1445 inhoud 9-11-2006 goed.qxp

21

13-11-2006

13:15

Pagina 59

De volgende puzzelstukjes voor de KRW:
blik op de toekomst voor het Wagenings onderzoek
Cees Kwakernaak, Piet Verdonschot, Oscar Schoumans en Frank van der Bolt

In de afgelopen periode lag het accent sterk op selectie en onderbouwing
van KRW-doelen met bijbehorende milieurandvoorwaarden en op het
kwalitatief vaststellen van de kosten-effectiviteit van maatregelen.
In de komende periode worden stroomgebiedbeheersplannen opgesteld. Dit
vraagt om meer inzicht in effectiviteit en kosten van maatregelpakketten.
Ook zal de oplossing van de 'wateropgaven' steeds meer bestudeerd worden
als onderdeel van de 'ruimtelijke opgaven'. Daarbij zal het blikveld sterker
regionaal en Europees gericht gaan worden.

2004-2006: de eerste gaten gedicht
Met de verkennende studie 'Aquarein' bracht Alterra in samenwerking met het LEI en
de Animal Science Group het belang van een systematische benadering bij de keuze
van doelen en maatregelen overtuigend naar buiten. Duidelijk werd dat de KRW grote
gevolgen kan hebben voor de economie, met name de landbouw, afhankelijk van het
gekozen ambitieniveau en van de omvang van de deelstroomgebieden. Tijdens het
werkproces voor de Aquarein-studie werd echter ook duidelijk dat er nog tal van
onzekerheden bestonden over de interactie tussen aquatische ecologie, waterkwaliteit, grond- en oppervlaktewaterstroming en economie. Prioritaire kennislacunes
betroffen allereerst de abiotische randvoorwaarden voor ecologische doelen voor
waterlichamen. Verder was er onvoldoende kennis over effecten en effectiviteit van
maatregelen, met name om de belasting met meststoffen te verminderen. Zo was het
in de Aquarein-studie niet mogelijk om rekening te houden met processen en
ruimtelijke relaties binnen watersystemen. Tenslotte was ook duidelijk dat de

inschatting van de landbouweconomische gevolgen in de Aquarein-studie veel
verbetering en verfijning behoefde. Het gevolg was dat in het WUR-onderzoek vanaf
2004 een omvangrijke 'reparatieslag' is uitgevoerd teneinde deze essentiële
kennislacunes voor verantwoorde keuzen over doelen en maatregelen te dichten. Dit
boekje geeft een overzicht van 'the state of the art'.

De opgaven voor de komende jaren
De waterschappen zullen samen met andere partijen voorlopig nog alle energie
moeten steken in het bepalen van maatregelen om op kosten-effectieve wijze de
benodigde verbeteringen in watersystemen te realiseren. Het onderzoek op dit terrein
zal hiervoor zeker nog jaren door moeten gaan.
De waterbeheerders staan voor de taak om ecologische doelen voor regionale
watersystemen vast te stellen met de daarbij behorende milieurandvoorwaarden. Ook
zullen ze de benodigde maatregelen moeten vaststellen en uitvoeren. De relatie
maatregel - ecologisch effect is een belangrijke kennislacune van dit moment.
Wat er de komende jaren bij gaat komen is het vastleggen van taakstellende
afspraken in stroomgebiedbeheerplannen en in ruimte- en waterplannen van
provincies, gemeenten en waterschappen. Dat betekent dat de 'wateropgaven'
onderdeel moeten gaan worden van de totale 'ruimte-opgaven' voor (stroom)gebieden. De grote uitdaging zal zijn in hoeverre en op welke wijze de wateropgaven
in samenhang met andere gebiedsvraagstukken kunnen worden opgelost.
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Dan gaat het bijvoorbeeld om oplossing van de wateropgave in combinatie met:
• de ontwikkeling van nieuwe woon- en recreatiegebieden;
• herstel van cultuurhistorische waarden en regionale identiteit;
• gevolgen van de liberalisering van de landbouwmarkt;
• omschakeling naar duurzame energiebronnen;
• gevolgen van klimaatverandering.
Wat dat laatste betreft zal het wateronderzoek zich sterk moeten richten op
verkenning van mogelijkheden tot adaptatie aan klimaatverandering, zoals drogere en
warmere zomers, meer extreme regenbuien, en oprukkende verzilting.
De vraag naar de veerkracht en persistentie van waterecosystemen staat aan de
basis van een meer dynamisch waterbeheer. Dynamisch in de zin van het accepteren
van enige dynamiek als gevolg van door mens en klimaat veroorzaakte veranderingen,
waarbij kennis over de draagkracht en veerkracht van ecosystemen cruciaal is.
Daarnaast is het flexibel en regiospecifiek optreden van de waterbeheerder van groot
belang.
Kortom: het wateronderzoek voor de KRW zal er de komende jaren niet eenvoudiger
op worden, want de vraagstukken worden steeds regiospecifieker, complexer en
omvangrijker. Vaak wordt maatwerk gevraagd. En de vraagstukken stoppen niet bij de
landsgrenzen. Het gaat om Europees beleid voor grensoverschrijdende
stroomgebieden en waterlichamen.

