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Verslag
 Welkom door dagvoorzitter Adri van den Brink
Adri van den Brink geeft een korte toelichting op deze dag. Het doel van het CARE-project (Climate
Adaptation for Rural arEas): ontwikkel wetenschappelijke en toegepaste kennis ten behoeve van het
klimaatbestendig maken van droge zandgronden (waaronder de Baakse Beek).
Hoe te bereiken? Door het in kaart brengen van de effecten van klimaatverandering en onderzoek
naar mogelijke adaptatie strategieën.
Innovatieve aspecten van het CARE-project:
1. Het gebruik van een Agent Based Model (ABM) om autonome response van landgebruikers
(met name boeren en natuurorganisaties) op klimaat, economie en beleid te simuleren;
2. De optimalisatie van de algehele functionaliteit van het landschap (dus geen optimalisaties
van deelvraagstukken maar integrale oplossingen);
3. De simulatie van ruimtelijke trade-offs tussen natuur en landbouw (met behulp van ABM);
4. Het kwantificeren van biofysische effecten van klimaatverandering op water, landbouw etc.
Centrale thema voor vandaag: hoe zit het ABM in elkaar, wat zijn de eerste resultaten van de
interviews en van de diverse modellen? Het projectteam wil graag reactie vanuit de stakeholders op
de eerste resultaten en terugkoppeling op de modellen.
 Introductie op het CARE project en de case study Baakse Beek door Claire Vos
Claire Vos geeft een kort overzicht van het CARE project als geheel en licht toe hoe het project en het
gebied van de Baakse Beek zich tot elkaar verhouden.
De belangrijkste effecten van klimaatverandering in het Baakse Beek gebied zijn:
(i) waterbeheer: Toename langdurige droogte maar ook te nat bij extreme neerslag;
(ii) natuur: veranderende abiotische condities en het verschuiven van geschikte klimaatzones
voor soorten, en
(iii) landbouw: mogelijkheden voor autonome adaptatie en leveren van groene diensten.
In het CARE-project worden twee klimaatscenarios (KNMI G en W+) en twee sociaaleconomische
scenarios (Global Economy en Regional Communities) verkend.
Daarnaast zijn twee beleidsopties door de stakeholders in het Baakse Beek gebied aan het CAREproject voorgelegd om te worden doorgerekend.
1. Water vasthouden: water langer vasthouden door het beperken van snelle drainage. Hiervoor zijn
drie opties bedacht: Baseline, Fill-up en Pipes;
2. Robuuste natuur: Groene Infrastructuur. De provincie wil met name de natuur in het
middengebied van het Baakse beek gebied versterken (7000 ha).
De modellenketen in het CARE-project gaat deze beleidsopties evalueren binnen de context van
zowel klimaatverandering als een veranderende economie, waarbij rekening gehouden wordt met de
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individuele ontwikkelingen van lokale grondbezitters (boeren en natuurorganisaties). De resultaten
en aannames worden regelmatig voorgelegd aan de lokale deskundigen en doorgesproken met de
stakeholders van het Baakse Beek gebied.
De presentatie is integraal opgenomen in de bijlage.
 Rol van het CARE-project in het gebiedsproces Baakse Beek door Jurjen Moorman
Jurjen Moorman geeft een toelichting op het proces dat gaande is in het gebied van de Baakse beek
en actuele situatie op het gebied van wateroverlast en –tekorten. In het waterconvenant is
vastgelegd dat wateroverlast voor de landbouw eens per 10 jaar mag plaatsvinden, voor stedelijk
gebied eens in de 100 jaar. Wat betreft droogte: het is te droog voor de natuurgebieden, de beken
voldoen niet aan Kader Richtlijn Water; de schade aan de landbouw door droogte is nog niet volledig
duidelijk. In 2010 was de droogte in juli enorm, waardoor er geen water onttrokken kon worden voor
beregening. In augustus was er juist weer enorme wateroverlast, en stond Lichtenvoorde blank.
Ondanks een ‘lege spons’ (laag waterpeil) was er veel overlast.
