Knelpunten in het instrumentarium voor het verdrogingsbestrijdingsonderzoek

Inleiding
De achteruitgang van aan natte en vochtige
omstandigheden gebonden natuurwaarden
is tegenwoordig een onderkend probleem.
De bestrijding is door provincies, waterbeheerders en terreinbeheerders inmiddels
goed ter hand genomen. De uitvoering
blijkt echter, zeker voor de grotere en
complexe projecten, te stuiten op zodanige
knelpunten dat het realiseren van de doelstelling (een reductie van 25% in 2000 van
het areaal verdroogd gebied ten opzichte
van 1985) waarschijnlijk niet gehaald zal
worden.

Samenvatting
In het kader van het Nationaal Onderzoekprogramma Verdroging is een overzicht
samengesteld van het gebruik van en de behoefte aan kennis en instrumenten bij de
planvorming voor gebiedsgerichte verdrogingsbestrijding. Hiertoe is een uitgebreide
enquête gehouden en is een aantal interviews afgenomen. Op basis van een analyse
van 15 gebiedsstudies is een beeld gevormd van de veranderingsnoodzaak.
In dit artikel zal aandacht besteed worden aan de knelpunten die op basis van een
analyse van de veranderingsbehoefte en de veranderingsnoodzaak zijn vastgesteld.
Voor het oplossen van de geconstateerde knelpunten worden alternatieven
aangedragen.
Tot slot worden de voornaamste conclusies van het onderzoek weergegeven en
wordt een overzicht gegeven van het vervolgtraject van het NOV-13 onderzoek.
Eén van de belangrijkste conclusies luidt dat er geen behoefte bestaat aan een nieuw
instrumentarium apart voor verdrogingsbestrijding. De komende tijd zal de
aandacht zich veel meer moeten richten op het operationaliseren van de huidige
kennis en de implementatie van bestaande (model)instrumenten.
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Om de barrières in de aanpak van de
verdroging te doorbreken is in 1993 het
Nationaal Onderzoeksprogramma Verdroging (NOV) ingesteld. Doel van het
NOV is het 'verder beheersbaar maken van
de verdrogingsproblematiek'. Het onderzoek dat daarvoor in NOV-verband is
geïnitieerd kan gericht zijn op 'oorzaken en
omvang', 'effectvoorspelling en oplossingen' of 'uitvoering en nazorg'. Er zijn
daarbij 18 thema's voor onderzoek onderscheiden.
Eén van de thema's binnen het onderzoeksprogramma (thema 13) heeft tot doel
om een instrumentarium voor de beleidsen planvorming te ontwikkelen, danwei om
het bestaande instrumentarium te verbeteren. Het onderzoek binnen dit thema
moet daarbij antwoord geven op de
volgende centrale vraag:
'Ishet mogelijk enzinvol om eeninformatiesysteem teontwikkelen voorde planvorming
voorgebiedsgerichte verdrogingsbestrijding?'
De term informatiesysteem heeft betrekking op een verzameling gereedschappen,
die in haar meest elementaire vorm een
aantal gekoppelde modelpakketten en een
database omvat, door een gebruiker bij de
planvorming in te zetten.
Om een antwoord te vinden op boven-

staande vraag is door literatuuronderzoek,
een uitgebreide enquête (onder waterbeheerders, provincies, terreinbeheerders,
landinrichtingdiensten en waterleidingmaatschappijen) en een veertigtal interviews (met een aantal geënquêteerden,
adviesbureaus en deskundigen) een beeld
geschetst van de huidige situatie wat
betreft het gebruik van kennis en instrumenten in de planvorming voor gebiedsgerichte verdrogingsbestrijding. Daarnaast
is uitgebreid aandacht besteed aan de
veranderingsbehoeften die door de geïnterviewden gevoeld wordt. Een analyse van
15 'state-of-the-art'gebiedsstudies leverde
een beeld op van de noodzaak tot verandering (verbetering) van het huidige
instrumentarium. In afbeelding 1wordt het
bovenstaande traject in een stroomschema
weergegeven.
Aß. 1- Opzetvanhetonderzoek datuitgevoerd is in
hetkadervanhetNationaal Onderzoek Verdroging,
thema 13 (NOV-13).