Zwaartepunten in toekomstig KRW-onderzoek
De nadere invulling van de KRW wateropgaven vraagt om verdere kennisopbouw over
watersystemen, met name op de volgende punten:
• Een versnelling in en regionalisering van het onderzoek naar de kenmerken van
natuurlijke oppervlaktewatersystemen als referentie voor het ecologisch potentieel
van veranderde watersystemen. Middels het uitwerken van voorbeelden dient een
methodiek te ontstaan die breed toegepast kan gaan worden.
• Kennisopbouw vanuit onderzoek en praktijk over het ecologisch rendement van
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maatregelen in verschillende regiospecifieke watersystemen, vastgelegd in
beslissingsondersteunende systemen die de brug vormen tussen expert en
uitvoerder.
• Kennisopbouw over functionele relaties in waterecosystemen om begrippen als
persistentie, veerkracht en duurzaamheid van inhoud te voorzien. Tevens is kennis
nodig over sleutelfactoren en processen om gericht te kunnen sturen, rekening
houdend met de bron-pad-effect-relaties. Deze kennis is essentieel bij discussies
over meekoppeling van functies en bij transities in inrichting en beheer.
• Maatregelen beogen herstel teweeg te brengen. Herstel blijft echter vaak om
diverse redenen uit. Onderzoek gericht op het meten van effecten van maatregelen
en op het vinden van oorzaken van uitblijvend herstel bij getroffen maatregelen in
watersystemen is essentieel om met succes herstelmaatregelen te kunnen treffen
in verschillende gebiedssituaties.
• Klimaatverandering brengt meer dynamiek met zich mee. In hoeverre zijn
waterecosystemen in staat deze grotere variatie te bufferen? Of zullen we meer
flexibel moeten omgaan met ecologische doelen? Hoe moeten we de gevolgen van
toename van dynamiek door klimaatverandering waarderen?
De vertaalslag van wateropgaven naar ruimtelijke opgaven zal de komende tijd vragen
om heel ander onderzoek, waarbij overigens de resultaten van (monitor)onderzoek
naar relaties tussen doelen, oorzaken, maatregelen en kosten essentiële bouwstenen
vormen. Dit type onderzoek zal de volgende kenmerken hebben:
• Een gebiedsgerichte en integrale benadering waarin de te realiseren verbeteringen
in watersystemen onderzocht worden op meekoppelingsmogelijkheden met andere
gewenste ontwikkelingen, zoals voor wonen, recreatie, landbouw, natuur, energie.
Dit daagt uit tot technische en bestuurlijke innovaties in waterbeheer, stedenbouw
en plattelandsontwikkeling. Het vraagt ook om een creatieve inzet van gebiedsgericht in te zetten instrumenten en fondsen.
• Een koppeling van natuurwetenschappelijk en sociaalwetenschappelijk onderzoek,
waarbij de eerste categorie onderzoek helder maakt wat fysieke gevolgen zijn van
gebiedskeuzen. Daarbij zal het sociaalwetenschappelijk onderzoek vooral gaan
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over de vraag hoe beoogde transities in waterbeheer en ruimtegebruik in
gebieden gerealiseerd kunnen worden met alle betrokken partijen erbij, en
hoe die transities bestuurlijk-juridisch en financieel geregeld en vastgelegd
kunnen worden.
• Een gezamenlijke verantwoordelijkheid van onderzoekers, beleids- en
beheersverantwoordelijken en maatschappelijke actoren bij het formuleren
en ook bij het uitvoeren van het onderzoek. Immers zullen er continu keuzes
moeten worden gemaakt en worden beoordeeld op hun effecten. Kortom:
meer transdisciplinair onderzoek, waarin deskundigheid van onderzoekers
wordt samengebracht met praktijkervaring en netwerkrelaties van burgers
en bestuurders.
• Onderzoeksresultaten moeten inzichtelijk worden gemaakt om deze te
kunnen beoordelen vanuit de optiek van bijvoorbeeld duurzaamheid,
maatschappelijke acceptatie, belevingswaarde en combineerbaarheid met
andere gebiedsdoelen. Gedacht wordt aan presentatie in 3-D vorm, in
digitale kaartbeelden en in integrale kosten-baten vergelijking.
De eerste ervaringen met dergelijk onderzoek doen we inmiddels al op,
bijvoorbeeld in het project 'Waarheen met het Veen?'. Wat ons betreft volgen
nog soortgelijke gebiedsspecieke uitwerkingen, zoals 'Waarheen met de
beekdalen?', 'Waarheen met de zeekleigebieden? of 'Waarheen met de
Randstadregio?'
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Ten slotte
Hopelijk heeft u dit boekje met veel interesse gelezen. Met dit boekje hebben wij u
willen laten zien dat Wageningen Universiteit en Researchcentrum veel doet aan
kennisontwikkeling ten behoeve van de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn
Water. Er zijn meer studies uitgevoerd door Wageningen UR die relevant zijn voor een
goede implementatie van de Kaderrichtlijn Water. Voor een overzicht van onderzoek
dat Wageningen UR in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit verricht verwijzen wij u naar de website www.kennisonline.wur.nl.
Naar aanleiding van dit boekje kunt u contact opnemen met Dorothée Leenders (0317474279/ dorothee.leenders@wur.nl).
Dorothée Leenders en Cees Kwakernaak (redactie)
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