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Midterm Assessment Kennis voor Klimaat
Op 4 oktober vorig jaar vond in Amsterdam de Kennis voor Klimaat Midterm Assessment conferentie
plaats. Tijdens de conferentie zijn de consortia voor de onderzoeksthema’s en hotspots beoordeeld
aan de hand van rapporten met de stand van zaken. Ons consortium is beoordeeld door twee
wetenschappers: Consuelo Varela-Ortega (Polytechnische Universiteit van Madrid, Spanje) en BjörnOla Linnér (Linköping Universiteit, Zweden), en twee maatschappelijke partijen: Wouter de Jong
(Boerenverstand) en Gijs Kuneman (Centrum Landbouw & Milieu). Afgezien van een aantal kritische
kanttekeningen spraken zij lovend over ons onderzoek, met name over de integrale benadering van
water, natuur en landbouw en de centrale rol van regionale partijen in het onderzoek.

CARE sessie midterm assessment (©Maartje Strijbis)

De meeste aandacht ging uit naar de modellering van toekomstig grondgebruik door middel van het
door ons ontwikkelde agent-based model RULEX (RUral Land EXchange). Een aantal vragen was van
technische aard. Deze vragen betroffen bijvoorbeeld de gebruikte data over sociaal-economische
ontwikkelingen, de rol van het EU landbouwbeleid, en de manier waarop het model is opgebouwd.
Ook waren er vragen over de manier waarop het model zal worden gebruikt bij de ontwikkeling van
adaptatiestrategieën en de rol van de regionale stakeholders daarbij. We hebben toegelicht dat het

model niet bedoeld is om toekomstig menselijk gedrag te voorspellen, maar om mogelijke
veranderingen in het landgebruik te verkennen tegen de achtergrond van de klimaatverandering en
veranderingen in sociaal-economische omstandigheden.
Kritische kanttekeningen werden onder andere geplaatst bij de integratie van de verschillende
deelonderzoeken, de beperking van het onderzoek tot natuur, landbouw en drinkwaterwinning en
de doorwerking van de resultaten van het onderzoek in het beleid. De integratie van de
verschillende deelonderzoeken vergt inderdaad nog de nodige aandacht en daar zullen we de nodige
energie in steken. Het gaat er dan met name om hoe de uitkomsten van het hydrologisch en
ecologisch onderzoek en het onderzoek naar de ontwikkeling van de agrarische
productieomstandigheden met elkaar en met RULEX worden verbonden. Behalve in combinatie met
RULEX zijn deze onderzoeken ook op zichzelf van belang, bijvoorbeeld waar het gaat om het bieden
van inzicht in de toekomstige aanvulling van het grondwater in de hogere zandgronden en de
gevolgen voor landbouw, natuur en drinkwaterwinning van opslag van water in stroomdalen.
We zijn ons er van bewust dat er meer partijen
actief zijn in het landelijk gebied dan boeren,
natuurbeschermers en drinkwaterwinningsbedrijven. Toch hebben we ons tot deze drie
beperkt, omdat we ons concentreren op
veranderingen in het grondgebruik en dit de
belangrijkste grondgebruikers zijn in het
landelijk gebied. Tijdens de Midterm
Assessment bijeenkomst werd ook het belang
van een goede verbinding met de verantwoordelijke beleidsmakers onderstreept. Het
gaat er immers om dat de resultaten van ons
onderzoek hun weg zullen vinden in concrete
beleids- en beheermaatregelen. Wij pakken dat
op en zullen de resultaten van het onderzoek
en de praktische toepasbaarheid daarvan
verder uitdragen, niet alleen via deze
Nieuwsbrief maar ook via directe contacten
met beleidsmakers.
Als laatste punt noemen we de rol van de
regionale partijen in het onderzoek. Het belang
daarvan werd onderstreept. Er was waardering
voor de wijze waarop we dit tot nu toe hebben
aangepakt, maar ook werd aangedrongen op een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van
stakeholders. Als voorbeeld werd genoemd de rol van toeleverende en verwerkende bedrijven in de
landbouw. We zullen dit verkennen, maar beseffen dat deze bedrijven vaak niet betrokken zijn in
regionale gebiedsprocessen en daarom moeilijk te interesseren zullen zijn.
Meer informatie over de Midterm Assessment is te vinden op de website van Kennis voor Klimaat.
Ons Midterm rapport vindt u hier.