Op basis van de resultaten van het
behoefteonderzoek en de evaluatie van de
toepassing van kennis en instrumenten in
de 15 gebiedsstudies is een overzicht
gemaakt van bestaande knelpunten. De
geconstateerde knelpunten zijn ingedeeld
in de typen 'kennislacune', 'toepassingsarmoede' en 'gegevensgebrek'. Voor het
oplossen van de gesignaleerde knelpunten
zijn alternatieven aangedragen.
In dit artikel willen we nader toelichten
welke knelpunten geconstateerd zijn en op
welke wijze deze knelpunten opgelost
kunnen worden. Daarnaast worden de
belangrijkste conclusies van het onderzoek
gepresenteerd, alsmede de vervolgtrajecten
die binnen het NOV-13 project nader
uitgewerkt zullen worden.
Lezers die geïnteresseerd zijn in een meer
uitgebreide weergave van het onderzoek
naar de veranderingsbehoefte en de veranderingsnoodzaak worden verwezen naar
het NOV 13.1-rapport [Van Baaien et al.,
1997].

Ontwikkeling enverbetering van instrumentarium voor beleids- en planvorming

Typen knelpunten
Er zijn 3 typen knelpunten onderscheiden:
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Kennislacunes
De bestaande kennis van processen in het
(natuurlijk) systeem schiet op een aantal
gebieden tekort. Een voorbeeld is de
respons van vegetatie op vernatting van de
bodem. Over de aard van de respons
worden wel op ervaring gebaseerde uitspraken gedaan, over de werking van de
processen is maar beperkte kennis voorhanden.

lmmentarium

Aiiematieven vervolgtraject

t**oji!<rtvoorstellen

Toepassingsarmoede
Wetenschappelijke kennis bestaat wel
maar is niet (c.q. te weinig) operationeel
beschikbaar bij de voorbereiders van
verdrogingsbestrijdingsplannen. Een voorbeeld is de verandering van chemische
processen bij vernatting van de bodem.
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Gegevensgebrek
Operationele kennis van de processen in
het natuurlijk systeem is wel beschikbaar,
maar de parameters van het desbetreffende
gebied of systeem zijn onvoldoende
bekend door een gebrek aan meetgegevens
(op het juiste schaalniveau). Een voorbeeld
is de weerstand van sloten voor grondwaterstroming.
Overzicht knelpunten
In tabel I wordt een overzicht gegeven van
de knelpunten die aan de hand van de
geconstateerde veranderingsbehoefte en
veranderingsnoodzaak gesignaleerd zijn.
In de kaders 1t/m 3 worden mogelijke
acties genoemd om voornoemde knelpunten op te lossen.

Kader 1- Kennislacunes
1. Deinvloedvan temporele doorlatendheidsvariaties opdeonverzadigde zone
bepalen
Door hetdichtslibben endroogvallen van
sloten en fluctuaties indegrondwaterstand
(+ hysterese-effect), isdedoorlatendheid
vande(on)verzadigde zone aan variaties
onderhevig. Een gedegen kennis van deze
variaties kan hetresultaat van een modellering aanmerkelijk verbeteren.
2. Beterebepalingvan deontwikkeling van
degrondwaterkwaliteitbinnen hettopsysteem
Hydro-ecologische voorspellingen zijn
meestal gebaseerd opeenvoorspelling(van
de ontwikkeling) van standplaatsfactoren.
Waterkwaliteitsaspecten spelen hierbij een
grote rol,enhetisdaarom van belang om
voldoende kennistehebben vandeontwikkeling vandewaterkwaliteit binnen hettopsysteem.
3. Beterebepalingvan deeffecten van
veranderingen inabiotische standplaatsfactorenop de vegetatie
Het isopditmoment onvoldoende duidelijk
via welke mechanismen een complexaan
veranderende standplaatsfactoren doorwerkt opdevegetatie. Een gedegen kennis
van deze respons isechter noodzakelijk
voor een betrouwbare voorspelling vande
reactie vanvegetatie opveranderende
standplaatscondities.

