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SAMENVATTING

Onder invloed van technische enmaatschappelijke ontwikkelingen ziet dewaterkwantiteitsbeheerder zichgeconfronteerd met
veranderingen inde eisen,dievanuit deverschillende belangen
aanhetwaterbeheer worden gesteld.Mede hierdoor hebbenwaterschappen in toenemende mate behoefte aan onderzoeksresultaten
die toepasbaar zijnvoor het kwantiteitsbeheer.Om inzicht te
krijgen indehieruit voortvloeiende behoefte aan onderzoek
van gemeenschappelijkebetekenis voor dewaterschappen,ophet
gebiedvanhet kwantiteitsbeheer, heeft de UnievanWaterschappen opdracht gegeven tothet uitvoeren van eenprogrammeringsstudie. Inditverband omvat kwantiteitsbeheer de technische,
ecologische eneconomische aspectenvanwaterbeheer, alsmede
aspecten van automatisering. Als doelstelling van de studie is
geformuleerd:
- nagaan oferbij dewaterschappen een onderzoeksbehoefteis,
dievan gemeenschappelijke betekenis is;
- aangeven ofeventueel devertalingvan onderzoeksresultaten
naar depraktijk dient tewordenverbeterd (operationeel onderzoek)ofdat hetprocesgerichte onderzoek dient teworden
versterkt;
- formulerenvan globale onderzoeksvoorstellen voor degevallenwaar versterking vanhet onderzoek wenselijk blijkt te
zijn;
- aangeven welke onderzoeksvoorstellen hetmeest urgent zijn.
Belangrijke elementen van deuitgevoerde studie zijn:
- het nagaanvan deonderzoeksbehoeftebij de waterschappen
doormiddelvan eenmondelinge enquête;
- het inventariseren van debeschikbare kennisvoor deproblemen,waar de onderzoeksbehoeftevan dewaterschappen zich
voordoet,door het raadplegen van deskundigen;
- het formulerenvan globale onderzoeksvoorstellen voor de
problemen waarvoor debeschikbare kennis ontoereikend is;
- deurgentiebepaling van de onderzoeksvoorstellen.
De onderzoeksbehoefte isvastgesteld doormiddel van eenmondelinge enquête bij 15waterschappen. Bij de selectie van dewaterschappen isgezorgd voor spreiding overNederland, daarbij
tevens rekening houdend met grondsoort, grootte en takenpakket
vanhetwaterschap. De inventarisatie van de onderzoeksbehoefte
isbeschreven inhoofdstuk 3.De onderzoekswensen van dewaterschappen zijn samengebracht in37 thema's.Uit de enquête komt
naar voren dat erbehoefte bestaat aan onderzoek voor het hele
veldvanhet kwantiteitsbeheer. Erblijken wel duidelijke verschillen inprioriteit tezijn inde onderzoeksbehoefte vande
waterschappen voor de thema's.Met name blijkt erveelbelangstelling tezijnvoor onderzoek naar de ecologische aspecten
van inrichting,beheersing enonderhoud van waterlopen.
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De inventarisatie van debeschikbare kennis voor deonderzoeksthema's isuitgevoerd door gesprekken met deskundigen, waarbij
informatie over onderzoeksprojecten uit het SAMWAT-bestand en
deprovinciale groepen Coördinatie Onderzoek Waterbeheer (COW)
diende als ondersteuning. Opbasis van deze gesprekken is
nagegaan:
-welke kennisbeschikbaar isvoor de onderzoeksthema's die
voortvloeien uit de enquête bij dewaterschappen,
- of aanvullend onderzoek gewenst isen
- wat de aardvan het gewenste onderzoek isende omvang van
de onderzoeksinspanning.
Eenbeschrijving per thema vanprobleemstelling, beschikbare
kennis en gewenst onderzoek is gegeven evenals een overzicht
van onderzoeksvoorstellen, vereiste onderzoeksinspanning en
type onderzoek.Voor 10van 37 thema's is geen aanvullend gemeenschappelijk onderzoek nodig,omdat:
- reeds voldoende kennis voor depraktijk van het waterbeheer
beschikbaar is,
- het gebiedsspecifiek onderzoek betreft, zodat het
gemeenschappelijke karakter ontbreekt of
- de onderzoeksbehoefte reeds gedekt wordt onder andere thema's.
Voor 75%van de thema's werd de onderzoeksbehoeftevan dewaterschappen door de deskundigen onderschreven. In totaal zijn
voor 27 thema's 37 onderzoeksvoorstellen geformuleerd, waarbij
per voorstel de onderzoeksinspanning inmensjaren is geschat
enhet type onderzoek (operationeel onderzoek,methodenontwikkeling enprocesmatig onderzoek) isgekarakteriseerd. De totaal
geschatte onderzoeksbehoeftebedraagt ca.67mensjaar,waarvan
ongeveer 20%voor methodenontwikkeling,30%voor operationeel
onderzoek en 50%voor procesmatig onderzoek. Deverdeling van
de onderzoeksinspanning over onderzoeksterreinen isalsvolgt:
- kwantiteitsbeheer
50%
- kwaliteitsaspecten in relatie tot het kwantiteitsbeheer 20%
- ecologische aspecten in relatie tot het kwantiteitsbeheer
20%
- automatiseringsaspecten in relatie tot het.kwantiteitsbeheer
5%
- kosten,baten enbelang in relatie tot hetkwantiteitsbeheer
5%
De urgentie van de onderzoeksvoorstellen is afgeleid uit de
belangstelling van dewaterschappen voor onderzoek ten behoeve
van hetbetreffende thema,vergezeld van enkele kanttekeningen
van het onderzoeksteam. Opbasis van debelangstelling van de
waterschappen voor onderzoeksthema's zijn drie urgentieklassen
gecreëerd, namelijk: zeer urgent,urgent enweinig urgent.
Veertien onderzoeksvoorstellen zijn als zeer urgent gekwalificeerd, namelijk:
Voor het kwantiteitsbeheer:
-Verbetering van deberekening van afvoerfactoren (procesond.)
- Berekening van het afvoergedrag met modellen (operationeel
onderzoek/methodenontwikkeling)
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-Derelatiegrondwater/oppervlaktewater tenbehoevevan
peilbeheersing(procesonderzoek/methodenontwikkeling)
-Derelatiegrondwater-oppervlaktewater bijwateraanvoer
(procesonderzoek/methodenontwikkeling)
-Voorbeeldstudienaarveranderinginaanvoer-enafvoergedrag
vaneenstroomgebiedbijveranderendgrondgebruik (operationeelonderzoek)
-Toepassingvanbeschikbaremodellenbijhetpeilbeheer
(operationeelonderzoek/methodenontwikkeling)
-Gebruikvandeweersverwachtingbijpeilbeheer (methodenontwikkeling)
Voordekwaliteitsaspecten inrelatie tothetkwantiteitsbeheer:
-Stofgedraginbagger (procesonderzoek)
-Selectiestortlokaties (operationeelonderzoek)
Voordeecologischeaspecteninrelatietothetkwantiteitsbeheer:
-Risico-analyse tenbehoevevaninrichting,beheersingen
onderhoudvanwaterlopen (operationeelonderzoek/methodenontwikkeling)
-Praktijkonderzoeknaardeeffectenvaninrichting,beheersing
enonderhoudvanwaterlopen (operationeelonderzoek)
-Procesgerichtonderzoeknaareffectenvaninrichting,
beheersingenonderhoudvanwaterlopen (procesonderzoek)
-Methode-ontwikkelingvoordebepalingvanhet
vullingspercentagevanwaterlopenmetvegetaties (operationeel
onderzoek).
Voorautomatiseringsaspecten inrelatietothetkwantiteitsbeheer:
-HetgebruikersvriendelijkmakenvanComputercodesvoorregionalehydrologischevraagstukken.
Voorhetonderzoeksterrein 'Kosten,batenenbelanginrelatie
tothetkwantiteitsbeheer'zijngeenvoorstellenmeteenhoge
urgentie.
Hetzeerurgentgeachteonderzoekvoorhetterrein"kwantiteitsaspecten"omvateenonderzoeksinspanningvan9-13mensjaar,
waarbijdeinspanningongeveergelijkverdeeld isoverprocesmatigonderzoek,operationeelonderzoekenmethodenontwikkeling.
Devoorstellenhebbeninbelangrijkematebetrekkingopeen
onderbouwingenverfijningvandeberekeningenvanaanvoeren
afvoertenbehoevevaninrichtings-enpeilbeheersvraagstukken.
Hetzeerurgentgeachteonderzoek voor"waterkwaliteitsaspecten"heeftgeheelbetrekkingopdebaggerproblematiekenomvat
eeninspanningvan6-7mensjaar.Hetbestaatvoortweederde
deeluitprocesgerichtonderzoekenvooreenderdedeeluitoperationeelonderzoek.

