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Case study Tungelroyse Beek: een update
De tweede stakeholderbijeenkomst in de Tungelroyse Beek vond plaats op maandag 28 oktober, als
vervolg op de workshop van 22 mei. Tijdens die workshop werd een inleiding gegeven over het
Agent Based Model en de ontwikkeling van het studiegebied. De opgave die er nu ligt voor het
gebied is het vergroten van de grondwatervoorraad ten behoeve van landbouw en natuur. Dit kan
o.a. door peilgestuurde drainage, peilopzet in de landbouw en vernattingsmaatregelen in
natuurgebieden. Het effect daarvan is dat de laagst gelegen percelen wateroverlast kunnen krijgen.
Er is daarom gekozen om te bekijken in hoeverre het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid een
oplossing kan bieden voor dit probleem, door de laagst gelegen percelen te gebruiken voor de 7%
braakliggingsregeling.
De vervolgworkshop van oktober werd voorafgegaan door een excursie in het studiegebied.
Allereerst gaf Jos Hoogveld (Waterschap Peel- en Maasvallei) een presentatie over het stroomgebied
van de Tungelroyse Beek. Tijdens de excursie zijn drie locaties bezocht waar sprake is van
spanningen tussen landbouw en natuur in relatie tot de waterhuishouding. Gaby Bollen van
Natuurmonumenten en Jos Hoogveld verzorgden de rondleiding ter plaatse.
Op de eerste twee locaties in het
Wijffelterbroek is de spanning
tussen landbouw en natuur (deels)
opgelost doordat natuurorganisaties percelen hebben
opgekocht langs de beek waar
vervolgens vernatting kan plaatsvinden. Daarnaast wordt
landbouwgrond opgehoogd om de
problemen te verminderen. Op de
tweede locatie is in het aanliggende
landbouw-gebied een
tweefasenprofiel aangebracht;
hierdoor heeft de beek meer ruimte
in tijden van wateroverschot. De
derde locatie ligt in natuurgebied de
Krang. De beek is hier in het
voorjaar van 2013 heringericht en hierbij is een systeem gemaakt waar schoon water wordt
gescheiden van landbouw/stedelijk water. Ook hier zijn nog steeds knelpunten tussen landbouw en
natuur, waar de landbouw zich zorgen om maakt om (vernatting).
Na de excursie leidde een korte presentatie van Yasmijn van der Knaap (promovenda CARE project;
Vrije Universiteit Amsterdam) de discussie in. De beleidsoptie zoals besproken tijdens de workshop
van 22 mei is op een zijspoor gezet, omdat deze optie door gewijzigd EU-beleid niet meer relevant is.
Uit de presentatie is een aantal beleidsopties naar voren gekomen die kunnen leiden tot het
vergroten van de grondwatervoorraad.

Uiteindelijk is er tijdens het ‘diner met overleg’ voor gekozen om de beekdalbrede benadering toe te
passen, in combinatie met de 7% braakliggingsregeling zoals besproken tijdens de eerste workshop.
De eerste output van het Agent Based Model wordt eind februari verwacht. Hierna kan de
grondwaterberekening worden gestart, gevolgd door het vegetatiemodel PROBE om de impacts van
veranderd landgebruik op de natuur door te rekenen.

