Op weg naar veel betere inschatting
van de effecten van wijzigingen in de
waterhuishouding op landbouw en natuur

Hoe richt je het regionaal waterbeheer zo in, dat het de gebruiksfuncties in een gebied, zoals landbouw, natuur en wonen,
optimaal bedient? En welke invloed hebben waterhuishoudkundige veranderingen (bijv. het instellen van andere peilen
of wijzigingen door klimaatverandering) op deze functies? Hiervoor is het nodig dat de effecten op landbouw en natuur
nauwkeurig in beeld te brengen en te kwantificeren. Een groot aantal partijen w.o. STOWA werkt op dit ogenblik hard aan
verbetering dan wel vernieuwing van de methodieken die hiervoor worden ingezet.
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Landbouw en Innovatie (via het KennisBasisprogramma),
Zoetwatervoorziening Oost-Nederland en STOWA.
Dit zorgt ervoor dat de nieuwe methode breed gedragen
wordt en alle betrokken partijen ermee gaan werken. De
ontwikkeling zelf gebeurt door een consortium van KWR
Watercycle Research Institute, Wageningen UR Alterra en
De Bakelse Stroom.
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Voor het bepalen van de effecten van waterhuishoudkundige wijzigingen op natuur, worden op dit ogenblik net
als bij de landbouw, drie methodieken gehanteerd, te
weten: DEMNAT, PROBE en NTM. Ook in dit geval is hier
vaak discussie over de toe te passen methodiek en over de
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Bij het bepalen van landbouwopbrengsten spelen vele facto-

tief makkelijk uit te voeren zijn. In de tweede fase wordt de
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voering, gewasgroeimodellen, hydrologische modellering en
(online) veldmetingen.

‘Wat ik belangrijk vind, is dat we straks voor
zowel landbouw als natuur één systeem of
werkwijze hebben die door de verschillende
partijen wordt gedragen.’

binnen het deelprogramma Zoetwater. Het project is een
opmaat voor een meer intensieve samenwerking met als
doel gezamenlijke analyses van modelresultaten mogelijk
te maken. STOWA, het ministerie van EZ en RWS Waterdienst hebben gezamenlijk het initiatief genomen voor
dit project.

bijbehorende uitkomsten. In dit geval wordt gewerkt aan
een beslisboom, die betrokken partijen helpt bij de keuze
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Chris Griffioen, sectorhoofd Waterbeleid bij Waterschap

methodiek gekozen die het meest accuraat het antwoord

Groot Salland en voorzitter van de werkgroepen Klimaat-

geeft op de vraag die je hebt.

bestendige effectmodule Landbouw en Klimaatrobuutse
effectmodule Natuur, is blij met het grote aantal partijen
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dat participeert: ‘Wat ik belangrijk vind, is dat we straks

De aanleiding voor dit project is een landelijke knelpun-

voor zowel landbouw als natuur één systeem of werkwijze

tenanalyse natuur die in 2011 is uitgevoerd in het kader

hebben die door de verschillende partijen wordt gedra-

van het deelprogramma Zoetwater een landelijke knelpun-

gen. Een bijkomend voordeel daarvan is dat het gemakke-

tenanalyse. Voor terrestrische natuur is daarbij gebruik

lijker is het systeem up-to-date te houden. Nieuwe kennis

gemaakt van het model DEMNAT (Dosis Effect Model

landt dan ook op één plaats.’

NAtuur Terrestrisch). In 2012 is de analyse aangescherpt,
waarbij naast modelberekeningen ook gebruik is gemaakt
van een literatuurstudie. Op basis daarvan is geconstateerd dat verbetering van de werkwijze van de modellering wenselijk is. Daarnaast is er de wens om in de modellering meer rekening te houden met processen die relevant
zijn in relatie tot klimaatverandering, met name wijzigingen in de zoetwaterbeschikbaarheid. Er is behoefte aan
beleidsrelevante graadmeters.
Het uiteindelijke doel van dit project is het koppelen van
de natuureffectmodellen van KWR en Alterra aan het
Nationaal Modelinstrumentarium (en het Waternoodinstrumentarium), zodat deze ingezet kunnen worden bij
de analyse van klimaatscenario’s en kansrijke strategieën
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