Binnen de Waterbalans 2012 staat het zoeken naar een nieuwe balans tussen landbouw, water en
natuur centraal. Veel van de gestelde doelen richten zich op een duurzamer robuuster
watersysteem: beperking van de wateroverlast, beperking van de droogte, klimaatbestendigheid,
herstel van natuur etc. De kennis die in het CARE-project (in een interactie tussen onderzoekers en
gebiedsexperts) wordt ontwikkeld is van belang om inzicht te krijgen in de impact van
klimaatverandering op het gebied van mogelijke adaptatiestrategieën en de klimaatbestendigheid
van ‘no regret’ maatregelen.
De presentatie is integraal opgenomen in de bijlage.
 Eerste reacties
Joost de Koning (Gelderse Federatie Particulier Grondbezit): wordt er rekening gehouden met de
reactie van grondeigenaren die soms tegengesteld is aan de marktomstandigheden? Reactie Martha
Bakker: het ABM is geen economisch optimalisatiemodel, dus het laat meer ruimte voor nieteconomische factoren. Daarentegen moet het wel gerund worden met data die beschikbaar is, en
dat kan wel beperkend worden voor implementatie van zoiets als familie connecties.
Guus Béguin (gemeente Oost-Gelre): worden de extreme omstandigheden ook meegenomen in het
project? Reactie Claire Vos: er wordt gebruik gemaakt van reëel weer, dus die effecten zitten er zeker
in.
Almer Bolman (Waterschap Vallei en Eem): is er getoetst op GGOR of is er ook getoetst op basis van
extremen, dus ook dynamische weersomstandigheden? Reactie Remco van Ek: in het NMDC-project
wordt wel reëel weer meegenomen, maar geen calamiteiten. Teun Spek voegt toe dat
herhalingstijden wel zeker een belangrijke factor zullen zijn bij de herijkingen van de Waterschappen.
Arja Doornbos (LTO-Noord Projecten): Wordt er rekening gehouden met de invloed van groene
infrastructuur op de productie? Reactie Claire Vos: Pytrik Reidsma zal doorrekenen wat de
economische consequenties van Groene Infrastructuur zijn voor de landbouw; ook wordt er gekeken
naar de mate waarin boeren bereid zijn GI te adopteren.
Willem Drok (Bureau Achterhoek en Liemers): de rol van de grondprijs is cruciaal, hoe krijgen jullie
daar grip op? Martha Bakker: door de verhouding tussen aanbod en markt te variëren; hierdoor
kunnen we de schaarste van de markt en het overschot van de markt simuleren.
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Henk Remmelink (DLG): hoe zit het met de economische verdiencapaciteit? Martha Bakker: In het
ABM zit de economische vitaliteit van zowel individuele boeren als agrarische sectoren verwerkt.
 Korte enquête door Merel van der Wal
Merel van der Wal doet onderzoek naar de wijze waarop kennisuitwisseling bijdraagt aan het
gebiedsproces. Merel van der Wal legt het gezelschap een korte enquête voor rondom de vraag: hoe
denken de stakeholders over klimaatverandering? In volgende bijeenkomsten zal zij hierop terug
komen.
Presentatie van beleidsopties Baakse Beek door Adri van den Brink
Na de lunch vat Adri van den Brink de eerder genoemde beleidsopties nog een keer samen:
1. Groene infrastructuur: Is het mogelijk om de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in de Baakse
Beek gebied met groene infrastructuur (GI) te versterken, zodat een scala van verschillende
soorten om kan gaan met de effecten van klimaatverandering of zijn grote natuurgebieden
effectiever? Onder welke voorwaarden zijn boeren bereid om deel te nemen in de
ontwikkeling van GI op hun land?
2. Waterbeheer: Kan de sponswerking van het Baakse Beek gebied verhoogd worden? Is het
mogelijk om het waterhoudend vermogen van de Baakse beek gebied te vergroten door het
ondieper maken van watergangen? Onder welke voorwaarden zijn boeren bereid zijn om
samen te werken? Is de acceptatie hoger wanneer de maatregel wordt gecombineerd met
versnelde drainage van de velden?
 Agent Based Modeling door Martha Bakker
In haar presentatie gaat Martha Bakker in op het ABM-model voor de Baakse Beek. ABM is andere
manier van modelleren dan economische optimalisatie. Het gaat erom veranderingen in landgebruik
te modelleren. In ABM is de lijn van denken bottom-up: we simuleren wat de lokale landeigenaren
doen, al dan niet in respons op bepaalde beleidsmaatregelen. Doel binnen het CARE-project is om te
komen tot kaarten voor toekomstig landgebruik en ontwikkelingen in boeren bedrijven.