12

Voor het terrein "ecologische aspecten" beslaat het zeer urgent
geachte onderzoek een inspanning van ca.7-1.3mensjaar. Hiervan
is ongeveer dehelftbestemd voor operationeel onderzoek ende
andere helftvoor procesgericht onderzoek. In zeer beperkte
mate wordtmethodenontwikkeling noodzakelijk geacht.De
voorstellen hebbenvrijwel allen betrekking op de ecologische
effecten van inrichtings- enonderhoudsmaatregelen.
Op het terrein "automatiseringsaspecten" bestaat het urgent
geachte onderzoek alleenuit operationeel onderzoek tenbehoeve
van het gebruikersvriendelijk maken van computercodes,waarvoor
een onderzoeksinspanning isgeschat van 1-2 mensjaar per computercode.
De totaal geschatte onderzoeksinspanning voor het "zeerurgent"
geachte onderzoek bedraagt 23-35 mensjaar. Indien voor de salariskosten de tarieven van deDirektie Landbouwkundig Onderzoek
voor schaal 8-10 worden gehanteerd, zijnde f126.000,-per mensjaar, danbedragen de onderzoekskosten bij uitvoering van het
"zeer urgente" onderzoek globaal f3.0 a f4.5 miljoen.Hierbij
isnog geen rekening gehouden met bij het onderzoek eventueel
benodigde apparatuur. De onderzoeksinspanning isongeveer als
volgt verdeeld over de onderzoeksterreinen:
- éénderde voor onderzoek aan kwantiteisvraagstukken
- éénderde voor ecologische aspecten in relatie tothet
kwantiteitsbeheer en
- éénderde voor kwaliteits- en automatiseringsaspecten inrelatie tot het kwantiteitsbeheer.
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INLEIDING

Hetbegripwaterkwaliteitsbeheerkanwordenomschrevenalsde
beheersingvandehoeveelheidoppervlaktewater inhetgebied
vanhetwaterschap.Dekwantiteitsbeheerdervervultinditkadereenofmeerderevandevolgendetaken:wateraf-enaanvoer,
peilbeheer,waterconserveringenbestrijdingvanverzilting
doormiddelvandoorspoelen.Hetkwantiteitsbeheer dientzodanigtewordengevoerddat,binnendetaakstelling,dedaarbij
betrokkenbelangenzogoedmogelijkwordengediend.Dezebelangenkomentot uitingineisendiedegrondgebruikersaanhet
waterbeheerstellen.
Deafgelopendecenniaisdekennisoverprocesseninwater,
bodemenluchtendesamenhangtussendezeprocessensterktoegenomen.Menselijkeaktiviteitenhebbensomsgeleidtottesterkewijzigingeninaardenomvangvandezeprocessen,waardoor
milieuproblemenontstondenzoalsverdrogingvannatuurterreinen
eneutrofiëringvanoppervlaktewater.Hierdoor isindemaatschappijhetbesefgegroeiddaterzorgvuldigermethet
natuurlijkemilieudienttewordenomgegaan.
Onderinvloedvandezeontwikkelingenzietdewaterkwantiteitsbeheerderzichgeconfronteerdmetveranderingen indeeisen
dievanuitdeverschillendebelangenaanhetwaterbeheer
wordengesteld.Aanvankelijk richttehetkwantiteitsbeheer
zichmetnameopdebewoonbaarheidendebruikbaarheidvande
bodem,inhetbijzondervoordeagrarische sector.Indeloop
vandetijdhebbenechterookanderefunctiesvandebodem
meeraandachtgekregen.
Degroterecomplexiteitheeftgeleidtothetinzichtdatintegraalwaterbeheernoodzakelijk is.Integraalwaterbeheerwil
zeggeneensamenhangendwaterbeheer,waarbijdesamenhangniet
alleenbeperktblijfttotdewaterhuishoudingzelf(oppervlaktewater/grondwater,kwaliteit/kwantiteit),maarzichooktot
anderebeleidsterreinenuitstrekt,metnamederuimtelijkeordening,natuurenmilieuendelandbouw.Ditisookhetcentrale
themavandeDerdeNotaWaterhuishouding.Mededoordezeontwikkelingenhebbenwaterschappen intoenemendematebehoefteaan
onderzoeksresultaten dietoepasbaarzijnvoorhetkwantiteitsbeheer.
Ominzichttekrijgenindehieruitvoortvloeiendebehoefte
aanonderzoekvangemeenschappelijkebetekenisvoordewaterschappen,ophetgebiedvanhetkwantiteitsbeheer,heeftde
UnievanWaterschappenopdrachtgegeventothetuitvoerenvan
eenprogrammeringsstudie.Inditverbandomvatkwantiteitsbeheer
detechnische,economischeenecologischeaspectenvanhetwaterbeheer,alsmedeaspectenvanautomatisering.Dedoelstelling
vandestudieendeonderzoeksmethode zijntoegelichtinhoofdstuk2.Deonderzoeksbehoeftebijdewaterschappen isnagegaan
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doormiddel van een enquête.Dit onderdeel isbeschreven in
hoofdstuk 3. Inhoofdstuk 4wordt inhet kort een overzicht
gegeven van debeschikbare kennis uit afgesloten en lopendonderzoek opbasis van interviews van deskundigen.Tevens zijn
globale onderzoeksvoorstellen geformuleerd voor deonderzoeksthema's die door dewaterbeheerders zijn aangedragen. De door
de geënquêteerde waterschappen aangegeven belangstelling voor
de onderzoeksthema's vormt inhoofdstuk 5het uitgangspunt
voor debepalingvan deurgentie van de onderzoeksvoorstellen.
Eveneens wordt een schatting gegeven van de omvangvan degewenste onderzoeksinspanning voor de zeer urgente onderzoeksvoorstellen.
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2

DOELSTELLINGENONDERZOEKSMETHODE

2.1

Doelstelling

Doelvandeprogrammeringsstudie ishetverkrijgenvaninzicht
indebehoefteaanonderzoekdatvangemeenschappelijkebetekenisisvoorhetkwantiteitsbeheer.Benadruktwordthierbijdat
nagegaandienttewordenofersprakeisvaneengezamenlijke
onderzoeksbehoefte,ondanksdezeeruiteenlopendewaterhuishoudkundigesituatievandewaterschappen.Deonderzoeksbehoefte
dienttevenstewordengeanalyseerdteneindevasttekunnen
stellenof:
-hetprocesgerichteonderzoektenbehoevevanhetkwantiteitsbeheerdienttewordenversterkt;
-devertalingvanresultatenvanonderzoeknaardepraktijk
vanhetkwantiteitsbeheer dienttewordenverbeterd.
Indiegevallenwaarinversterkingvanhetonderzoekwenselijk
wordtgeachtdienenglobaleonderzoeksvoorstellen teworden
geformuleerd.Tevensdientaangegeventewordenwelkonderzoek
hetmeesturgentis.