Even voorstellen: Pytrik Reidsma (postdoc)
Op dit moment ben ik universitair docent bij de leerstoelgroep
Plantaardige Productiesystemen aan Wageningen University. In
2003 begon ik hier met een promotie onderzoek over de adaptatie
van de Europese landbouw aan klimaatverandering. In 2007 ben ik
verder gegaan als postdoc op projecten waarin de invloed van
klimaatverandering, beleid, markten en technologische ontwikkeling
op de landbouw op een geïntegreerde manier werd onderzocht,
zowel in Europa als in ontwikkelingslanden. Sinds begin 2012 ben ik
aangesteld als universitair docent. Ik blijf me ook bezig houden met
de duurzame ontwikkeling van de landbouw in al zijn facetten.
Hierbij heb ik vooral aandacht voor de rol van de boer: hoe dragen
zijn/haar doelen en beperkingen bij aan de mogelijkheden en
oplossingsrichtingen voor aanpassingen aan de almaar
veranderende omstandigheden?
Binnen CARE ben ik verantwoordelijk voor het onderzoeksproject dat de effecten van adaptatie op de
landbouw onderzoekt (WP3.2). Binnen dit project focussen we op vier onderdelen: 1) Wat zijn de
effecten van klimaatverandering, inclusief veranderingen in extremen, en technologische
ontwikkeling op gewasopbrengsten? 2) Wat is de invloed van klimaatverandering, technologische
ontwikkeling, verandering in beleid en prijzen op verschillende typen bedrijven? 3) Welke factoren
bepalen of boeren bereid zijn om bij te dragen aan agrarisch natuurbeheer, zodat ook de natuur zich
aan kan passen aan klimaatverandering? 4) Wat zijn de effecten van alle veranderingen op het
regionale milieu, inclusief broeikasgasemissies en de uitspoeling van nutriënten? Voor het
beantwoorden van deze vragen gebruiken we gewasmodellen, bio-economische modellen, regionale
emissiemodellen, statistische analyses, maar ook participatieve methoden. Workshops met
stakeholders vormen een belangrijke input.
Het belangrijkste onderzoeksgebied is de Baakse Beek in Gelderland. Hier bevinden zich iets meer
dan 1000 boerenbedrijven, waarvan het merendeel melkveehouderij. Omdat de invloed van
klimaatverandering voor verschillende gewassen verschilt, is het waarschijnlijk dat het gewaspatroon
gaat veranderen. Klimaatverandering heeft meer directe effecten op de akkerbouw, maar indirect
wordt de melkveehouderij ook beïnvloed. Of bedrijven zich hier aan kunnen aanpassen, hangt af van
de grootte, intensiteit, specialisatie en de doelen van de boer. In ons onderzoek zullen we voor
verschillende typen bedrijven laten zien wat de mogelijkheden zijn voor aanpassing aan
klimaatverandering, maar ook aan andere veranderingen die soms belangrijker zijn.
Klimaatverandering en natuurnetwerken: Astrid van Teeffelen (postdoc)
In Nederland, waar de natuur veelal sterk versnipperd en verdwenen is, zorgt klimaatverandering
ervoor dat veel plant- en diersoorten moeite hebben om zich aan te passen aan het veranderende
klimaat. Het klimaat zoals we dat in Nederland kenden, schuift- globaal gezegd - richting het
noorden op en zuidelijkere klimaattypen doen hun intrede. Plant- en diersoorten zijn aangepast aan
bepaalde klimaatomstandigheden, en wanneer die snel veranderen, zoals nu, zullen ze met hun
verspreiding het opschuivende klimaat moeten volgen. Om dit te kunnen, zullen er geschikte
gebieden moeten zijn waar ze zich kunnen vestigen, en moeten ze die gebieden ook kunnen
bereiken. Het bereiken van die gebieden door een landschap dat gekenmerkt wordt door veel

bebouwing, intensieve landbouw en wegen, valt voor veel soorten niet mee. Eén van de manieren
om het landschap makkelijker doorkruisbaar te maken, is het aanleggen van groenblauwe
dooradering, zoals houtwallen en natuurvriendelijke oevers (Fig. 1).

