A d ri a a n S l ob :

Kennis makelen is mensen makelen

Overheid en wetenschap hebben elkaar hard nodig bij het oplossen van de watervraagstukken van deze tijd, zeker tegen de
achtergrond van klimaatverandering. Maar hoe overbrug je de kloof tussen beide werelden, zoals STOWA al jaren probeert?
In het EU-project PSI-Connect (Policy Science Interactions, red.) onderzochten projectleider Adriaan Slob en zijn team de
mogelijkheden. En wat zijn de lessen voor STOWA?

Slob ruimt direct een misverstand uit de weg. Kennis

ring. Als organisaties specifiek aandacht hebben voor de

makelen is meer dan het laten stromen en delen van

strategische betekenis van kennisontwikkeling, zal dit

kennis en inzichten. Het draait uiteindelijk om het bij

beter lukken.’

overheid, wetenschap en de bewoners en gebruikers van
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Groene daken: hip of hype?

de planomgeving. ‘In die werelden spreken mensen een

Nederland neemt ten opzichte van andere EU-landen een

De meeste steden hebben grote behoefte aan extra waterberging om wateroverlast te voorkomen. Steeds vaker zoeken

andere taal, is sprake van een heel andere dynamiek en

bijzondere positie in als het gaat om de wijze waarop een

waterschappen en gemeenten die berging niet meer in, maar ‘op de stad’. Met planten en grassen begroeide daken zouden

worden mensen op een heel verschillende manier afge-

brug wordt geslagen tussen regionaal waterbeleid en

uitstekend functioneren als tijdelijke waterberging tijdens hevige regenbuien, en bovendien zorgen voor een aangenaam

rekend op hun werk. Het gaat dus niet zozeer om het bij

waterkennis. Slob: ‘De waterschappen hebben voor het

binnenklimaat en verkoeling van de directe omgeving. Maar werkt het echt? STOWA laat het onderzoeken.

elkaar brengen van papieren kennis, maar om de interac-

makelen van kennis een uniek instrument in het leven

tie tussen mensen als dragers van die kennis. Hoe beter

geroepen, namelijk STOWA. Geen enkel ander EU-land

die interactie is, hoe groter de kans op succes.’

heeft een organisatie die zich op deze wijze daarmee

De behoefte aan nader onderzoek is evident, aldus Kees

antwoord kunnen geven op de

elkaar brengen van verschillende denkwerelden: die van

bezig houdt. Dat geeft ons een voorsprong ten opzichte

Broks die namens STOWA het onderzoek begeleidt.

vraag of, en zo ja: in hoeverre én
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van andere landen. Tijdens de slotconferentie van PSI-

‘Waterschappen gaan op dit ogenblik zeer verschillend

wanneer er sprake is van een sig-

Tijdens PSI-Connect experimenteerden we, op verschil-

Connect waren de deelnemers erg geïnteresseerd in de

om met groene daken. Het ene waterschap neemt ze al

nificant effect op de benodigde

lende schaalniveaus in concrete beleidstrajecten, met

wijze waarop we dat in Nederland hebben geregeld.’

mee in hun berekeningen voor de stedelijke wateropgave.

waterberging in stedelijk gebied.

instrumenten om mensen tot kennisuitwisseling en

Soms is men zelfs bereid een gedeelte van de aanleg te

Moet je daarvoor honderd huizen

nieuwe inzichten te laten komen. Het ging onder meer
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subsidiëren. Het andere waterschap laat groene daken in

van een groen dak voorzien, of gaat

om gezamenlijke modelformulering (group model buil-

STOWA kan volgens Slob zijn rol als intermediair tussen

deze rekensom geheel buiten beschouwing. Er bestaan

het pas renderen als je een hele woon-

ding), simulatie- rollenspellen, visievorming en scena-

waterschap en wetenschap versterken door kennis op

kortom heel verschillende verwachtingen over de mate

wijk vergroent?’

rioplanning. Adriaan Slob: ‘In ons project hebben we ge-

te bouwen over en ervaring op te doen met het gebruik

waarin het vergroenen van daken kan bijdragen aan kli-

zien dat de inzet van deze instrumenten aantoonbaar

van de binnen PSI-Connect beproefde instrumenten. ‘Dat

maatbestendig stedelijk waterbeheer. Dat heeft veel te

In het onderzoek wordt ook nadrukkelijk gekeken naar

bijdraagt aan het onderling uitwisselen en integreren van

draagt bij aan een effectieve inzet van die instrumenten.