Conclusies
Na bepaling van de veranderingsbehoefte,
veranderingsnoodzaak en het geven van
een overzicht van beschikbare instrumenten kon antwoord gegeven worden op de
centrale vraag van deze studie.
Uit het behoefteonderzoek is eenduidig naar
voren gekomen dat de doelgroepen van
deze studie en de geraadpleegde deskundigen een nieuw instrumentarium specifiek
voor de planvorming voor gebiedsgerichte
verdrogingsbestrijding als weinig zinvol
beschouwen. In het algemeen kan gesteld
worden dat in plaats van het ontwikkelen
van nieuwe instrumenten de aandacht zich
veel meer zal moeten richten op het opera-

TABEL I- Overzicht vanknelpunten inhet verdrogingsbestrijdingsonderzoek,geconstateerd in het
NOV13.1-onderzoek
Omschrijving

Urgentie

Kennislacune
De temporele doorlatendheidsvariaties indeonverzadigde zone zijn onbekend
Over deontwikkeling van degrondwaterkwaliteit binnen hettopsysteem isweinig bekend
Over deeffecten van veranderingen inabiotische standplaatsfactoren opdevegetatie isweinig
bekend
Toepassingsarmoede
De gebruiksvriendelijkheid', 'uitwisselbaarheid in- uitvoerbestanden\ 'bruikbareoutput''en
'grafische output''van hethuidige modelinstrumentarium is onvoldoende
Kennis diebetrekking heeft opdegrondwaterkwaliteit voor hydro-ecologische toepassingen,
is veelal (nog) niet bruikbaar indepraktijk
Kennis diebetrekking heeft opderesponsie van vegetatie opveranderingen in abiotische
standplaatsfactoren isveelal (nog) niet vastgelegd in modelinstrumenten
Een (dynamische) koppeling van deverschillende compartimenten van hettopsysteemis
(nog) niet operationeel
De toepassing van modelinstrumenten wordt belemmerd door detijdrovendheid vande
invoer endeslechte onderlinge aansluiting van veel instrumenten
De afstemming tussen (technisch) onderzoek enbeleid isniet optimaal
Gegevensgebrek
Gegevens worden decentraal enopverschillende manieren opgeslagen
Gegevens zijn veelal slecht uitwisselbaar tussen instanties en modelpakketten
Hydrologische parameters oplokaal schaalniveau zijn vrijwel niet beschikbaar
Voor veel hydrologische parameters bestaat geen consensus over waarden dieals 'verantwoordedefaults'gebruikt zouden kunnen worden
Monitoring isvaak sluitpost van eenproject
•= minder urgent, ••= urgent, •••= zeer urgent (subjectief gegeven, gebaseerd opfrequentie ennadrukvan
geconstateerd knelpunt, alsmede reeds lopende acties).

tionaliseren van de huidige kennis en de
implementatie van bestaande (model)instrumenten.
Op basis van het kennisoverzicht is duidelijk
geworden dat er technisch geen onoverkomelijke problemen bestaan om een
informatiesysteem voor de planvorming
voor gebiedsgerichte verdrogingsbestrijding
te ontwikkelen. Kennis is in de meeste
gevallen niet de meest beperkende factor

voor het terugdringen van de verdroging;
het creëren van voldoende maatschappelijk
en bestuurlijk draagvlak daarentegen wel.
Op meerdere fronten wordt gewerkt aan
het koppelen van modelpakketten, aan het
definiëren en uitwerken van standaarden
voor gegevensuitwisseling en aan 'schillen'
om een dergelijk informatiesysteem
hanteerbaar en gebruiksvriendelijk te
houden. Een overzicht van gesignaleerde