Het ABM onderscheidt vier soorten gedrag: uitbreiders, krimpers, intensiveerders en stabielen. Dit
gedrag wordt geschat op basis van leeftijd, bedrijfsareaal (in ha), economische bedrijfsgrootte (in
NGE) en landgebruik. De krimpers zullen hun minst favoriete percelen te koop zetten, hetgeen
bepaald wordt als (gekalibreerde) functie van afstand tot bedrijf, afstand tot de EHS, en geschatte
opbrengstderving. De uitbreiders zullen de te koop staande percelen evalueren (weer op basis van de
gekalibreerde functie die de waarde van een perceel voor een (potentiele) eigenaar bepaalt), en al
dan niet overgaan tot een aankoop. Zo vindt er ieder jaar een transactie ronde plaats, en veranderen
percelen van eigenaar (en daarmee eventueel van landgebruik), en groeien en/of krimpen de boeren
bedrijven. Klimaatverandering beinvloedt transacties door de waarde van de percelen te veranderen
(via opbrengstderving) en samen met economische ontwikkelingen bepaalt het ook de
ontwikkelingen in economische bedrijfsgrootte op sector-niveau (bv. door prijsontwikkelingen
nemen de melkveehouders sterker in economische grootte toe dan akkerbouwers).
Een volgende stap is het inbrengen van natuurorganisaties in het model. Onder dit type ‘agent’ vallen
onder meer Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, het Geldersch Landschap, en een collectief van
landgoedeigenaren. Deze ‘agenten’ zullen met de boeren gaan concurreren over vrijkomende
percelen.
De presentatie is integraal opgenomen in de bijlage.
Discussie en vragen:
Henk Remmelink (DLG): het is herkenbaar, maar bedrijfsopvolging is vaak niet zichtbaar in de
database. Martha: dat zit in het model. Boeren die 65 worden en waarvan het bedrijf qua
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economische grootte onder een bepaalde drempel zit, krijgen geen opvolger. Die drempel is zo
gekozen dat het percentage opvolgers overeenkomt met de landelijke statistieken.
Naam onbekend bij notulist: Zijn extensiveerders zoals biologische boeren niet opgenomen in de
profielen? Martha: dat zijn eigenlijk de intensiveerders omdat ze per ha meer waarde (NGE)
toevoegen.
Almer Bolman (Waterschap Vallei en Eem): familieband, speelt dat een rol? Martha: De toekomst is
lastig te voorspellen, omdat we familie niet kunnen modelleren (vanwege gebrek aan gegevens).
Britta Verboom (Provincie Gelderland): zitten er ook beheersveranderingen in? Martha: onze
methode kunnen we goed gebruiken om daar iets over te zeggen. Je kunt bijvoorbeeld de
attractiviteit van percelen voor natuurbeheerders beinvloeden door beheer.
Willem Drok (Bureau Achterhoek en Liemers): de presentatie is mogelijk wel confronterend voor
individuele boeren. Martha: Ja, dat realiseren we ons. Het idee was sowieso om een hele reeks aan
mogelijke uitkomsten (stochastische runs) te generen, waaruit duidelijk moet worden voor mogelijke
eindgebruikers dat uitkomsten niet op perceels- of bedrijfsniveau geïnterpreteerd moeten worden.
Twan Rosmalen (Waterschap Rijn en IJssel): wat is de voorspellende waarde, hoe lang is het
houdbaar? Kun je bijvoorbeeld trendbreuken simuleren? Martha: De rigiditeit van de empirische
inbedding geldt vooral voor de manier waarop percelen worden geevalueerd en de kansberekening
van of een boer uitbreider of inkrimper zal zijn. Zaken als abrupte prijsveranderingen (door wat dan
ook) kunnen worden gesimuleerd.
Ruud Bartholomeus (KWR Watercycle Research Institute): is het een optie om te valideren door
backcasting? Martha: dat zou interessant kunnen zijn. Een ander alternatief is om een analoog
gebied te pakken en daarop te valideren.
Willem Drok (Bureau Achterhoek en Liemers): zit klimaat er dan wel in? Martha: Ja, via
prijsontwikkelingen, en via opbrengstderving hetgeen de aantrekkelijkheid van percelen voor boeren
en natuurbeheerders beïnvloedt.