(foto’s: Yasmijn van der Knaap, Adri van den Brink)
Jaarlijkse consortium bijeenkomst
Dit jaar troffen de CARE-onderzoekers en een aantal andere belangstellenden elkaar op 29 oktober
in Weert, waar op maandag de stakeholderbijeenkomst voor de Tungelroyse Beek (zie vorig item)
had plaatsgevonden. De voortgang en onderlinge samenhang van de verschillende projecten en
producten is uitgebreid aan de orde gesteld. De stuurgroep CARE was dit keer (op uitdrukkelijk
verzoek) vertegenwoordigd en voorzitter Tom Veldkamp gaf namens de stuurgroep een reflectie op
een aantal zaken. In het special issue kan veel maar niet al het onderzoek in de etalage worden gezet.
Er moet daarom worden bekeken waar en op welke manier alle producten toegankelijk kunnen
worden gemaakt zonder dat belangstellenden zich verliezen in lange lijsten met projectresultaten.
Integratie is en blijft een punt van aandacht. Vernieuwend in CARE is de koppeling van een aantal
modellen, maar de modellen-keten is niet helemaal compleet: niet elke modeloutput wordt
teruggekoppeld naar de andere modellen. Het is niet mogelijk om alles wat we in dit opzicht zouden
willen doen te realiseren binnen de tijd die nog rest. Een van de aanbevelingen van de stuurgroep is
om goed na te denken over de planning van het laatste jaar, prioriteiten te stellen en vooral ook te
beslissen wat niet te doen.
In de middag stond een workshop van Synergos op het programma. Dit bureau is door Kennis voor
Klimaat ingehuurd om samen met de verschillende consortia het maatschappelijk eindproduct vorm
te geven. In een brainstormsessie is een eerste aanzet gegeven om het ‘verhaal’ van CARE in niet-

wetenschappelijke bewoordingen neer te zetten: wat doen we, waarom en voor wie? In januari
2014 staat een vervolgsessie gepland.
Special Issue
Er is een special issue van een wetenschappelijk tijdschrift in de maak met als (werk)titel “Model
explorations of ecological network performance under conditions of global change”. Ofschoon er al
veel geschreven is over het belang van ruimtelijke connectiviteit en de rol van ecologische
netwerken, zijn er weinig modelstudies gedaan die de klimaatrobuustheid van dit soort netwerken in
de toekomst evalueren. Met name het gecombineerde effect van klimaatverandering en
landgebruiksveranderingen is een modelleerdomein dat vanwege de complexiteit nog weinig
onderzocht is. CARE levert hier een belangrijke bijdrage aan. De modelstudies die voor het Baakse
Beek gebied zijn gedaan, met name het werk rondom de modellen RULEX, PROBE, METAPOP en
INITIATOR, zullen centraal staan in het special issue. Daarnaast hebben we ook van een aantal nietNederlandse wetenschappers veelbelovende voorstellen voor artikelen over complementaire
studies ontvangen. Onder andere studies naar invasieve soorten in aquatische netwerken in NoordAmerika, de mismatch tussen planning en ecologie in Argentinië, en de dreigende versnippering van
de habitats van kraanvogels in Estland. Het beoogde tijdschrift is Landscape Ecology en de beoogde
publicatiedatum is 1 september 2014.
Even voorstellen: Jerry van Dijk (postdoc)
Ik ben werkzaam als universitair docent en
onderzoeker bij het Copernicus Instituut voor
Duurzame Ontwikkeling aan de Universiteit Utrecht.
Mijn onderzoek richt zich op ontwikkeling en
beheer van natuur in brede zin. Zo heb ik me
beziggehouden met natuurontwikkeling in
laagveenmoerassen, agrarisch natuurbeheer op
akkerbouwbedrijven, weidevogels en natuurherstel
van soortenrijke graslanden. De rol van menselijk
handelen en van maatschappelijke ontwikkelingen
is de laatste jaren een steeds belangrijkere rol gaan
spelen in mijn onderzoek. Vaak weten we vanuit de
ecologie best hoe we natuur kunnen herstellen en
duurzaam kunnen beheren, maar is de grote vraag
hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen en hoe we
mensen kunnen motiveren zich daar actief voor te
gaan inzetten. Een andere belangrijke vraag als het gaat om natuurbeheer is wat voor effect
klimaatverandering op onze natuur zal gaan hebben, en wat dat betekent voor het bestaande
natuurbeheer en de ontwikkeling van nieuwe natuur.
Beide aspecten komen samen in het CARE project over het klimaatbestendig maken van
natuurdoelen en ruimtelijke planning van natuur. Ik werk daarin intensief samen met collegaonderzoekers uit Wageningen en Edinburgh aan de ontwikkeling van een Agent Based Model,
waarmee we op basis van de voorkeuren, budgetten, strategieën en toekomstverwachtingen van
verschillende grondbezitters (agrariërs, natuurbeheerders, landgoedeigenaren) inzicht proberen te
krijgen in het toekomstige landgebruik onder verschillende klimaatscenario’s. Omdat we kijken naar
de lange termijn (tot 2050) houden we daarbij ook rekening met verschillende sociaal-economische
ontwikkelingen. Het handige van een Agent Based Model is dat het ook expliciet rekening houdt met
interacties tussen verschillende landgebruikers. De verwachting is namelijk dat klimaatverandering