Kader 2 - Toepassingsarmoede
4. Algemenegebruiksvriendelijkheid van hethuidigeinstrumentarium verbeteren
Vanuit degebruikerskant wordt regelmatig debehoefte geuit aan een gebruiksvriendelijker
instrumentarium. Deontwikkelingen opsoftwaregebied zullen deze problemen (deels) oplossen.
5. Operationaliseren hydro-chemie
Dit punt sluit aan bijkennislacune 2.Dehydrochemische kennisdiealaanwezig isinNederland,
is (nog) niet voldoende operationeel. Het verder operationaliseren (vastleggen ineen (model)instrument) van deze kennis kan een nuttiger gebruik bevorderen.
6. Operationaliseren hydro-ecologie
Dit punt sluit aan bijkennislacune 3.ErisinNederland,vooral bijuniversiteiten enonderzoeksinstituten, redelijk veel kennis aanwezig over derespons van vegetatie opwijzigingen instandplaatscondities. Deze kennis wordt echter buiten deze instellingen slechts weinig gebruikt, waarbijdeonbekendheid met hethuidige aanbod van hydro-ecologische modelpakketteneen
cruciale rolspeelt.
7. (Dynamische) koppelingcompartimenten vanhet topsysteem
Ter ondersteuning van hydro-ecologische voorspellingen issterke behoefte aan een goede
(kwantitatieve enkwalitatieve) modellering van hettopsysteem. Hiervoor ishetnoodzakelijkdat
er, naast een beter begrip vandeontwikkeling vandewaterkwaliteit (zie knelpunt 2),goede
koppelingen gelegd worden tussen deverschillende compartimenten van hettopsysteem.
8. Ontwikkeling enimplementatie 'schillen'
Indehuidige situatie kost hetmodelleren van een procesketen veeltijd doordat de verschillende
modelpakketten slecht opelkaar aansluiten. Daarnaast isdemodellering vaneen procesketen
vaak moeilijk controleerbaar en reproduceerbaar. Een schil indevorm vaneen procesketenbeheersysteem kanhiervoor een oplossing bieden,doordat hetmodelleren van een procesketen
efficiënt, controleerbaar en reproduceerbaar gemaakt wordt.
9. Opstellen vaneen verdrogingsbestrijdingsprotocol
Vaak zijn hetniet deproblemen van inhoudelijk-technische aard,die een project belemmeren,
maar knelpunten die zich voordoen ophetbestuurlijke (juridische/financiële) vlak.Om problemen
inhetplanvormingsproces ophetjuiste momentte signaleren enaantegeven welke oplossingen
mogelijk zouden zijn, kan een verdrogingsbestrijdingsprotocol soelaas bieden.
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Kader 3 - Gegevensgebrek
10. Bevorderen vaneenalgemeen gebruikte
centrale database
Op dit moment werken instanties zowel
intern als extern metverschillende databases.Ter bevordering van een betere
beschikbaarheid en uitwisselbaarheid van
de gegevens indeze databases, is hetvan
belang om ze op dezelfde manier te definiëren en beheren.Op deze manier wordt er
infeite éénvirtuele centrale database
gecreëerd. ReGISgeeft aleen eersteinvulling aan een dergelijk soort database.
11. Uitwisselbaarheidgegevens tussen
instanties enmodelpakketten vergroten
Dit punt sluit aan bij hetvorige knelpunt.
Voor een betere uitwisselbaarheid van
gegevens tussen applicaties (intern) en
instanties (extern),zoals bijvoorbeeld tussen
provincie, waterbeheerders en waterleidingsmaatschappij in hetzelfde beheersgebied, moet er gezamenlijk gekozen
worden voor ééngegevensmodel en één
standaard uitwisselingsformaat.
12. Beschikbaarkomenvan hydrologische
parametersoplokaalschaalniveau
Dit punt sluit aan bij de knelpunten 3 en 6.
Ter controle van uitspraken op standplaatsniveau, moeten meetgegevens vanzowel
waterkwantiteits- als waterkwaliteitsgegevens op lokale schaal beschikbaar
komen.
13. Opzetten vaneendatabankmet 'verantwoorde defaults'
Ter bevordering van de kwaliteit van parameterschattingen bij modelstudies iser
behoefte aan eenexpert-overzicht van
'verantwoorde defaults' voor diverse modelparameters (tervervanging van ad hoc
vuistregels). Deze defaults kunnen worden
gehanteerd als onvoldoende meetgegevens
beschikbaar zijn.
14. Stimuleren van betere monitoring
Door monitoring kan de effectiviteit van
maatregelen worden gecontroleerd en kan
een groter inzicht inde proceskennis
worden verworven. Inde huidige gebiedsgerichte verdrogingsbestrijdingsprojecten
vindt monitoring van de effecten van doorgevoerde maatregelen echter slechts op
beperkte schaal plaats.