Almer Bolman (Waterschap Vallei en Eem): als mestvergisting een rol gaat spelen dan verandert het
aankoopbeleid van boeren waardoor de grondmarkt verandert. Pytrik: dit proberen we in de
scenariostudies voor de landbouw op te nemen. Martha: de mate waarin dit de
aantrekkelijkheidsperceptie van boeren van percelen beinvloedt (nu maakt opbrengstderving relatief
weinig uit omdat boeren vooral hun mest willen uitrijden) kan helaas niet worden meegenomen.
Teun Spek (Provincie Gelderland): we moeten ons ook de vraag stellen of we dit soort processen in
dit project willen oppakken.
Britta Verboom (Provincie Gelderland): Inderdaad: de vraag is voegen we de juiste zaken toe aan de
modellen die ook ons doel dienen?
Conclusie: ABM is in grote lijnen correct en relevant, en het niet kunnen meenemen van bepaalde
ontwikkelingen is acceptabel.
 Effecten van klimaatverandering: doorkijk naar de waterhuishouding door Twan Rosmalen
Twan Rosmalen van het Waterschap Rijn en IJssel gaat in op het Gewenst Grondwater en
Oppervlaktewater Regime (GGOR) voor de Baakse Beek–Veengoot: welke maatregelen moeten
worden genomen om in de huidige situatie aan de doelstellingen van het waterschap te voldoen?
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Voor verschillende scenario’s zijn effecten en kosten op en rij gezet:
0 Huidige situatie (AGOR)
1 Maximale natuurmaatregelen
2 Lokale maatregelen rond natuur
3 Lokale maatregelen rond de landgoederen van de Baakse Beek stroomafwaarts
4 Regionale maatregelen Baakse Beek
5 Regionale maatregelen Baakse Beek Veengoot
Conclusies: de Baakse Beek zal altijd droogvallen; de continuïteit van de afvoer van Baakse Beek zal
nooit worden gerealiseerd. De natuurambities voor veel gebieden zijn nogal hoog. Bijstelling van de
doelen is noodzakelijk hoewel er door lokale maatregelen vaak nog wel wat bereikt kan worden.
In relatie tot klimaatverandering moet vooral worden gekeken naar waar de kansen liggen voor
regionale maatregelen in de waterhuishouding. Ook moet de vraag worden gesteld of zich door
klimaatverandering nieuwe problemen zullen voordoen en of de huidige aanpak dan wel effectief zal
blijven.
De presentatie is integraal opgenomen in de bijlage.
 Effecten van klimaatverandering: doorkijk naar de landbouw door Pytrik Reidsma
In de landbouw heeft klimaatverandering effect op de gewasopbrengsten van gras, mais en
aardappelen. Potentiele opbrengsten stijgen, maar men krijgt vaker te maken met water als
beperkende factor. Het belangrijkste klimaatrisico voor de landbouw: een lange droge periode tussen
maart en oktober, waardoor de grasgroei stilvalt. Voor de bedrijfsprestaties in de melkveehouderij is
weinig verbetering mogelijk. Lokale effecten van klimaatverandering zijn weliswaar positief voor het
inkomen (meer opbrengsten), maar wereldwijde klimaateffecten zijn juist negatief voor het inkomen
(stijging voerkosten mais). Een vorm van cross sectorale adaptatie is agrarisch natuurbeheer. Het zijn
vooral de grote gemengde bedrijven van gemiddelde intensiteit die participeren in agrarisch
natuurbeheer.
De presentatie is integraal opgenomen in de bijlage.
Discussie en vragen:
Britta Verboom (Provincie Gelderland): is het niet goed om juist de bijdrage van natuur aan
landbouw mee te nemen? Claire Vos: het is misschien wel een optie om dat in globale zin mee te
nemen.
Ruud Bartholomeus (KWR): moet je in plaats van uit te gaan van potentiële productie niet uitgaan
van praktisch haalbare productie? Pytrik Reidsma: daarom hebben we het over de relatieve
verandering van productie.