2.2

Gehanteerdeonderzoeksmethode

Debijdeprogrammeringsstudie gevolgdewerkwijzeisschematischweergegeveninfiguur1.Belangrijkeelementenvandeze
studiezijn:
-deinventarisatievandeonderzoeksbehoeftebijdewaterschappen;
-deformuleringvanglobaleonderzoeksvoorstellen;
-deurgentiebepalingvandeonderzoeksvoorstellen.
Deonderzoeksbehoeftevandewaterschappenisgeinventariseerd
doormiddelvaneenmondelingeenquêtebijvijftienwaterschappen.Dewaterschappenzijngeselecteerd inoverlegmetdebegeleidingscommissie (zie3.2).Bijhetvraaggesprek iseennotitiemetaandachtspuntengehanteerd (bijlage 1).Tijdenshet
vraaggesprek istevenszoveelmogelijkingegaanopdeachtergrondenvandezenaarvorengebrachteonderzoeksbehoefte.Onderzoekswensenvanuitdewaterschappendieopeenzelfdeonderwerpbetrekkinghebben,zijndoordeonderzoekerssamengebracht
ondereenonderzoeksthema.
Perthemaiseeninventarisatieuitgevoerdvandebeschikbare
kennisuitafgeslotenenlopendonderzoek.Hiervoorzijndeskundigengeraadpleegd.Daarnaastisgebruikgemaaktvanhet
onderzoeksbestanddatwordtbeheerddoorhetbureauSAMWAT
(SAMenwerkenophetgebiedvanhetonderzoek tenbehoevevan
hetWATerbeheer)envandeexpertisedieaanwezigisbijde
provincialegroepen"CoördinatieOnderzoekWaterbeheer" (COW).
Dezelaatstetweebronnenhebbenvooralgediendterondersteuningvandeonderzoekersbijdegesprekkenmetdedeskundigen.

16

Probleemstelling
1
I
Opstellen inleidende
notitie
1
I

Inventarisatie
onderzoeksbehoefte
waterschappen
d.m.v. enquête

Onderzoeksbehoefte

Inventarisatie
beschikbare kennis
door raadpleging van
Deskundigen, COW's
en Samwat-bestand

t

Urgente onderzoeksvoorstellen

actie

F i g . 1. Schematische

I resultaat

gevolgde lijnen
in het onderzoek

weergave van de gevolgde werkwijze b i j het onderzoek

17

Nagegaanisvoorwelkethema'sdeonderzoeksbehoeftewordtgedektdoorbeschikbarekennisenlopendonderzoekenwaarversterkingvanonderzoekvereistis.Opgrondhiervanzijnglobaleonderzoeksvoorstellen geformuleerdenisperonderzoeksvoorsteleenschattinggemaaktvandegewensteonderzoeksinspanning.
Deurgentiebepalingvandeonderzoeksvoorstellen isgebaseerd
optweeuitgangspunten:
-hetpercentagevandewaterschappendatvooreenthema
onderzoekswensennaarvorenheeftgebracht;
-hetpercentagevandewaterschappendatonderzoekophetterreinvanhetthemaeenhogeprioriteitheeftgegeven.
Heteersteuitgangspuntisvanbelangomhetgemeenschappelijke
elementindeonderzoeksvoorstellen teverzekeren.
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INVENTARISATIEONDERZOEKSBEHOEFTE

3.1

Inleiding

Indithoofdstukwordtingegaanopdeonderzoeksbehoeftevan
dewaterschappenzoalsdezenaarvorenisgekomenuiteenmondelingeenquêteondervijftienwaterschappen.Deselektievan
dezewaterschappen,deenquêtetechniek endeverwerkingeninterpretatievanderesultatenwordenindithoofdstuktoegelichtenbeschreven.

3.2

Keuzewaterschappen

Degeënquêteerdewaterschappenzijnaangegeveninfiguur2.
BijdeselektieisgezorgdvooreenspreidingoverNederland,
daarbijtevensrekeninghoudendmetdegrondsoort,degrootte
enhettakenpakketvanhetwaterschap.Hierdoorwordtnaarde
meningvandebegeleidingscommissie eenevenwichtigbeeldverkregenvandewaterhuishoudkundigeproblemenwaardewaterschappeninNederlandmeewordengeconfronteerd.Infiguur2istevensvanelkgeënquêteerdwaterschapvermeldwatdeoppervlakte
isvanhetbeheersgebiedenof,behalvehetkwantiteitsbeheer,
ookhetkwaliteitsbeheer tothettakenpakketbehoort.Vande
15geënquêteerdewaterschappenzijner5belastmethetkwaliteitsbeheer.Watbetreftdegroottevanhetbeheersgebied,
kunnenerglobaaltweegroepenwordenonderscheiden:vier
grotewaterschappenmeteenoppervlaktevan80.000-140.000ha
eneengroepkleinerewaterschappenmeteengroottevan20.000
tot50.000ha.
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Fig. 2.Overzicht van ligging en oppervlakte van de geënquêteerde waterschappen ende
aanwezigheid van het kwantiteits- en kwaliteitsbeheer inhet takenpakket.
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3.3

Enquêtetechniek

De onderzoeksbehoefte van dewaterschappen isgeïnventariseerd
door middel van eenmondelinge enquête.Het enquêtegesprek was
opgebouwd uit devolgende onderdelen:
1)De enquêteur geeft een toelichting op de achtergronden van
het onderzoek
2)De enquêteur vraagt demedewerkers van het waterschap om
informatie over:
- de geografische enwaterhuishoudkundige situatie binnen het
beheersgebied;
- de aanhetwaterschap toebedeelde taken;
- dewijze waarop deze takenbij inrichting,beheersing enonderhoud worden uitgevoerd.
3)De enquêteur vraagt demedewerkers van hetwaterschap naar:
- onderwerpen voor onderzoek;
- de achtergronden van de onderzoeksbehoefte;
- de urgentie van naar voren gebrachte onderzoekswensen.
4)De enquêteur looptmet demedewerkers van het waterschap
een lijstmet aandachtspunten na om te controleren ofonderzoekswensen aan de aandacht zijn ontsnapt.
5)Van de gesprekken zijn schriftelijke verslagen gemaakt die
ter goedkeuring aan demedewerkers van dewaterschappen zijn
voorgelegd.

3.4

Verwerking resultaten

Inde onderzoekswensen van dewaterschappen zijn verschillende
abstractieniveau's te onderscheiden. Sommige onderzoekswensen
hebbenbetrekking op een zeer concrete probleemstelling, andere
op een algemener gestelde problematiek. De consequentie hiervan
is dat een concrete onderzoekswens van het enewaterschap kan
vallenbinnen hetprobleemveld van een algemener gestelde onderzoekswens van een ander waterschap.Om de onderzoekswensen op
eenzelfde abstractieniveau tebrengen zijn de onderzoekswensen
samengebracht inonderzoeksthema's. Deze thema's zijn door de
onderzoekers geformuleerd. De thema's zijn daarna gegroepeerd
inonderzoeksterreinen waarbij zeper onderzoeksterrein zijn
gerangschikt opbasis van de taakvelden van de waterschappen,
teweten: inrichting,beheersing en onderhoud. Devolgende onderverdeling isaangebracht opbasis van abstractieniveau:
Hoog niveau
Onderzoeksterrein

