
Programma 23 november webinar Waterkwaliteit/Klimaatverandering

16.00 Inleiding: serie webinars voor Waternetwerk , Themagroep Waterkwaliteit
door Mattijs Hehenkamp & Martin de Haan & Marloes van der Kamp

16.10 Effecten van klimaatverandering op waterkwaliteit en ecologie:
wat observeren we nu al? door Dick Belgers (WUR)

16.30 Noodzaak voor een stresstest waterkwaliteit
door Sita Vulto (HDSR)

16.50 Korte pauze
16.55 Klimaatadaptatiemaatregelen: wat betekent dat voor waterkwaliteit

en ecologie? door Jesse Limaheluw (RIVM)
17.15 Afsluitende discussie (Mentimeter)

door Mattijs Hehenkamp & Martin de Haan & Marloes van der Kamp
17.30 Afsluiting



Weersextremen nemen toe



Klimaatverandering via thema’s 

Wateroverlast HittestressDroogte BodemdalingOverstroming



Klimaatverandering 
en waterkwaliteit

Vandaag focus op 
de stad



Effecten van klimaatverandering: de relatie veranderend 
(grond)waterpeil op ecologie 

In kader DPZW in 2020 twee studies afgerond.

Beide hebben de deltascenario’s als uitgangspunt. 

• Effect verandering grondwaterpeil op 
Terrestische natuur

• Tool: Waterwijzer Natuur 
(www.waterwijzer.nl) 

• Effect verandering rivierpeil op riviernatuur.

• Tool: Effectmodule Rivieren. Ontwikkeld 
door Deltares o.b.v. bekende ecologische 
kennisregels. 

• Conclusie: Natte winters en voorjaar geeft 
positief effect. Verschuiving van drogere naar 
nattere natuur.

• Extreem droge zomers geeft een lokaal negatief 
effect.

Voor vragen mail contactpersoon @RWS-WVL: jackie.straathof@rws.nl

http://www.waterwijzer.nl/
mailto:jackie.straathof@rws.nl


Maatregelen in 
de stad

• Afweging op wateroverlast, 
droogte, groen en hitte

• Afweging waterkwaliteit 
onderbelicht?

urbangreenbluegrids.com (© Atelier Dreiseitl)



Klimaat
Adaptatie
Strategie

Waterkwaliteit
en

Ecologie

Aandacht?















Kortom, krijgen
WATERKWALITEIT

en ECOLOGIE
voldoende aandacht

in de Nationale
Adaptatie Strategie en 

klimaatadaptatie-
maatregelen?

NEE, DAT KAN BETER



Waterkwaliteit en 
klimaatverandering

Op naar een waterkwaliteitsstresstest

Marloes van der Kamp 23-11-2020
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˗ Stresstesten

˗ Kwetsbaarheden in kaart 
brengen

˗ Huidige klimaat en WH2050 
scenario

˗ Klimaateffect atlas
· Overstroming

· Wateroverlast

· Droogte

· Hitte

Deltaplan ruimtelijke adaptatie

Waterkwaliteit?!



Rondgang langs ‘waterbeherende organisaties’
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- Klimaateffecten zeer beperkt in beeld wordt 
gebracht

- ‘monitoring’

- als dan….‘kwalitatief’

- Behoeften aan handvatten om de effecten 
kwantitatief in beeld te brengen en de orde 
grootte te begrijpen

- Noodzaak vanuit EU en KRW onderstreept



Ontwikkeling van een ‘waterkwaliteitsstresstest’

18

klimaatscenario’s

verandering

temperatuur

neerslag / verdamping
water- en stoffenbalans

biologische activiteit

Robuustheidscheck

Voorbeeld Molenpolder



Ontwikkeling van een ‘waterkwaliteitsstresstest’
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Robuustheidscheck

Voorbeeld Molenpolder

- Totale “robuustheid” neemt af

- Nutriëntenbelasting neemt toe door 

inlaat, uitspoeling en afspoeling

- Kritische belasting neemt af door 

temperatuur



Dilemma
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- Hoe zorgen we dat waterkwaliteit niet onderbelicht blijft?

- Hoe maken we de stresstest nog beter?
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