niet alleen een effect heeft op de natuur zelf, maar vooral ook op de praktijk van andere
landgebruikers (m.n. agrariërs), die ook een belangrijke invloed kan hebben op de haalbaarheid van
natuurdoelen en de mogelijkheid om grond aan te kopen voor natuurontwikkeling. Door de
gemodelleerde toekomstige landgebruikspatronen te koppelen aan vegetatiemodellen en
ecologische netwerkmodellen die in andere werkpakketten worden ontwikkeld, probeer ik meer
inzicht te krijgen in de haalbaarheid van huidige natuurdoelen en te kijken waar het beleid zou
moeten worden aangepast om beter rekening te houden met klimaatverandering.
Case study Baakse beek: een update
De voorbereidingen voor de slotbijeenkomst voor stakeholders in de Baakse Beek zijn in volle gang.
In het ochtendprogramma ligt de nadruk op het verspreiden van de CARE onderzoeksresultaten: wat
betekenen de effecten van klimaatverandering voor agrariërs, natuurbeheerders en
waterbeheerders in het Baakse Beek gebied? In het middagprogramma gaan de deelnemers zelf aan
de slag in interactieve sessies. In deze sessies worden schetsen gemaakt van geïntegreerde
adaptatiemaatregelen voor een klimaatbestendig Baakse Beek gebied: wat zijn kansrijke en
effectieve adaptatiemogelijkheden in de toekomst en wat zijn randvoorwaarden voor implementatie?
Datum: 30 januari 2014
Even voorstellen: Sven Stremke (postdoc)
Since January 2011, I am working as
assistant professor of landscape
architecture at Wageningen University
(tenured position). I received my PhD on
the topic of sustainable energy
landscapes in 2010 in Wageningen. Prior
to that, I studied and practiced in
Germany followed by some professional
experience as Landscape Architect
working in Spain and the United States. In
Wageningen, my research focuses on
sustainable landscapes with special
attention to the adaptation and
mitigation of climate change. Together with my colleague Renée de Waal I launched the NRGlab in
2012 - a laboratory devoted to the research and design of sustainable landscapes. The CARE
research project allows me to expand my focus from the mitigation of climate change (i.e.
sustainable energy landscapes) to the exploration of climate robust rural landscapes.
In the light of the development of integrated climate adaptation measures (CARE) it is important to
understand the concept of integration in more detail. While the CARE work packages 1 and 2
produce knowledge about the biophysical and human responses to climate change, project 1.3 will
explore design options for the implementation of integrated climate adaptation measures.
Stakeholder participation is a key means for testing and comparing the different theoretical
adaptation measures. A selection of adaptation measures will be addressed during interactive
stakeholder workshops to study possible synergies, trade-offs and, most of all, conditions for
realization. Integration plays a key role as we not only study how measures can be implemented but
also how to integrate the at times diverting perspectives of stakeholders from sectors such as
agriculture, nature and water. In this way it will be possible to answer questions about the

effectiveness and robustness of these strategies, and explicate the conditions under which these
measures can be realized.
Currently, I am in the process of preparing the design workshop at the final meeting for the Baakse
Beek case study to be held on 30 January 2014. In addition, Claire Vos from Alterra, my colleague
Dirk Oudes and me contribute to an online survey on adaptation measures between stakeholders.
Finally, we are designing and editing the so-called Factsheet Report, a societal deliverable of CARE,
that will feature a synthesis of all possible adaptation measures for the higher dry sandy grounds in
the Netherlands (see figure).

