
Sleutelfactoren voor een goede 
waterhuishouding in bebouwd gebied





Water en Bodem sturend

Maatschappelijk krachtenveld:

Bouwen, bouwen en bouwen ( R.O. …grondposities,…,…)

Recreatie (zwemmen in oppervlaktewater om de hoek)

Verkeer/vervoer  

Energietransitie

Natuurgebieden

Etc.

Water en bodem sturend

Watertoets 2.0

Heldere analyse en risico’s in beeld anders verlies je de discussie.



Klimaatadaptieve maatregelen in stedelijk 
gebied

Gelukkig is men overal en nergens aan de slag met;

Regentonnen

Groen / blauwe daken,

Verdiepte groenstroken, Wadi’s

Water-doorlatende, - passeerbare – bergende verharding

……

Wat is het voldoende?

Wat is het effectief?



Lokale verschillen

Van mantra’s en panacees naar analyse en begrip.



Waterhuishouding & sleutelfactoren

Ecologische sleutelfactoren



Eenvoudige communicatie

Stimuleert integraal denken

Versnelling kennisontwikkeling

Tools: van ‘sigarendoos tot supercomputer’

Waterhuishouding & sleutelfactoren



Trots op en blij met de ESF Dat wil ik ook voor 
stedelijke waterhuishouding

Sleutelfactoren waterhuishouding bebouwd gebied



Sleutelfactoren voor een goede 
waterhuishouding in bebouwd gebied



Wat zie ik in mijn 
systeem gebeuren 
en waar komt dat 

door?

Waarom sleutelfactoren waterhuishouding?

Maatschappelijke opgaven bebouwd gebied

Behoefte aan:

Gebiedsgerichte & integrale systeembenadering

Analyseren en begrijpen systeem

Begrijpelijk input bestuurlijke discussie (communicatie)

Kapstok bestaande (en te ontwikkelen) kennis & instrumenten



Waarom sleutelfactoren waterhuishouding?

Analyseren en begrijpen systeem
Beinvloeden elkaar

Stad – platteland

Verwondering: wat zie ik en waar komt dat door?

Droge voeten/ 
wateroverlast

Water
beschik

baarheid

Water
kwaliteit



Wat is het wel (en wat niet)?

Diagnose instrument

Oorzaken in beeld 

Huidige staat, keuzes & effect inzichtelijk

Niet:

Daadwerkelijke keuzes

Maatregelen



Wat is het wel (en wat niet)?



Beschouwde deelsystemen

Perceelniveau

privaat terrein

Inrichting maaiveld en buitenruimte

wegen, groen, pleinen, verharde openbare 
ruimte

Watersysteem

lokaal



Beschouwde deelsystemen



De sleutelfactoren waterhuishouding



Ontwikkelen concept in kleine kring

Periodiek toetsing expertgroep

Verdiepende praktijktoets Rotterdam & Breda

Uitvoeren en verwerken

Uitdragen en toetsen webinars/bijeenkomsten

Werkwijze en ontwikkeling



Rotterdam IJsselmonde

Breda Prinsenbeek



Leerpunten ontwikkeling en toepassing

Sleutelfactoren zijn bruikbaar

Vaststellen gebiedsgrens is lastig

Behoefte aan werkwijze

Behoefte aan instrumenten

Sigarendoos tot model

Toepassing in de casus gaf mij 
inzicht in het systeem. Er blijkt niet 

alleen in ‘mijn’ systeem geen 
ruimte, in het oppervlakte- en 

grondwater ook niet.
Rioleur

Voor elk systeem is er een 
andere grens te bepalen. 

Welke kiezen we en waarom? 



Doorontwikkeling SFW – plan van aanpak

Enthousiasme uit werkveld

Doorontwikkeling sleutelfactoren, indicatoren en instrumenten 

Langjarige inspanning

Elk jaar ijkmoment: uitwerking activiteiten komend jaar

Stip op de horizon: SFW als standaard werkwijze om 
(knelpunten in) het huidige en toekomstige functioneren van 
het (stedelijk) watersysteem in beeld te brengen. 



Vragen? 

Hoe kunt u het inzetten?

Welke situaties?



Doorontwikkeling SFW

Werken langs twee sporen:

1. Doorontwikkeling indicatoren, instrumenten en 
werkwijze

2. Het creëren van bekendheid, draagvlak en gebruik 
van de SFW-methodiek



Agenda 2022/2023:

overkoepelende handreiking met stappen SFW-methodiek 

concept handreiking SFW cluster ‘waterbalans’ 

presenteren concept op congressen/ bijeenkomsten 

werksessies/ casussen voor bekendheid analysemethode

Doorontwikkeling SFW



Goed inzicht in het functioneren van de waterhuishouding 
in de gebouwde omgeving is een voorwaarde voor een 
volwaardige dialoog over het omgaan met risico’s van 
extreem weer (wolkbreuken en droogte)?

Het inzicht in het functioneren van de deelsystemen en 
interactie ertussen is onvoldoende aanwezig.

Discussie



Goed inzicht in het functioneren van de waterhuishouding 
in de gebouwde omgeving is een voorwaarde voor lokale 
invulling van het principe “water en bodem sturend”. 

Het inzicht in het functioneren van de deelsystemen en 
interactie ertussen is onvoldoende aanwezig.

Discussie



In hoeverre kan het concept van de sleutelfactoren 
bijdragen aan de lokale invulling van het principe “water en 
bodem sturend”? 

Overbodig of meerwaarde?

Wat is er nodig aan ontwikkeling om zover te komen?

Discussie
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