Laag niveau
Taakveld

Thema

Onderzoekswens

Kwantiteitsbeheer
Inrichting
Kwaliteitsaspecten
Beheersing
Ecologische aspecten
Onderhoud
Automatiseringsaspecten
Kosten,baten enbelang
Tabel 1geeft een overzicht van de gehanteerde begrippen bij de
indelingvan de onderzoeksthema's.
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Tabel liOverzicht en omschrijving van de begrippen die gehanteerd
zijn bij de indeling van de onderzoeksthema's
ONDERZOEKSTERREINt
De indeling in terreinen heeft temaken met de soort kennis die
nodig isom deonderzoeksvragen van de waterschappen te beantwoorden.
Het iseen onderzoeksgerichte indeling.
Onderscheiden zijnt
-Kwantiteitsbeheeri
Onderzoekswensen die betrekking hebben op hoofdzakelijk
kwantitatieve processen» waarvoor vooral fysische kennis nodig is.
-Kwaliteitsaspecten in relatie tot het kwantiteitsbeheeri
Onderzoekswensen die betrekking hebben op hoofdzakelijk
kwalitatieve processen. Hierbij is naast fysische kennis vooral
chemische en biochemische kennis nodig.
- Ecologische aspecten inrelatie tot het kwantiteitsbeheeri
Onderzoekswensen die betrekking hebben op ecologische processen»
waarvoor» naast fysische en (bioIchemischekennis» vooral
biologische kennis nodig is.
-Automatiseringsaspecten inrelatie tot het kwantiteitsbeheeri
Onderzoekswensen die temaken hebben met deaspecten van
automatisering. Hierbij iskennis nodig op het gebied van
automatisering» informatica en statistiek.
-Kosten» baten en belang in relatie tot het kwantiteitsbeheer)
Onderzoekswensen die betrekking hebben op de afweging tussen
kosten en baten en het verhalen van kosten op ingelanden.
Hiervoor isvooral economische kennis en kennis van
afwegingsmethoden nodig.
TAAKVELD.
De indeling isgebaseerd op de taakvelden van de kwantiteitsbeheerder» namelijki inrichting» beheersing en onderhoud.
-Inrichtingi Onderzoekswensen die betrekking hebben op het
inrichten of herinrichten van een waterschap.
-Beheersing• Onderzoekswensen die betrekking hebben op de
beheersing van aanvoer en afvoer van oppervlaktewater en van waterpeilen.
-Onderhoudt Onderzoekswensen die betrekking hebben op het
onderhoud van het aanvoer-en afwateringssysteem.
THEMA.
Het begrip thema is ingevoerd om deonderzoekswensen van de
waterschappen op eenzelfde abstractieniveau te brengen. Onder
ieder thema vallen één ofmeer onderzoekswensen.
ONDERZOEKSNENS.
Dit betreft het door waterschappen wenselijk geachte onderzoek ter
beantwoording van een bepaald probleem op één van hun taakvelden.

Tabel2geeftdethema'szoalsdiedoorhetonderzoeksteamzijn
geformuleerdopgrondvandeindeenquêtedoordewaterschappennaarvorengebrachteonderzoekswensen.Indezetabelstaan
degeënquêteerdewaterschappengerangschiktopbasisvanhet
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Tabel 2.Overzicht per waterschap van de onderzoeksthema's en de prioriteit van lietthema {++= hoge prioriteit, +minder hoge prioriteit).
Tevens isaangegeven do qezameiijke belangstelling van de waterschappen per thema. Op do interpretatie hiervan wordt in
hoofdstuk 5 ingegaan. Voor elk van de waterschappen isde globale verhouding van de grondsoorten zand, klei, veen on loss
in het afwateringsjobied aangegeven (zie tekst}

Roer en Overmaas
De Aa
Regge en Dinkel
Drentse Aa
Gelderse Vallei
Veennmarken
Vollenhove
Alblasserwaard en

9: Delfland
10:Marnelan
11: Tioler- en Culemborgerwaarden
12: Tholen
13: De Drielse Dijkring
14:West Friesland
15:Floverwaard

Grondsoortverhouding binnen het waterschap
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klei;

v:

veen

k
k
v
v

k
k
k
k

V

V

k
k
k
k
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k
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k
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k
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k
k
k
k
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k
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k
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k
k
k
k
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TotrirT1 r.c.orc
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pen
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A
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A
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Bepaling afvoerfact.;n afhank.van bodem,bodemonfwik.en grondgebruik
BepaLing verdeling kwel en wogzijging in tijd en plaats
Bepaling aanvoerfact..in afhank.van bodem,bodomontwlk.en grondgebruik
Externe afstemming beheersing
OptiiraIebreedte one;orhoudspaden
Verandering soort er.schaal grondgebruik
Ontwikkelen hydraul:sehe rekentechnieken

1
2
3
4
5
6
7

BEHEERSING

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

II
II
Ii
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11
II
II
II
II
II
II

Verfl]ningbeheersir.g landbouwgronden
FeL\instelling aIgenoen
Be1iinstel1ing en oxidatie veenpakket
Bewafwijking en schade landbouwgrond
Grondwater in stoder.
Afstemming beheersing op grondwaterbeheer
Bepaling verdeling neerslag in tijd en plaats
Bepaling verdeling k^/elen wegzljging in tijd en plaats
Bep. wateraanvoerfac.in afhank.van bodem, bodemontw.en grondgebruik
10Externe afstemming beheersing
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B II 2 Oeverbeschermingsmai-jrialen

F.CO;,QG;::r;!F,ASPECTEN VAN HET K W A N T I T E I T S H E H E C R
INRICHTING
C l 1 Vorm, loop en d1mens.eswaterloop
C I2 Inrichting bergingsv-jvers en zandvangen
C II
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0
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C II 3 Beheersing bergingsvijvers en zandvangen
C III
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D
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voorkomenvangrondsoortenbinnenhetwaterschap.Degrondsoort
isgebaseerdopdeBodemkaartvanNederland 1:200.000.Metbehulpvanvijfeenhedenvantwintigprocentisdeverdelingvan
degrondsoorten loss,zand,veenenkleiperwaterschapweergegeven.
Perthemaisaangegeven:
-ofhetthemawelofnietgenoemdisdoorhetbetreffende
waterschap;
-deprioriteitvanhetthema,gebaseerdopdedoorhet
betreffendewaterschapnaarvorengebrachteonderzoeksbehoefte(doormiddelvanhetaantalplustekens:+of++).
Omperwaterschapdeprioriteitvanhetthemavasttekunnen
stellen,isallereerstvoordeonderzoekswensendievallenondereenthema,deprioriteitingeschatdoorhetonderzoeksteam
opbasisvandeenqueteverslagen.Vervolgensisdeprioriteit
perthema,zoalsweergegevenindetabel2,verkregendoorper
waterschapdehoogsteprioriteittenemenvandeonderzoekswensenbinnenditthema.
Intabel2zijndriemogelijkheden tenaanzienvanprioriteit
onderscheiden:
1)Erstaatgeenplustekenvermeld,hetgeenwilzeggendathet
betreffendeonderwerpnietalsonderzoeksbehoeftewordtgevoeld;
2)Erstaateenplusteken,hetgeenwilzeggendatmenbehoefte
heeftaanonderzoekopditgebied,maarhetgeenhogeprioriteit
geefttenopzichtevanandereonderzoeksthema's;
3)Erstaantweeplustekens,hetgeenwilzeggendatdebehoefte
aanonderzoekonderditthemarelatiefgrootis.
Indelaatstetweekolommenisaangegevenhoeveelwaterschappen
behoeftehebbenaanonderzoekondereenbepaaldthemaenhoeveelwaterschappenhebbenaangegevendatdeprioriteitvanhet
onderzoekonderditthemagrootis(aantal++).

3.5

Beschrijvingvandethema's

Indezeparagraafwordendegeformuleerde thema'stoegelicht.
Dethema'szijnhierbij,zoalsintabel2,ingedeeldnaaronderzoeksterreinentaakveld.
Bijdebesprekingvandethema'swordtingegaanop:
-dedoordewaterschappenvoorhetthemanaarvorengebrachte
onderzoekswensen;
-de eventueleachtergrondendietoteenbepaaldeonderzoekswenshebbengeleid.
Bijdebesprekingwordtdezelfdevolgordeenthemanummering
aangehoudenalsgebruiktintabel2.
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3.5.1

Kwantiteitsbeheer

Onder dit onderzoeksterrein zijn onderzoeksthema's samengebracht diebetrekking hebben op kwantiteitsprocessen, waarvoor
vooral fysische kennis nodigis.

