger 
- Meer (blauw)algengroei 
- Meer nutriënten 
 



Stadswateren zijn extra gevoelig voor klimaatverandering 

ja nee 



Er is naast klimaatdruk ook meer gebruiksdruk:  
meer recreatie, meer steigers 
- Meer verontreiniging 
- Meer verstoring 



Stadswateren zijn extra gevoelig voor de combinatie  
van klimaatdruk en gebruiksdruk 

ja nee 



In de hoogconjunctuur moet er ook meer geld beschikbaar komen voor  
maatregelen om verslechtering van de waterkwaliteit te voorkomen 

ja nee 



Waterkwaliteit gaat op veel plaatsen achteruit maar we 
weten niet precies waarom 



We moeten eerst meer weten voordat we gericht maatregelen  
kunnen nemen (monitoren, waardenkaarten maken,  

aansluiten bij integrale natuurinventarisaties). 

ja nee 



Voorbeelden van klimaatadaptatiemaatregelen  
 
- Waterpleinen 

- Groene daken 

- Wadi’s 

- Waterdoorlatende verharding 
- Afkoppelen 

 



Bij het treffen van klimaatadaptatiemaatregelen wordt gekeken  
naar waterkwantiteit, niet naar waterkwaliteit 

ja nee 



Mogelijke ‘bij-effecten’ van klimaatadaptatiemaatregelen 
met als doel: bufferen en infiltreren 
 
- Zuivering door bodemfiltratie 

- Meer baseflow van koeler oppervlaktewater 
- Minder riooloverstortingen 



Door slimme toepassing van klimaatadaptatiemaatregelen  
(waterkwantiteit) is meer winst voor de waterkwaliteit te behalen 

ja nee 



Door slimme toepassing van klimatadaptatiemaatregelen  
(waterkwantiteit) is meer winst voor de waterkwaliteit te behalen 

ja nee voorbeelden graag 



Mogelijke ‘bij-effecten’ van klimaatadaptatiemaatregelen 
met als doel: tegengaan hittestress 
 
- Oppervlaktewater verkoelt, maar blijft zelf ook koeler 

- (Oever)vegetatie vermindert instraling (verkoeling) maar kan ook 

positief bijdragen aan waterkwaliteit 

- Diepere delen in watersysteem zorgen voor meer volume 
(minder snelle opwarming), maar ook voor refugia voor vis 



Door slimme toepassing van klimatadaptatiemaatregelen  
(hittestress) is meer winst voor de waterkwaliteit te behalen 

ja nee 



CONCLUSIES DIE WE MEE KUNNEN NEMEN NAAR DE MIDDAG 
 
- …… 

- …… 

- …… 

- …… 

- …… 