knelpunten is samengesteld, en globale
oplossingsrichtingen voor deze knelpunten
zijn aangedragen.
Vervolgtraject NOV 13-onderzoek
Er is duidelijk geen dringende behoefte
aan nieuw instrumentarium voor gebiedsgerichte verdrogingsbestrijding, maar
complexe verdrogingsvraagstukken vragen
wel om een beter management van het
technische gedeelte van het planproces.
Het is wenselijk een modellering van een
procesketen beter controleerbaar en reproduceerbaar te maken. Procesketenbeheersystemen zouden deze rol op zich kunnen
nemen, waardoor de kwaliteit van het planvormingsproces gewaarborgd blijft, terwijl
er tegelijkertijd genoeg flexibiliteit blijft om
elk specifiek verdrogingsprobleem aan te
pakken.
Het voor verdrogingsbestrijding toepasbaar
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maken van een procesketen-beheersysteem, met invulling van algemeen
geaccepteerde modelpakketten, zal dan ook
nader uitgewerkt worden binnen het
vervolgtraject van NOV-13.
Verantwoorde toepassing van bestaande
modelpakketten wordt beperkt door de
beschikbaarheid van bruikbare gegevens.
Dit geldt vooral voor fijnschalige gegevens
(o.a. intreeweerstanden) van het topsysteem, waarvoor de hydrologische
modelberekeningen zeer gevoelig zijn.
Veel winst valt dan ook te behalen met het
beschikbaar komen van een aantal hydrologische parameters op een fijner schaalniveau of met verantwoorde schattingen
daarvan. Aangezien de eerste benadering in
de nabije toekomst niet haalbaar is, is
gekozen voor de tweede, meer praktische,
benadering. Hiervoor zal een tweede
project in het kader van NOV-13 worden
uitgevoerd: het verzamelen van verantwoorde schattingen voor diverse hydrologische parameters.
Tot slot
Als u geïnteresseerd bent in een exemplaar
van het NOV 13.1-rapport, dan kunt u zich
wenden tot het RIZA, Postbus 17,
8200 AA Lelystad, telefoon 0320-298411.
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Weerstandsverlaging
• Slot vanpagina 608.
dat bij langdurige opslag het polymeer gaat
klonteren;
- welke onverwachte effecten zouden er op
kunnen treden bij een opschaling van de
dosering met een factor 100?
- wat is het effect van het polymeer op het
zuiveringsproces op de rwzi Houtrust?
Overdosering van polymeer bij de defosfatering leidt tot de vorming van lastige
drijflagen. Gebeurt dat nu ook of wordt de
werking van het polymeer in de persleiding
al geneutraliseerd?
Op deze vragen zal in de loop van 1997
een antwoord gegeven moeten worden,
wellicht door het uitvoeren van een
volgende praktijkproef.
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Aandeelhouders Waterbedrijf
Gelderland unaniem voor
zelfstandige watersector
De extra Vergadering van Aandeelhouders
van Waterbedrijf Gelderland heeft zich op
11 september jl. unaniem uitgesproken
voor het behoud van een zelfstandig waterbedrijf, los van energiegigant NUON, in
Gelderland. Dit deed zij nadat eveneens
unaniem was ingestemd met de juridische
fusie van Waterleiding Maatschappij
Oostelijk Gelderland en Waterleiding
Maatschappij Gelderland tot Waterbedrijf
Gelderland.
De extra aandeelhoudersvergadering was
nodig om het juridische fusietraject
formeel af te ronden Ruim 80% van de
aandeelhouders, zijnde de Gemeenten in
het voorzieningsgebied en de Provincie, gaf
dan ook gehoor aan de uitnodiging.
Door in te stemmen met de fusie is de
vorming van Waterbedrijf Gelderland
definitief. Vanaf 1januari 1998 is dit
nieuwe bedrijf verantwoordelijk voor de
drinkwaterlevering aan 500.000 Gelderse
huishoudens, instellingen en bedrijven.
In de visie van het nieuwe bedrijf biedt de
schaalvergroting meer mogelijkheden tot
adequate oplossingen voor de verdrogingsproblematiek, kostenefficiënte toepassing
van noodzakelijke nieuwe zuiveringstechnieken en een effectieve samenwerking
met waterschappen, zuiveringsschappen
en rioolbeheerders. Centraal uitgangspunt
voor dit beleid is het behoud van een zelfstandig bedrijf, dat zich uitsluitend concentreert op het product water, de beschikbaarheid van dit product in de gewenste
hoeveelheid en kwaliteit en een optimale
dienstverlening tegen laagst mogelijke
kosten. Dit beleid werd door alle aandeelhouders unaniem onderschreven.
Eens te meer omdat zij in de zelfstandigheid van Waterbedrijf Gelderland hun
democratische invloed en controle op de
drinkwatervoorziening in Gelderland het
best gegarandeerd zien. (Persbericht
Waterbedrijf Gelderland)