Effecten van klimaatverandering: doorkijk naar de natuur door Ruud Bartholomeus/Claire Vos

Het ABM (Agent-based model) is het hulpmiddel dat wordt ingezet om deze problematiek op
integrale wijze te benaderen. Daarbij staat centraal hoe actoren de waarde van hun percelen
beoordelen. Dit wordt beïnvloed door sociaaleconomische factoren, door de karakteristieken van de
percelen (beïnvloed door klimaatverandering) en door beleid (de vergoeding voor groenblauwe
diensten).
Het model PROBE modelleert hoe de standplaatsfactoren gaan veranderen als gevolg van
klimaatverandering. Zuurstofstress (bij te natte condities) en droogtestress zijn belangrijke
voorspellende factoren voor de vegetatie. Dit levert kaarten op met waar de beste kansen liggen
voor verschillende natuurtypen.
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Als gevolg van klimaatverandering gaan de geschikte klimaatzones van soorten verschuiven. Soorten
moeten meebewegen of verdwijnen. Meer extreem weer geeft grotere populatieschommelingen en
een verhoogd risico op uitsterven.
Om deze effecten op te kunnen vangen is een robuuster natuurnetwek nodig. Adaptatie opties zijn:
vergroot en verbind de EHS door meer multifunctionele groene infrastructuur (GI) of door grotere
natuurgebieden. Relevante vragen hierbij zijn: Welke dichtheden van GI zijn nodig? Wat zijn de
economische impacts voor boeren? En wanneer zijn boeren bereid om mee te doen?
De presentatie is integraal opgenomen in de bijlage.
Discussie en vragen:
Willem Drok (Provincie Gelderland): hoe neem je de kwaliteit van kleine versus grote elementen mee
in je model? Claire Vos: Dat kan je enigszins rekening mee houden door te varieren in de draagkracht
(hoge kwaliteit grote draagkracht).
Kunnen jullie vertellen waar wat gaat groeien? Ruud Bartholomeus: met het model PROBE kan dat
als de zuurgraad en nutriënten modules werken. Voor zuurstofstress is dit al beschikbaar.
Britta Verboom (Provincie Gelderland): hoe staat het met koudeminnende en warmteminnende
soorten? Hoe worden die door de verschillende scenario's beïnvloed? Claire Vos: we modelleren of
soorten het opschuicen van hun geschikte klimaatzone kunnen bijhouden door nieuwe gebieden te
koloniseren. De soortensamenstelling van gebieden gaat wel veranderen maar niet extreem:
broekbos blijft broekbos.
 Conclusies: wat wil men meegeven aan het CARE project?
Ter afsluiting stelt Adri van den Brink nog een laatste vraag aan de aanwezige stakeholders: wat wil
men meegeven aan onderzoekers?
Britta Verboom (Provincie Gelderland): het mooie aan dit project is dat er met stakeholders wordt
gepraat. Probeer om de levendige interactie in te brengen in het project. Het is cruciaal voor het
gebiedsproces. In de loop van het project moet men wel bekijken of de partners zich herkennen, of
de kaarten kloppen en de vraag te stellen: herken je dit? Blijf de stakeholders in brede zin
meenemen.
Jurjen Moorman (Waterschap Rijn en IJssel): een maatregel om water vast te houden, levert iets op.
Wateroverlast wordt als lastig ervaren, maar wat is nu precies het verschil tussen droogteschade en
waterschade. Helderheid over de schades is nodig, want er zit vaak groot verschil in de herinnering
en ervaring van schade, en de economische kant ervan.
Willem Drok (Bureau Achterhoek en Liemers): blijf je bewust van het feit dat onderzoeksresultaten
herkenbaar moeten zijn. Maak het vooral tastbaar voor de stakeholders, zodat het begrepen en
herkend kan worden.
Henk Remmelink (DLG): de gebiedskennis is waardevol
Joost de Koning (Gelderse Federatie Particulier Grondbezit): richt je niet alleen op wat je wel kunt
verklaren maar geef ook aan wat je niet kunt verklaren.
Guus Béguin (gemeente Oost-Gelre): De praktische en de meer wetenschappelijk insteek zijn beide
van belang. De kwalitatieve kant van onderzoek helpt waarschijnlijk ook bij verklaren van zaken, en
dat kan een meerwaarde zijn in dit project.
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Adri van den Brink dankt alle aanwezigen heel hartelijk voor hun aanwezigheid en bijdrage. Hij hoopt
dat dit project zal inspireren om de eigen toekomst vorm te geven.
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