Inrichting
A l l ; Thema: "Bepaling afvoerfactoren in afhankelijkheidvan
bodem,bodemontwikkeling en grondgebruik".
Devolgende onderzoekswensen zijn indit thema samengebracht:
- de neerslag-afvoer relatie. Ditbetreft wensen vanmet name
dewaterschappen in zandgebieden enhet kassenrijke Hoogheemraadschap Delfland.
- het onderbouwen van de afvoercapaciteit en de afvoerfactoren
- hetbepalen van afvoerfactoren van natuurgebieden
- de invloed vanbodemrijping op afvoerfactoren endimensionering
- het effectvanbol geploegde percelen en verdichte gronden
op afvoerfactoren.
A I2;Thema: "Bepaling verdeling kwel enwegzijging". Onder
dit thema dient onderzoek gedaan teworden naar de verdeling
van kwel enwegzijging over hetwaterschap, ook inde loop van
hetjaar.
A I3;Thema: "Bepaling wateraanvoerfactoren in afhankelijkheidvanbodem,bodemontwikkeling en grondgebruik".
Onder dit themavallen devolgende twee onderzoekswensen:
- debepaling van infiltratieverliezenbij wateraanvoer
- het onderbouwen van de aanvoerbehoefte
A I4;Thema: "Externe afstemming beheersing".
Ditbetreft hetbepalen van eenuitbeheerstechnisch oogpunt
effectieve begrenzing vanhet waterschap opbasis van stroomgebiedsgrenzen.
A I5;Thema: "Optimale breedte onderhoudspaden"
Het themabetreft eenwens naar het kritisch bezien van inrichtingen functioneren van het onderhoudspad langs waterlopen.
A I6;Thema: "Verandering soort en schaal grondgebruik"
Devolgende onderzoekswensen zijn samengebracht onder dit thema:
- de invloedvanbraakligging van landbouwpercelen
- de overgang van landbouwgrond naar relatienotagebied
- de uitbreiding van het bosareaal
- de uitbreiding van gebieden met een geringe bergingscapaciteit,zoals stedelijk gebied en glastuinbouw.
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AI7;Thema:"Ontwikkelenhydraulische rekentechnieken".Dit
themabetreftdewensomdetheorievormingvanvijzelgemalen
kritischtebezien.

Beheersing
AII1;Thema:"Verfijningbeheersingbijlandbouwgronden"
Onderzoekwordtwenselijkgeachtnaar:
-deinvloedvanlagepercelenoflagedeelgebiedenopdewaterbeheersinginderestvanhetgebieden
-deinvloedvandewinterontwateringopdewaterbeheersingin
derestvanhetjaar.
AII2;Thema:"Peilinstellingalgemeen".
Bijditthemastaatdehoogteenhettijdstipvaninstelling
vanoppervlaktewaterpeilenenheteffectdaarvanopdeondiepe
grondwaterpeilencentraal.Debelangrijkste onderzoekswensen
zijn:
-derelatiepeilbeheer-grondwaterstand
-hetmomentvaninstellenvanzomer-enwinterpeilenen
-dejuistepeilinstellingvoorlandbouwgebieden.
AII3;Thema:"Peilinstellingenoxydatieveenpakket'.
Onderditthemavallendevolgendeonderzoekswensen:
-derelatietussenhetslootpeilenhetgrondwaterpeil
-deinvloedvanhetgrondwaterpeilopdeoxidatievanhetveen
-hetverloopvandezakkingvanhetmaaiveldinrelatietot
hetpeilbeheer.
AII4;Thema:"Peilafwijkingenschadelandbouwgrond".
Ditthemaomvatdebehoefteaanonderzoeknaardeschadedie
optreedtaanlandbouwgewasseninsituatiesdatdegrondwaterstandenenafvoerennietvoldoendebeheersbaarzijn,bijvoorbeeldinbeekdalenofingebiedenmetveelverhardoppervlak.
Kennishieroverwordtookvanbelanggeachtinsituatiesdat
anderebelangenzwaarderwegendandeagrarische,bijvoorbeeld
bijhetinstandhoudenvaninundatiesterwillevanecologische
waarden.
AII5;Thema:"Grondwaterinsteden".
Onderzoekzoumoetenwordenuitgevoerdnaardenatuurlijke
fluctuatievanhetgrondwaterinstedenendeinvloedvande
peilinstellinginhetbuitengebiedhierop.
AII6;Thema:"Afstemmingbeheersingopgrondwaterbeheer".
Ditthemaheeftbetrekkingopdekwantitatieve relatietussen
hetoppervlaktewaterbeheer enhetgrondwaterbeheer.Dezeonderzoeksbehoeftebestaatmetnamebijwaterschappendieeenaanzienlijkeoppervlaktezandgrondbevatten.
AII7;Thema:"Bepalingverdelingneerslagintijdenplaats".
Onderzoekisbepleitnaardevoorspellingvandeverdelingvan
deneerslagintijdenplaats.Doorvergrotingvankennisop
ditgebiedkanmenbeterinspelenopafvoerpieken.
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A II 8;Thema: "Bepaling verdeling kwel enwegzijging in tijd
enplaats".
Zie de toelichting bijA I2.
A II 9;Thema: "Bepaling vanwateraanvoerfactoren inafhankelijkheid vanbodem,bodemontwikkeling en grondgebruik".
Zie de toelichtingbijA I3.
A II 10;Thema: "Externe afstemming beheersing".
Zie de toelichtingbijA I4.
A II 11;Thema: "Verandering soort en schaal grondgebruik".
Zie de toelichtingbijA I6.
A II 12;Thema: "Ontwikkelen hydraulische rekentechnieken"
Onder dit thema zijn twee onderzoekswensen samengebracht:
- de invloed vanmeandering op de stromingsweerstand en
- demogelijkheden om debieten temeten bijduikers.
Onderhoud
A III 1;Thema: "Erosie en sedimentatieprocessen".
Dit thema heeft betrekking op twee onderzoekswensen:
- onderzoek betreffende deprocessen diebij erosie en
sedimentatie werkzaam zijn en de factoren die erop vaninvloed zijn.Deze wens speelt vooral inhellende gebieden;
- de relatie tussen oeverstabiliteit ende fluctuatie van het
oppervlaktewaterpeil. Hierbij doeltmen ophet afkalven van
de oevers onder invloedvan een snelle peildaling indewatergang.
A III 2;Thema: "Apparatuur"
Dit themaheeftbetrekking op de onderhoudsapparatuur die door
dewaterschappen wordt ingezet om dewatergangen schoon enop
leggerafmeting tehouden onder moeilijke omstandigheden (bijvoorbeeld geen of smal onderhoudspad).Men denkt daarbij aan:
- het inventariseren vanbehoefte aan speciale apparatuur en
- het onderzoeken van demogelijkheden om speciale apparatuur
te laten ontwikkelen.

3.5.2

Kwaliteitsaspecten in relatie tot het kwantiteitsbeheer

Onder dit onderzoeksterrein vallen thema's die hoofdzakelijk
betrekking hebben opkwaliteitsprocessen die samenhangen met
het kwantiteitsbeheer.Bij het onderzoek op dit terrein is
naast fysische kennis vooral chemische kennis nodig.
Inrichting
Binnenhet onderzoeksterrein 'Kwaliteitsaspecten' zijn geen
onderzoekswensen naar voren gebracht,die betrekking hebben op
het taakveld "Inrichting".

27

Beheersing
B i l ; Thema:"Waterbeheerenkwaliteitoppervlaktewater".
Onderditthemazijndevolgendeonderzoekswensenondergebracht:
-deinvloedvanaantevoerengebiedsvreemdwateropdekwaliteitvanhetoppervlaktewater.Inverbandmetdezeinvloed
vanaanvoer endoorspoelenopverschillendekwaliteitsparametersstaatmenvoordekeuzewelkestuurparametermoetwordengehanteerd;
-derelatietussendekwaliteitvanoppervlaktewater engrondwater;
-onderzoeknaardemogelijkheidvaneenlandelijkerichtlijn
voorscenario'singevalvanwaterkwaliteits-calamiteiten.
Onderhoud
BII1;Thema:"Baggerophoping,verwijderingenverwerking".
Ditthemaomvatdevolgendevieronderzoekswensenbetreffende:
-deprocessendiedevormingvanbaggerbepalen
-deprocessendiedeophopingvanverontreinigende stoffenin
debaggerbepalen
-deproblematiekvandebaggerverwerkingen
-deinvloedvanopdekantgezettebaggeropdeomgeving.
BII2;Thema:"Oeverbescherming".
Onderzoekwordtgewenstnaar:
-deinvloedvanoeverbeschermingsmaterialen opdekwaliteit
vanbodemenwateren
-demogelijkhedenomdeoeversopeenmilieuvriendelijkemaniervastteleggen.

