ACTUALITEIT

REACTIES OP PROEFSCHRIFT VAN DER M O L E N

(RIZA)

Eutrofiëringsmodellen
in watermanagement
DicderikvanderMolen(RIZALelystad)promoveerdewoensdag9juli aan de Landbouwuniverciteil
Wapeningenoplietproefschrift 'Theroleo/cutrophication modelsinwater management'.Het
cjebruikvan modellenenmetnamehetontgaan metdeonzekerheden diedaaraan zijn verbonden
staat volopindebelangstelling.Hierondervoldenenkelereactiesopzijn proefschrift.
Prof ir.E.vanBeek(WLDelft Hydraulics
enTechnischeUniversiteit Delft) vondde
tirelvanhet proefschrift misleidend, want
dekernvanhetwerkisveelbreder relevant
en toepasbaar dan alleen ophet gebied van
eutrofiëring. Het accent vanhet werk ligtop
derelarierussen modelleerderen waterbeheerer ophet operationele niveau (afbeelding 1),terwijl debevindingen deelsook
gelden voorderelatie tussen operationele
beheerders en managers ophet niveau van
debesluitvorming enookvoorderelatie
tussen diemanagers enandere actoren.
VervolgensgingVanBeekinophet onderscheid tussen 'credibility'en 'acceptability'.
Hijgafaan dat de'Rotterdamse School'van
bestuurskundigen het proces vooropstelt en
detechnische wetenschappelijke voorbereidingdaaraan ondergeschikt maakt. Hij
vroegzichafhoedemodelleerder hier mee
moet omgaan.Vander Molengafaan dat hij
inderdaad geeneenduidig verband heefr
gevonden tussen dekwaliteit vaneen technischewetenschappelijke voorbereiding,
zoalseenstudie waarin modellen worden
ingezet,endebesluitvorming. Een belangrijke redenhiervoor isdemotivatie waarmee
zo'n project wordtgestart.VanderMolen
maakt onderscheid inmarerie-,positie-,
proces-enanalistgeoriënteerde motivaties.
Bijdeeersreiskennisverwerving en het
doenvan berekeningen naar verschillende
alternatieven dedrijfveer. Ditvormteen
redelijke goedebasisvooreenverdere
besluitvorming. Deresultaten vaneen
modelstudie zijn ookrelevant bij positiegerichtemotivatie,maardeopdrachtgever
zaldan alleendieinformatie gebruiken die
het standpunt ondersteunen dat voorafal
was ingenomen.Meteen proces-georiënteerde motivatie wordt bedoeld dateen
studie wordt gestart omdat het moet(zoals
deterugkerende beleidsanalyses)ofom
enkel telaten ziendat men watdoet.De
resultaten zijn dan niet zorelevant totze
echt onheilspellend worden,en verdere
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besluitvorming zaldan ookzeldeneen
relariehebben met detechnische voorbereiding.Onderde laatstgenoemde motivatie
vallenondermeerdemonstratie vande
mogelijkheden vaneenmodelen hobbyisme.Hiervan zijn velevoorbeelden regeven
en het isduidelijk dat studies diemetdeze
motivatie worden gestart niet snel zullen
leiden tot een besluitvorming.

andere actoren

Immers,ineencompetitieve omgeving waar
het lijkt ofdeaccountant eenexpliciete
plaats in afbeelding 1 inneemt krijgt de
modelleerder lang niet altijd deruimte om
dezeaanpakgoed tevolgen.Ditgegeven
ondersteunt deargumentatie om onderscheid remaken tussen 'credibiliry' voorde
modelleerder en 'acceptability'voorde
gebruiker, inditgevalde waterbeheerder.
Tenbehoevevaneengoede besluitvorming
dient ookdewaterbeheerder helder te zijn
indeargumentatie, in ditgevalvoorhet wel
ofniet accepteren van(delenvan)demodelstudie.Gezienderecentediscussies overde
betrouwbaarheid vanmodelresultaten heeft
VanderMolendehoopende verwachring
dat opdrachtgevers dekwaliteit vande
modelstudie belangrijker blijven vinden
daneen bepaaldedruk vanaccountants.
Dr.ir.E.vanDuin (Hoogheemraadschap
vanRijnland) ging inopde rolverdeling
zoals weergegeven inafbeelding 1. Zij vroeg
zich afofdeconclusiegerechtvaardigd was
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Positioneringvanmodelleerderenoperationeelwaterbeheerderenrelatiemet'credibiliry'en'acceptability'.Deoperationeelwaterbeheerderleidtdoelstellingenafuit'hetveld'o/voertuitwat
directie/bestuurwil(1),initieerteenmodelstudie(2),ejjectueertderesultatendaarvan(3)ofgeeftdeze
dooraandirectie/bestuur(4)dievervolgenskunnenoverleggenmetandereactoren(5)voordattot
uitvoeringwordtovergegaan.