maken met het feit dat de vermeende eigenschappen van

de mogelijke mitsen en maren van dakvergroening, aldus

kennis en inzichten, waardoor (gezamenlijk) nieuwe ken-

Daarmee vergroot je je waarde als ondersteuner en facili-

groene daken nu direct worden vertaald in het effect dat

Broks. ‘Een groen dak kan water bergen, maar heeft ook

nis en inzichten ontstaan.’

teerder van het uitwisselingsproces en breng je mensen

ze zouden hebben op het stedelijke watersysteem. Maar

water nodig. Het is niet de bedoeling dat je in droge peri-

direct met elkaar in contact. De rol van kennismakelaar

dat verband is nooit goed onderzocht. Hoog tijd daar eens

oden het dak op moet om het water te geven. Hoe zorg je
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vraagt ook dat je vooruit kunt denken en de beleidsvra-

goed aan te gaan meten.’

ervoor dat de vegetatie onder alle omstandigheden water-

Het toepassen van nieuwe inzichten wordt lastig wanneer

gen van morgen weet te vertalen in de kennisvragen van

deze niet zonder meer in de bestaande structuren passen,

vandaag.’

huishoudkundig optimaal blijft functioneren? En wat is

aldus Slob. Nieuwe kennis kan voor organisaties soms ver-

Daklab

er nodig aan beheer en onderhoud? Het zijn allemaal vra-

Voor dat meetwerk haakt STOWA aan bij Het Daklab,

gen waar op dit ogenblik nog geen bevredigende antwoorden op zijn.’

strekkende gevolgen hebben. ‘De consequentie kan zijn

Tot slot: waterbeleid wordt volgens Slob steeds meer

een moderne testlocatie op het dak van het gloednieuwe

dat mensen anders moeten gaan handelen. Het beleid

gebiedsbeleid. ‘Dat betekent dat je plannen moet afstem-

onderkomen van het Nederlands Instituut voor Ecologie

moet om. Je moet je kennis op een nieuwe manier gene-

men met bewoners, gebruikers en belanghebbenden in

(NIOO-KNAW) in Wageningen. Op Het Daklab doet een

Kees Broks hoopt met het onderzoek te bewerkstelligen

reren of integreren, of je moet op

het gebied. Dat je rekening moet houden met, en moet

groot aantal partijen gezamenlijk experimenteel onder-

dat waterschappen groene daken uiteindelijk een vol-

een andere manier contact

inspelen op andere plannen in dat gebied en de activitei-

zoek naar het effect van (biodiverse) dakvergroening op

waardige plek kunnen geven als één van de mogelijke

maken met de buitenwe-

ten die er worden ondernomen. Waterschappen hebben

energie, klimaat én waterhuishouding. Kees Broks: ‘We

maatregelen om te voldoen aan de stedelijke waterop-

reld. Dat is vaak lastig

over de sociaal-wetenschappelijke aspecten van het werk

gaan uiteenlopende groene dakbedekkingen van diverse

gave. ‘Ze zouden projectontwikkelaars, gemeenten en

te veranderen. En daar

nog een heleboel te leren. Ik denk dat STOWA van grote

diktes onderzoeken, en bekijken onder meer het effect

eigenaren duidelijke specificaties voor vegetatiedaken

bleef het bij onze cases

waarde kan zijn om ze daarbij te helpen. Bijvoorbeeld

dat ze hebben op de waterbalans: wat gebeurt er met

kunnen meegeven, die passen bij de doelstellingen voor

soms op hangen. Je

door het monitoren van deze processen en de geleerde

gevallen neerslag? Wat verdampt er, hoeveel van de neer-

de waterhuishouding, met daarbij de effecten hiervan op

hebt binnen organisa-

lessen te delen met andere waterschappen. Of het instel-

slag wordt opgenomen door de vegetatie en wat is de uit-

de stedelijke wateropgave. Zover is het nog niet. Maar we

ties echt mensen aan

len van platforms waarop de gebiedsmanagers van water-

eindelijke afvoer van het dak? Ook willen we graag weten

hebben de tijd om het uit te zoeken. Juist omdat het aan-

schappen hun ervaringen met elkaar kunnen delen.’

wat er gebeurt bij hevige regenval. In hoeverre vlakken

leggen van groene daken over tien of twintig jaar ook nog

groene daken - in vergelijking tot een normaal dak - de

mogelijk is, ook in bestaande situaties.’

de top nodig die zich
durven opwerpen als hoeders van dergelijke verande-
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Meer weten over PSI-Connect? Kijk op psiconnect.eu.

piekafvoeren af? Uiteindelijk willen we goed onderbouwd

PAG I N A

6

S TO WA T E R I N FO / 5 4

PAGIN A

7