3.5.3

Ecologischeaspecteninrelatietothetkwantiteitsbeheer

Onderditonderzoeksterreinzijndethema'ssamengebrachtdie
betrekkinghebbenopdeecologischeprocessen,waarbijnaast
fysischeenchemischekennisvooralbiologischekennisvereist
is.
Inrichting
CI1;Thema:"Vorm,loopendimensiesvandewaterloop".
Ditthemabetreftdeonderzoekswensen:
-deinvloedvanvorm,loopendimensiesvandewaterloopop
deafvoercapaciteitendemogelijkheidvanpeilbeheersingen
-deinvloedvanvorm,loopendimensiesopdeecologischekwaliteitvandewatergang.
CI2;Thema:"Bergingsvijversenzandvangen".
Ditthemaomvatdewensomnaderonderzoekuittevoerennaar
deinvloedvandeinrichting,beheersingenonderhoudvanbergingsvijversenzandvangenopdeecologischekwaliteitervan.
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Deze problematiek lijkt vooral te spelenbijwaterschappen in
hellende zandgebieden.
Beheersing
C II 1;Thema: "Peilbeheersing natuurgebieden".
Onder dit themawordt onderzoek wenselijk geacht naar:
- het na te streven gemiddelde peil en
- de schadelijke effecten voor de natuurwaarden als deze peilen
worden overschreden.
C II 2;Thema: "Onderlinge beinvloedingnatuur- en landbouwgebied"
Het thema heeftbetrekking opwederzijdse kwantitatieve enkwalitatieve beinvloeding van natuurgebied en landbouwgebied.Hierbijwordt gedacht aanbeinvloeding van grootte en richting van
grondwaterstroming als gevolgvan verschillen in openwaterpeil
inaan elkaar grenzende natuur- en landbouwgebieden.
C II 3;Thema: "Bergingsvijvers en zandvangen".
(zie C I2)
Onderhoud
C III 1;Thema: "Klein en groot onderhoud waterloop".
Dit thema omvatvijf onderzoekswensen betreffende:
- de invloedvan groot enklein onderhoud op de afvoercapaciteit en de ecologische potenties van dewatergang. Men denkt
hierbij aanhet onderhoud van het natte en drogeprofiel,
datminder frequent,op een andere manier of op een ander
tijdstipwordt gedaan
- de effectiviteitvan beschaduwing van waterlopen
- het effect van het nalaten van de schouw
- het flexibeler omgaan met afwijkingen van de leggerafmetingen
vanwaterlopen en
- debeste beheerssituatie ineen overgangsperiode tussen een
'traditionele' sloot en eenwatergang die een ecologische
functie heeft gekregen.
C III 2;Thema: "Bergingsvijvers en zandvangen,
(zie C I2)

3.5.4

Automatiseringsaspecten in relatie tothetkwantiteitsbeheer

Bij dit onderzoeksterrein isgeen onderverdeling aangebracht
inde taakvelden inrichting,beheersing en onderhoud. Er zijn
drie thema's onder samengebracht diebetrekking hebben opverschillende aspecten van de automatisering. Bij onderzoek op
dit terrein isvooral kennisvereist op het terrein van deautomatisering, statistiek en informatica.
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D 1;Thema:"Verzamelenenbe-enverwerkenvanbasisgegevens".
Ditthemaomvatdevolgendedrieonderzoekswensen:
-hetopzettenvaneenstatistischverantwoordmeetnet
-hetverzamelenenhetstatistischverantwoordverwerkenvan
afvoer-,peil-enmeteogegevens
-deautomatiseringvanhetleggerbestanden
-hetbewerkenvangeografischegegevensomzeinhetbeheer
intekunnenzetten
D2;Thema:"Modellerenvanhetbeheer".
Ditthemaomvatvieronderzoekswensenmetbetrekkingtothet
modellerenvankwaliteitenkwantiteitvangrond-enoppervlaktewater:
-hetmodellerenvanhetoppervlaktewatersysteem omdaarmee
beterintekunnenspelenoppiekafvoeren
-hetmodellerenvandesamenhangtussenoppervlaktewateren
grondwater
-hetmodellerenvankwantiteitenkwaliteitvanhetoppervlaktewaterinverbandmetverziltingen
-hetonderzoekenvandemogelijkheidomindetoekomstverschillendemodellenaanelkaartekoppelenenhierrichtlijnenvooroptestellen.
D3;Thema:"Algemeen".
Devolgendevieronderzoekswensenzijnonderditthemasamengebracht:
-inventarisatievandehard-ensoftwarediebijdewaterschappenwordtgebruiktofzoukunnenwordengebruikt
-hetinventariserenvandeautomatiseringswensenvandewaterschappen
-hetnagaanvandevoor-ennadelenvanleasentenopzichte
vankopenvanhard-ensoftware
-hettestenvanmodellen (=programma's)opdegeschiktheid
voorgebruikdoordewaterschappen

3.5.5. Kosten,batenenbelanginrelatietothetkwantiteitsbeheer
Voorhetonderzoeksterrein 'Kosten,batenenbelang'isgeen
onderverdelinggemaaktindetaakvelden:inrichting,beheersing
enonderhoud.Binnenditonderzoeksterreinvallendriethema's
diebetrekkinghebbenopdeafwegingtussenkostenenbatenen
hetverhalenvandekostenopingelanden.Hierbijisvooral
economischekennisenkennisvanafwegingsmethodennodig.
E1;Thema:"Kostenverdelingwateraanvoer".
Ditthemaheeftbetrekkingopdewenselijkheidvanonderzoek
naardekostenvanaanleg,beheersingenonderhoudvanwatergangendieeenaanvoerfunctiehebben.
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E 2;Thema: "Verdere ontwikkeling omslagberekening".
Het thema omvat drie onderzoekswensen, namelijk:
- eenbetere onderbouwing van de gehele omslagberekening
- eenverbetering van de omslagberekening voor natuurgebieden
en
- de ontwikkeling van een eenvoudiger omslagberekening
E 3;Thema: "Waarde natuur ten opzichte vanbelang landbouw".
Dit thema isgericht op deproblematiek van debelangenafweging diemoetplaatsvinden bij hetwaterbeheer ingebieden waar
zowel natuur- als landbouwfuncties voorkomen. Devolgende twee
onderzoekswensen zijnnaar voren gebracht:
- het ontwikkelen van een systeem waarmee dewaarde van natuurgebieden kanworden bepaald en
- het ontwikkelen van eenmethode om de afweging tussen natuurbelang en landbouwbelang mogelijk temaken.

3.6

Resumé

De onderzoeksbehoefte van dewaterschappen ophet gebied van
het kwantiteitsbeheer is inbeeld gebracht door middelvan een
mondelinge enguête bijvijftien waterschappen. Uit deenguête
komt naarvoren dat erbehoefte bestaat aan onderzoek op alle
onderscheiden onderzoeksterreinen. Erblijken ook duidelijke
prioriteiten tezijn inde onderzoeksbehoefte van dewaterschappen. Thema's waarvoor dewaterschappen een zeer belangrijke
onderzoeksbehoefte naar vorenbrengen, zijn (tussen haakjes is
het themanummer vermeld):
Kwantiteitsbeheer:
- debepalingvan afvoerfactoren in afhankelijkheid van bodem,
bodemontwikkeling en grondgebruik tenbehoeve van de inrichting ( A l l )
- de invloed vanveranderingen inhet grondgebruik op inrichtingenpeilbeheersing (AI6enA II 11)
- depeilinstelling van het oppervlaktewater tenbehoeve van
debeheersingvan de grondwaterstand (A II 2)
Kwaliteitsaspecten in relatie tot het kwantiteitsbeheer:
- de invloed van hetpeilbeheer op de kwaliteit van het
oppervlaktewater ( B i l )
- deproblematiek vanbaggerophoping, -verwijdering en -verwerking (BII 1)
- oeverbeschermingsmaterialen (B II 2)
Ecologische aspecten in relatie tot het kwantiteitsbeheer:
- de invloed vanvorm, loop en dimensies van dewaterloop op
de ecologische waarden (C I1)
- depeilbeheersing tenbehoeve van natuurgebieden (C II 1)
- de invloedvan klein en groot onderhoud van dewaterloop op
de ecologische waarden (C III 1)
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Automatiseringsaspecten inrelatietothetkwantiteitsbeheer:
-verzamelingenbe-enverwerkingvanbasisgegevens (Dl)
-modellerenvanhetbeheer(D2)
Metnameblijkterveelbelangstellingtezijnvooronderzoek
naardeecologischeaspectenvaninrichting,beheersingenonderhoudvanwaterlopen.
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4