Figuur 1: Voorbeelden van Groenblauwe dooradering. Visualisatie: René van Seumeren
In het deelproject ‘adaptatiestrategieën voor ecologische netwerken’ wordt met modellen gerekend
aan de effectiviteit van dergelijke groenblauwe dooradering. Ons studiegebied is hierbij de Baakse
Beek in Gelderland. Het model METAPOP simuleert de populatiedynamiek van enkele soorten door
de tijd heen, via processen als geboorte, sterfte en verplaatsing (dispersie) in een landschap. De
uitkomst is een indicatie van de levensvatbaarheid van de soort in het landschap. Door de simulaties
uit te voeren voor een serie landschappen met een verschillende hoeveelheid groenblauwe
dooradering, kunnen we afleiden in hoeverre extra groenblauwe dooradering kan helpen om
effecten van klimaat te verminderen. We kijken daarbij zoals gezegd of soorten sneller het landschap
kunnen doorkruisen, maar ook of hun levensvatbaarheid wordt
verhoogd door het extra habitat. De effecten van het klimaat,
bijvoorbeeld frequentere droge voorjaren of milde winters,
worden ook expliciet meegenomen indien soorten daarvoor
gevoelig zijn. Binnen enkele weken verwachten we de
resultaten voor diverse landschap- en klimaatscenario’s.
De afgelopen jaren heeft Dr. Astrid van Teeffelen als postdoc
gewerkt aan het opzetten van deze modelstudie, en ook Claire
Vos en enkele andere collega’s bij Alterra zijn nauw bij het
onderzoek betrokken. Dankzij de inzet van Jelle Hilbers,
stagiaire, is er een goed-onderbouwd model voor de
kamsalamander ontwikkeld. Helaas verlaat Astrid per 1 februari
het CARE team. Zij heeft een nieuwe baan gevonden bij het
IVM aan de VU in Amsterdam. Claire Vos zal de coördinatie van
het deelproject voortzetten.
Tweede stakeholder bijeenkomst Baakse Beek
Op 10 december 2012 vond de 2e Stakeholder bijeenkomst van de Case Baakse Beek plaats. De
verschillende actoren die actief zijn binnen het gebiedsproces van de Baakse Beek waren goed
vertegenwoordigd. Op de bijeenkomst zijn de tussentijdse resultaten gepresenteerd: de hydrologie
nu en na klimaatverandering, effecten op de landbouw, effecten op natuurlijke vegetaties,
ruimtelijke strategieën om de EHS klimaat-robuust te maken en veranderingen in toekomstige
landgebruik met het agent based model RULEX. In de discussie werd benadrukt dat het voor het

gebiedsproces erg belangrijk is dat de verschillende onderzoekslijnen voldoende worden
geïntegreerd. Het beantwoorden van de volgende vraag zou sturend kunnen zijn voor de inrichting
van het gebied: ‘Wat heb je nodig om het watersysteem klimaat-robuust te maken en wat betekent
dat voor landbouw en natuur?’ Het verslag van deze bijeenkomst is hier beschikbaar.
Op 18 december heeft vervolgens een bijeenkomst plaatsgevonden waarin de uitgangspunten rond
de agrarische bedrijfsvoering zoals die binnen het CARE-project worden gehanteerd met een aantal
agrariërs uit het Baakse Beek gebied zijn besproken. De specifieke kennis over het boerenbedrijf in
het gebied heeft waardevolle verbeteringen opgeleverd. In het voorjaar van 2013 zal een dergelijke
bijeenkomst worden georganiseerd met de betrokkenen rond natuur in het Baakse Beek gebied.
In september 2013 zal de 3e workshop CARE Baakse Beek worden georganiseerd. Dit wordt een
design workshop waarin de stakeholders op basis van de resultaten van het onderzoek
adaptatieopties kunnen ontwikkelen voor het Baakse Beek gebied.
Jaarlijkse consortium bijeenkomst
Op 23 oktober 2012 vond de jaarlijkse bijeenkomst van het CARE consortium plaats in Wageningen.
Een flink aantal onderzoekers en vertegenwoordigers van de case study gebieden was aanwezig.
Tijdens deze dag zijn de vorderingen van de verschillende deelonderzoeken gepresenteerd en
bediscussieerd. Verder hebben we aandacht besteed aan de resultaten van de Midterm Assessment
en aan onze plannen voor de tweede helft van het programma. Ook is gesproken over de
voorbereiding van de case study in het gebied van de Tungelroyse Beek die begin dit jaar van start
gaat.
De voortgang van het agent based modeling (RULEX) in relatie tot drie casestudies (Baakse Beek,
Tungelroyse Beek en Klimaatcorridor Veenweiden) is een punt van aandacht. Met de einddatum van
CARE (eind 2014) in het vizier en de onderlinge afhankelijkheid van de verschillende deelprojecten
wat betreft input, is een strakke planning noodzakelijk om het RULEX-model handen en voeten te
geven. Een en ander heeft na de jaarbijeenkomst geresulteerd in de volgende tijdsplanning:


Baakse Beek: na de input van stakeholders en boeren in december 2012 zijn de
deelprojectonderzoekers nu druk bezig om de juiste data te leveren voor RULEX. In mei 2013
moet alles binnen zijn. De collega’s uit Edinburgh en Martha Bakker bereiden intussen een
methode voor om de output van RULEX op een inzichtelijke te presenteren. In juni wordt het
model met de juiste data gedraaid. In september worden de resultaten in een laatste
ontwerp-bijeenkomst besproken met de stakeholders.





Tungelroyse Beek: de eerste bijeenkomst met stakeholders staat gepland voor April 2013.
Voor die tijd moet een regressieanalyse worden uitgevoerd om de uitgangspunten voor
RULEX in dit gebied te definiëren. De input van alle deelprojecten moet in september
worden afgerond, zodat het model in oktober gekalibreerd kan worden. Met de input vanuit
een tweede stakeholderbijeenkomst in november hoopt met het model in december te
kunnen draaien. In mei 2014 komen wetenschappers en stakeholders uit de gebied bij elkaar
in een ontwerp-bijeenkomst.
Klimaatcorridor Veenweiden: in dit gebied zal onderzoek worden gedaan naar toekomstige
ruimtelijke en abiotische adaptatieopties voor natuurgebieden bij klimaatverandering.

Wat is de rol van de stuurgroep CARE?
Het project Climate Adaptation for Rural arEas (CARE) wordt begeleid door een onafhankelijke
stuurgroep. Deze stuurgroep helpt het consortium om 1) de koers en samenhang van het onderzoek
te bewaken en te versterken, en 2) de vertaling van onderzoeksresultaten naar de beleidspraktijk te
bevorderen. De CARE stuurgroep heeft vooral een makelaarsfunctie tussen de wetenschap en
hotspot stakeholders/mede financiers.
De wetenschappelijke en praktische maatschappelijke kwaliteit
worden in gezamenlijkheid besproken en afgewogen. Hiermee
helpt de stuurgroep CARE op koers te houden en haar impact te
maximaliseren. Met enkele vergaderingen per jaar is het tot nu toe
goed mogelijk gebleken om CARE effectief te adviseren. CARE heeft
tot nu toe steeds adaptief en effectief op de veranderende
projectomgeving kunnen reageren.
De stuurgroep ziet uit naar de uiteindelijke uitwerking van CARE
zowel binnen de gekozen studiegebieden als methodologisch
binnen de wetenschap.
Samenstelling stuurgroep
Rol
onafhankelijk voorzitter
secretaris
vertegenwoordiger van de centrale overheid
vertegenwoordigers van betrokken hotspots

overige belangrijke cofinanciers

wetenschap
projectbegeleider Kennis voor Klimaat

Tom Veldkamp

Persoon
Tom Veldkamp (ITC)
Martha Bakker (WUR)
vacature (EZ)
Frank van Lamoen (Hotspot Droge Zandgronden; ook
namens cofinancier Provincie Brabant)
Erik de Haan (Hotspot Veenweide en ondiepe meren;
ook namens cofinancier Provincie Zuid Holland)
Teun Spek (Provincie Gelderland; ook namens Vitens)
Maarten Verkerk (Deltaplan Hoge Zandgronden /
Waterschap Aa en Maas)
Laurens Gerner (Waterschap Rijn en IJssel)
Arnold Bregt (WUR)
Monique Slegers (KvK programmabureau)