Figure: Cover of the CARE Factsheet Report and a selection of logos that have been designed to
improve the communication of possible adaptation measures.
Verdamping en grondwateraanvulling
De stroming van grondwater wordt geheel bepaald door de hoeveelheid neerslagwater die door de
wortelzone percoleert en vervolgens de grondwatervoorraard aanvult. Voor betrouwbare
hydrologische berekeningen is het daarom van belang deze grondwateraanvulling nauwkeurig te
kennen. In de praktijk is de grondwateraanvulling meestal gelijk aan de neerslag minus de werkelijke
verdamping. Over de werkelijke verdamping van hogere zandgronden (stuwallen, duinen, hogere
dekzandgronden), is echter weinig bekend. Daarom heeft promovendus Bernard Voortman (Vrije
Universiteit Amsterdam) voor deze droge gebieden een meetsysteem ontwikkeld, bestaande uit
kleine lysimeters in combinatie met een thermische infraroodcamera (lysimeters zijn in de grond
gegraven bakken die regelmatig worden gewogen waarna hun verdamping als restpost van hun
waterbalans wordt bepaald) . Dit systeem is zo veelbelovend dat een voorstel is ingdiend bij TKI
Watertechnologie om het verder tot een markproduct te ontwikkelen. In het TKI-voorstel werken
samen KWR, Eijkelkamp Agrisearch Equipment B.V., Vitens, de provincie Gelderland, Alterra, STOWA
en het KNMI.
Europese klimaatconferentie
Afgelopen voorjaar vond in Hamburg de European Climate Change Adaptation Conference (ECCA)
plaats. Tijdens die conferentie organiseerde het CARE consortium een sessie onder de titel
Adaptation Strategies and Planning; Exploring Biophysical and Socio-Economic Perspectives for a
Robust Ecological Infrastructure. De sessie was een waardevolle gelegenheid om het CARE
onderzoek internationaal te presenteren.
De ongeveer 35 deelnemers, zowel wetenschappers als praktijkmensen, namen kennis van en
bespraken de voorlopige resultaten van de Baakse Beek case study. Opmerkingen die werden
gemaakt betroffen onder andere dat beleidsinstrumenten die tot doel hebben boeren te stimuleren
meer te doen aan natuurbehoud binnen hun bedrijf (agri-environment schemes), vaak te weinig

flexibel en daardoor niet aantrekkelijk voor boeren zijn. Verder werd aandacht gevraagd voor enkele
technische aspecten van de gepresenteerde modellen en voor de betrouwbaarheid en bredere
toepasbaarheid van de resultaten. Sommige aanwezigen merkten bovendien op dat de toekomstige
ontwikkeling van de landbouw meer afhangt van ontwikkelingen op de markt dan van de
klimaatverandering, terwijl anderen meenden dat, ongeacht de ontwikkeling van de markt, het
klimaat wel degelijk een belangrijke factor is, waarmee niet alleen boeren maar ook
natuurbeschermers rekening moeten houden. Op de langere termijn zou het klimaat wel eens de
dominante factor kunnen worden voor rurale ontwikkeling.
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
 Slotbijeenkomst Baakse Beek: 30 januari 2014
 Stakeholderbijeenkomst Tungelroyse Beek: voorjaar 2014
 Deltas in Times of Climate Change II, Rotterdam, 24-26 September 2014.
Call for scientific abstracts open (deadline 15 Maart 2014)
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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