BESCHIKBAREKENNISENGEWENSTONDERZOEK

4.1

Werkwijze

Deinventarisatievandebeschikbarekennisuithetafgesloten
onderzoekendestandvanzakenmetbetrekkingtothetlopende
eneventueelgeplandeonderzoekheeftplaatsgevondendoorraadplegingvandeskundigen,waarbijperonderzoeksthemaeengesprekisgevoerdmetéénofmeerderedeskundigen.Daarnaastis
gebruikgemaaktvanhetbestandvanlopendengeplandonderzoek,datbeheerdwordtdoorhetSAMWAT-bureau (SAMenwerkenop
hetgebiedvanhetonderzoek tenbehoevevanhetWATerbeheer),
envandeinformatieoverlopendengeplandonderzoekzoals
beschikbaar indeprovincialegroepenCOW (CoördinatieOnderzoekWaterbeheer).Delaatstetweebronnenhebbengediendter
ondersteuningvandeonderzoekersbijdegesprekkendiezij
metdedeskundigenhebbengevoerd.
Bijlage2geefteenoverzichtvandeonderzoeksinstellingenen
vanhetlopendeengeplandeonderzoekmetbetrekkingtotde
onderzoeksthema's.Doorhetachterlopenvandatabestandenkunnensommigeonderzoekenreedsbeëindigdzijn,terwijlandere
(nog)nietzijnopgenomen.Inhetkadervandezestudiewas
hetnietmogelijkomeenuitgebreideinventarisatievanhet
afgeslotenonderzoekuittevoerendoorliteratuuronderzoek.
Ditisondervangendoordegesprekkenmetdedeskundigen.In
bijlage2wordteveneenseenoverzichtgegevenvandegebruikteafkortingenvoordeonderzoeksinstellingen.
Inbijlage3isperthemaofsomsvoortweeofdrienauwsamenhangendethema'seenbeknoptebeschrijvinggegevenvandeprobleemstellingendebeschikbarekennis.Indiegevallendatde
beschikbarekennisvoldoendeenookoperationeelisofdatde
onderzoeksbehoeftebetrekkingheeftopgebiedsspecifiekegegevensenerdusgeensprakeisvaneengemeenschappelijkeonderzoeksbehoefte,wordengeenonderzoeksvoorstellen geformuleerd.
Additioneleonderzoeksvoorstellenwordengeformuleerdalsde
analysevanprobleemstellingenbeschikbarekennisleidttot
deconclusiedatteweinigkennisbeschikbaar isofdekennis
nietoperationeelisvoorhetwaterbeheer.Deformuleringvan
deonderzoeksvoorstellen istotstandgekomenineenwisselwerkingtussenhetonderzoeksteam,datgeinformeerdwasoverde
onderzoeksbehoeftevandewaterschappen,endedeskundigen.
Voordeonderzoeksvoorstellendiehieruitresulteerden,isaangegevenwatdeaardisvanhetonderzoek,waarbijdevolgende
driedelingisgehanteerd:
1)OPERATIONEELONDERZOEK
Dittypeonderzoekbetrefthettoepasbaarmakenvanbestaande
kennisvoordewaterschappendoormiddelvan:
-hetontwikkelenvantechniekenombeschikbarekennistoete
kunnenpassenindepraktijkvanhetwaterbeheer,en

34

- het gebruikersvriendelijk maken vankennis.
Dit type onderzoek zalvaker door advies- of ingenieursbureausworden uitgevoerd dan door gespecialiseerde onderzoeksinstellingen.
2) METHODENONTWIKKELING
Ditbetreft onderzoek naar de ontwikkeling van nieuwe methoden.
Dit soort onderzoek zal eerder door gespecialiseerde onderzoeksinstellingen worden uitgevoerd dan door advies- en ingenieursbureau's.
3)PROCESMATIG ONDERZOEK
Dit type onderzoek is gericht opprocessen en ruimtelijke relaties. Door hetmeer fundamentele karakter van dit type onderzoek
zalhet onderzoek hoofdzakelijk worden uitgevoerd bij gespecialiseerde onderzoeksinstellingen.

4.2

Beschrijving beschikbare kennis en gewenst onderzoek

Debeschikbare kenniswordt per thema globaal beschreven in
bijlage 3onder het kopje "Beschikbare kennis". Indezeparagraaf zalvooral op debeschikbare kennis worden ingegaan bij
de onderbouwing van eventuele conclusies dat geen additioneel
onderzoek noodzakelijk isvoor een thema.
Eenbeschrijving van het gewenste onderzoek, dat voortvloeide
uit de gesprekken met de deskundigen,wordt inbijlage 3per
thema gegeven onder het kopje "Gewenst onderzoek". Genoemd
tekstgedeelte eindigt met een korte karakterisering van deonderzoeksvoorstellen aan de handvan de titel,de typeringvan
het onderzoek en een schatting van devereiste inspanning. Een
overzicht van de onderzoeksvoorstellen, de inspanning ende
typering geeft tabel4 inhoofdstuk 5. Indeze tabel isook de
urgentie vanuit dewaterschappen aangegeven.Hierop zal echter
pas inhoofdstuk 5nader worden ingegaan. De onderzoeksinspanning heeftbetrekking op de schatting van debenodigde extra
inzetboven op het lopende onderzoek. Hierna zalperonderzoeksterrein globaalworden ingegaan ophet volgens deskundigen en
onderzoekers wenselijk geachte onderzoek.

4.2.1

Kwantiteitsbeheer

Inrichting
Voor het taakveld "Inrichting" zijn acht onderzoeksvoorstellen
geformuleerd, waarvan hetmerendeel gericht isop een verfijningvan dewaterhuishoudkundige dimensionering voor waterafvoer en -aanvoer.Bij dezeverfijning wordt onderzoek naar de
relatie grondwater-oppervlaktewater en de toepassing enverdere
ontwikkeling van hydrologische modellen noodzakelijk geacht.
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Eenvoorstelbetreftdeoptimaliseringvaninrichtingenonderhoudvanwaterlopen.Bijdriethema'szijngeenonderzoeksvoorstellengeformuleerd.Onderzoeknaardeverdelingvandekwel
(AI2)wordtnietnoodzakelijkgeacht,omdatvoldoendeinformatieentheoretischekennisbeschikbaar isomgebiedsspecifieke
berekeningenuittekunnenvoeren.Deafstemmingvandewaterbeheersingmetomringendewaterbeheerders (AI4)isvooraleen
bestuurlijkprobleem.Hetontwikkelenvanhydraulischerekentechnieken (AI7)betreftdetheorievanvijzelgemalen.De
beschikbare theoretischekennishiervanblijktvoldoendeende
resterendeproblemenzijnlokatiespecifiek.
Beheersing
Eenbetereonderbouwingvandewaterbeheersingstaatcentraal
inhetmerendeelvandevoorstellen,vooralinverbandmetafstemmingsproblemen tussendeverschillendebelangen,zoalslandbouw,drinkwaterwinning,natuurbeheerenstedelijkebebouwing.
Hieruitvloeitvoortdatextraaandachtwordtgevraagdvoorde
toepassingenontwikkelingvanregionalehydrologischemodellen,hetgebruikvandeweersverwachtingbijhetpeilbeheeren
vanradartechniekenvoorneerslagvoorspelling inhetbijzonder.
Intotaalzijnonder"Beheersing"negennieuweonderzoeksvoorstellengeformuleerd.Bijtweethema'szijngeenvoorstellen
geformuleerd.Opdeafstemmingsproblematiekmetomringendewaterbeheerders (AII10)isreedshiervooronder"Inrichting"
ingegaan.Ookvoorhetthema"Afstemmingbeheersingophet
grondwaterbeheer" (AII6)isgeenonderzoeksvoorstelgeformuleerd.Bijdebehandelinginbijlage3isonderscheidgemaakt
tussenonderzoeksvragenvoorlandbouwgrondenenvoornatuurterreinen.Devragenvoorlandbouwgrondensluitenaanbijhetthema"Peilafwijkingenschadelandbouwgrond" (AII4)endievoor
natuurterreinenbijhetthema"Peilbeheersingnatuurgebieden"
(CII1).
Onderhoud
Voordetweevanuitdewaterschappenaangedragenonderzoeksthema'szijndrieonderzoeksvoorstellen geformuleerd.Tweevoorstellenhebbenbetrekkingoponderzoeknaarhetbepalenvande
oeverstabiliteitenhetontwikkelenvantechniekenomerosie
enafkalvingtegentegaan.Hetderdevoorstelbetreftdeontwikkelingvanspecialeonderhoudsapparatuur.