De laatste bijeenkomst van de stuurgroep op 30 oktober jl. leverde onder meer de volgende
adviezen op:
 De stuurgroep adviseert om een zekere mate van vergelijkbaarheid tussen de studiegebieden te
behouden. De gebied-specifieke vragen zouden zoveel mogelijk in de zogeheten beleidsopties
verwerkt moeten worden, terwijl de algehele modellenstructuur identiek zou moeten zijn voor
alle gebieden;
 Omdat bij de Tungelroyse Beek geen gebiedsproces gaande is, is een actievere aanpak in het
benaderen van stakeholders noodzakelijk. Hier moet snel actie op genomen worden;
 Voor de Hamburg conferentie: begin zo snel mogelijk met het benaderen van stakeholders als je
wil dat die erbij zijn. Overweeg eventueel om ook het juridisch aspect van de EHS een plek te
geven binnen de sessie;
 Er moet een beslissing genomen worden over hoe de adoptie van groenblauwe diensten door
boeren in de modelleerketen verwerkt wordt. Het zou kunnen door deze diensten op te nemen
in FSSIM/RULEX, als nieuwe economische activiteiten, maar het zou ook kunnen door met
behulp van een regressievergelijking (werk van Ben Schaap) op basis van de RULEX output een
voorspelling te doen over de mogelijke adoptie;
 De mogelijkheden zouden verkend worden moeten in welke mate FSSIM nieuwe gewassen en
diensten op kan nemen in het huidige pallet van producten en activiteiten.
Europese klimaatconferentie
Van 18 tot 20 maart a.s. vindt in Hamburg de European Climate Change Adaptation Conference
(ECCA) plaats. Het doel van deze conferentie is het bevorderen van een creatieve dialoog tussen
wetenschappers en beleidsmakers. Het thema van de conferentie is Integrating Climate into Action.
Ons consortium heeft een voorstel ingediend voor een sessie over de biofysische en sociaaleconomische perspectieven voor het tot stand brengen van een klimaatrobuust ecologisch netwerk.
Dit voorstel is door de organisatoren van de conferentie gehonoreerd. De praktische toepasbaarheid
van het CARE-onderzoek staat centraal. Naast enkele presentaties door onderzoekers van de
resultaten tot dusver zal Teun Spek van de provincie Gelderland ingaan op betekenis ervan voor het
gebiedsproces in de Baakse Beek.
Deelname aan deze interessante conferentie staat voor iedereen open. Meer informatie vindt u hier.
Meepraten over klimaat?
De website Climate Dialogue biedt een platform voor discussie over uiteenlopende
klimaatonderwerpen. De redactie is in handen van Rob van Dorland (KNMI),
Bart Strengers (PBL) en Marcel Crok (wetenschapsjournalist). Deze website is een van de initiatieven
van het ministerie van Infrastructuur en Milieu om de discussie rondom klimaat breed te voeren en
ook klimaatsceptici te betrekken bij klimaatstudies.
Communicatie is essentieel
Wij proberen onze stakeholders en partners zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de
ontwikkelingen en voortgang van het project. Via deze nieuwsbrief en de informatie op onze
internetpagina (www.klimaatonderzoeknederland.nl) kunt u ons volgen. Producten en publicaties
worden op deze website geplaatst. Wie iets te melden heeft over dit thema en/of het onderzoek
daarover (nieuws, activiteiten, interessante ontwikkelingen e.d.) of iemand op de verzendlijst van
deze nieuwsbrief wil zetten, kan contact opnemen met annelies.bruinsma@wur.nl.

Agenda
 18-23 Maart 2013: CARE-sessie tijdens de European Climate Change Adaptation Conference in
Hamburg.
 Stakeholder meeting Tungelroyse Beek: april 2013
 Design workshop Baakse Beek: september 2013
 Annual meeting: najaar 2013

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven in het kader van het project Klimaatbestendig maken van het platteland (Climate Adaptation for Rural
arEas), een project van het programma Kennis voor Klimaat. Het onderzoekprogramma Kennis voor Klimaat wordt mede gefinancierd door
het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Suggesties en aanmeldingen voor deze nieuwsbrief kunt u mailen naar
annelies.bruinsma@wur.nl.
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