4.2.2

Kwaliteitsaspecten inrelatietothetkwantiteitsbeheer

Beheersing
Voorhetthema"Waterbeheerenkwaliteitoppervlaktewater"zijn
tweeonderzoeksvoorstellen geformuleerd.Eenvoorstelbetreft
onderzoeknaarparametersvoor grondwaterkwaliteitsprocessen
inverbandmethetkwantificerenvandeeffectenvandeinlaat
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van gebiedsvreemd water.Het andere voorstel is gericht ophet
kwantificeren van de stikstofomzetting (denitrificatie)door
waterbodems.
Onderhoud
Voor het thema "Baggerophoping, verwijdering enverwerking"
zijn twee onderzoeksvoorstellen gedaan,waarvan één gericht is
op onderzoek naar het stofgedrag inbagger en één op de selectievan geschikte stortlokaties.Voor het thema "Oeverbeschermingsmaterialen" wordt geen aanvullend onderzoek noodzakelijk
geacht,omdat naarverwachting het huidige onderzoek binnen1
à 2jaar zal resulteren invoor dewaterbeheerders bruikbare
informatie die debehoefte dekt.

4.2.3

Ecologische aspecten in relatie tot het kwantiteitsbeheer

Inrichting

w

In totaal zijn zes onderzoeksvoorstellen geformuleerd, waarvan
hetmerendeel onderzoek betreft naar de ecologische aspecten
vanvorm, loop endimensies van waterlopen.DeelsJjjJ-iktreeds
zoveel kennisbeschikbaar te zijn,dat operationalisering mogelijk is,zijhet dat een risico-analyse uit oogpunt van onderhoud enpeilbeheersing gewenst is.Daarnaast is procesgericht
onderzoek noodzakelijk terverdere onderbouwing van ecologische
inrichtingsaspecten. Twee onderzoeksvoorstellen betreffen de
ecologische aspecten van inrichting,beheersing en onderhoud
vanbergingsvijvers en zandvangen.
Beheersing
Voor het thema "Peilbeheersing innatuurgebieden" (CII 1)is
geen additioneel onderzoek geformuleerd, omdat inhet kader
van hetNatuurbeleidsplan de komende jaren reeds een grote inspanning zalworden geleverd tenbehoeve van het ecologisch
onderbouwen van het waterbeheer innatuurgebieden. Voor het
taakveld "Beheersing" zijn drie voorstellen voor onderzoek gedaan. Eenvoorstel betreft de relatie landbouw-natuur enwel
speciaal dehydrologische aspecten van inundatie van natuurterreinen. Twee voorstellen betreffen de ecologische aspecten van
bergingsvijvers en zandvangen, zoals ook reeds vermeld onder
"Inrichting".
Onderhoud
Alle zes onderzoeksvoorstellen zijn reeds onder het taakveld
"Inrichting" besproken.Vier voorstellen hebbenbetrekking op
klein engroot onderhoud vanwaterlopen en zijn identiek aan
devoorstellen metbetrekking tot de ecologische aspecten van
vorm, loop en dimensionering vanwaterlopen.Twee voorstellen
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hebbenbetrekkingopdeecologischeaspectenvaninrichting,
beheersingenonderhoudvanbergingsvijversenzandvangen.

4.2.4

Automatiseringsaspecten inrelatietothetkwantiteitsbeheer

Metbetrekkingtotdeautomatiseringsproblematiekzijndrie
onderzoeksvoorstellengeformuleerd.Eenvoorstelisgerichtop
onderzoeknaardeeisenaandeautomatisering,dievoortvloeien
uitdeinformatiseringvandewaterschappen.Detweeoverige
voorstellenhangensamenmethettoenemendgebruikvandecomputerinhetwaterbeheerenbetreffenhettestenvancomputercodesenhetgebruikersvriendelijkmakenvancomputercodes.Voor
hetthema"Verzamelingenbe-enverwerkingvanbasisgegevens"
isgeenvoorstelvooronderzoekgedaan,omdatoverditthema
voldoendebekendisvoortoepassingindepraktijk.

4.2.5

Kosten,batenenbelanginrelatietothetkwantiteitsbeheer

Voordittaakveldzijntweeonderzoeksvoorstellen geformuleerd.
Eenervanheeftbetrekkingopdekostentoedelingvoorwateraanvoerenéénopdevereenvoudigingvandeomslagberekening.
Voorhetthema"Waardenatuurt.o.v.belanglandbouw" (E3)is
geenvoorstelvooronderzoekgedaan.Inbijlage3is
aangegevendatmethodiekenomtoteenafwegingtekomenvan
hetlandbouw-enhetnatuurbelanginontwikkelingzijnof
reedsbeschikbaarzijn.Waarhetvaakaanontbreektis
gebiedsspecifiekegegevensomeenafwegingtekunnen
uitvoeren.Oponderdelenontbreekthetweliswaarsomsaan
proceskennis,maarhieropisreedsbijanderethema's
ingegaan.

4.3

Resumé

Deinventarisatievandebeschikbarekennisvoordeonderzoeksthema's,dievoortvloeienuitdeenquêtenaardeonderzoeksbehoeftevandewaterschappen,isuitgevoerddoorgesprekkenmet
deskundigen.Opbasisvandezegesprekkenisdoorhetonderzoeksteamnagegaan:
-ofvoordepraktijkvanhetwaterbeheerreedsvoldoendekennisbeschikbaaris
-ofaanvullendonderzoekvoorhetthemagewenstisen
-watdeaardvanhetonderzoekendevereisteinspanningis.
Voortienvande37thema'szijngeenvoorstellenvooronderzoekgedaanomdat:
-reedsvoldoendekennisvoordepraktijkvanhetwaterbeheer
beschikbaarisofbinnenenkelejarenbeschikbaarkomt;

- het gebiedsspecifiek onderzoek betreft zodat het gemeenschappelijke karakter ontbreekt of
- de onderzoeksbehoefte reeds gedektwordt door de andere thema's.
Voor 75%van de thema'swerd de onderzoeksbehoeftevan dewaterschappen door de deskundigen onderschreven. In totaal zijn
voor 27 thema's 37onderzoeksvoorstellen geformuleerd, waarbij
per voorstel de onderzoeksinspanning isgeschat enhet type
onderzoek (methodenontwikkeling, operationeel onderzoek enprocesmatig onderzoek) isgekarakteriseerd. De totaal geschatte
onderzoeksbehoeftebedraagt ca.67mensjaar,waarvan deverdelingover het type onderzoek ongeveer als volgtis:
- 20%voor methodenontwikkeling
- 30%voor operationeel onderzoek en
- 50%voor procesgericht onderzoek.
Deverdeling van de totaal gewenste onderzoeksinspanning over
de onderzoeksterreinen bedraagt:
- kwantiteitsbeheer
50%
- kwaliteitsaspecten in relatie tot het kwantiteitsbeheer 20%
- ecologische aspecten in relatie tot het kwantiteitsbeheer
20%
- automatiseringsaspecten in relatie tot het kwantiteitsbeheer
5%
- kosten,baten enbelang in relatie tot het kwantiteitsbeheer
5%.