Wat kandemodelleerder hier nu mee?
VanderMolengeeft aandat herkenning van
demotivatievandeopdrachtgever van
belangisendat deopzet vandestudie hier
mogelijk opkan worden aangepast. Hetis
zaakdat demodelleerder altijd streeft naar
kredietvoordeaanpak('credibility').Datwil
zeggendatdeverschillende fasen van
systeemanalyse worden doorlopen endat
aandacht wordtgeschonken aandeonzekerheden indemodelresultaten. Belangrijker
nogdan hierin volledigtezijn, isomduidelijk tezijn in watwelennietgedaanis.

dat decomplexe modellen vooralvoor
kennisverwerving van de watersystemen
vandienstzijn.Ookvoegzijzichafwatdeze
constatering voorconsequenties heeft voor
derolverdelingzoalsgeschetst in afbeelding
ïen voordetaken voordespecialistische
diensren vanRijkswarerstaat en deadviesbureau's.VanderMolengafaandat kennisverwervingvandewatersystemen inde praktijk inderdaad eenheelbelangrijk doel met
betrekkingtot het modelleren is.Hieruit
moet nietdeconclusie worden getrokken
dat beheerderszelfallesmoetengaan doen.

V.!.n.r.prof!ir.E.vanBeek,dr. ir.E.vanDuin,prof!dr,ir. G.vanStratenenpro/dr. ir.O.Oenema.

Het volledigdoorlopen vaneen systeemanalyseenhet vandegtond afaan opbouwen
vaneen model ter bestudetingvandeeutrofiëring vergt velejaren. Hij isslechts één
studie tegengekomen waarbij dit wasgeprobeerdentoenwasnavierjaar slechtseen
deelvandeoorspronkelijke vragen beant-
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Mogelijkecombinatiesvankredietvaneen
modelstudieenacceptatievanderesultaten.

woord.Mededaarom wordt inde praktijk
altijd uitgegaan van bestaande modellen.
Systeemkenniswordt vooral verkregen
wanneer deschematisatieendevolgende
stappen vandesysteemanalyse doorde
waterbeheerder zelfworden uitgevoerd. Dit
vergt een behoorlijke inzet, maar een aantal
beheerders moet hiertoe in staat geacht
worden.Alternatieven doorrekenen vooreen
bepaald gebied met eendoor externen
geschiktgemaakt modelachtVanderMolen
minder zinvol;erwordt veel minder
systeemkennis verkregen en daarom kande
heleklusbetet worden uitbesteed. Vander
Molen vond weldatallebeheerders
balansen zouden moeten bijhouden van

hun systemen:watkomt erin,watgaater
uit enwatblijft erachter.Hiermee kunnen
vervolgens zelfsimpele, empirische
modellen worden toegepast en meer
complexeresituaties effectief worden uitbesteed.
Prof dr.ir.vanStraten
(Landbouwuniversiteit Wageningen) refereerdeaandebeperkingen vandeempirischemodellen.Situaties naeen ingreep zijn
bijvoorbeeld niet inevenwicht endeze
modellen werken dan vaakniet.Vander
Molengafaandatgebleken isdat na een
verlaging vandefosfaat belasting nietdeze
belastingdeconcentratie in het meer
bepaalt,maar veelaldeinterne belasting
(fosfaat vanuit debodem).
Hierdoor blijft deconcentratie gedurende velejaren vaakteleurstellend hoog.
Na verloopvantijd verdwijnt diteffect en
alsereennieuwevenwicht is,bepaaltde
externebelastingweerdeconcentratie.Van
derMolen heeft getracht omvoordewerkelijke maatregel defosfaat-concentratie in
het meer naeenvoorgenomen ingreep te
schatten.Omdatje nognietdeinterne
belasting weet isdezealsvetklarendevariabelein eenempirisch model vervangen door
bodem karakteristieken (gehalteaan fosfor
en ratio fosfor/ijzer). Deze veranderen
immers langzaam en kunnen dus vooraf
gemeten worden.Dit leverdeeen bevredigend resultaat op,alzou het voordevoorspellendekracht vanhet modelgoed zijn
wanneer ermeergegevens beschikbaar
komen.
VervolgensgingVanStraten in opde
methode om hetbegrip 'acceptability' voor
degebruiker teonderbouwen, naast 'credibility'voordemodelleerder.Vander Molen
heeft hiervoor vanuit zijn ervaringhypothesen geformuleerd endezemet intetviews
met vertegenwoordigers vaneen drietal
waterbeheerders getoetst. Dehierbij gehan-

teerde vragenlijst isvoorafgescreend door
communicatiedeskundigen. Doorhet
gelinge aantal interviews konslechtseen
indruk worden verkregen van het gebruik
vandesysteemanalyse en het omgaan met
onzekerheden door waterbeheerers
gehouden. Hoewel deaanpak valideisligt
hier weldegelijk een kansvooreenvervolgonderzoek.
Prof dr.ir.O.Oenema(AB-DLO
Wageningen) schetsteeen matrix met als
assen 'credibility'en 'acceptability' (afbeelding 2). Tweesituaties zijn evident,een hoge
'credibility' vandestudiegevolgd dooreen
hoge'acceptability'en het omgekeerde
hiervan.Watdraagt het proefschrift nu bij
voorsituaties waarbij de'credibility' hoog
scoort endeacceptatielaagisenwaarbij de
studie weinigkrediet verdient, terwijl de
acceptatievanderesultaten hoogis?Vander
Molengeeft aandat doordeexplicietescheiding van'credibility' voorde modelleerder
en'acceptability' voordegebruiker, dergelijke situaties herkenbaar worden.
Daarnaast heeft hij informatie verzameld
diedergelijke situaties ook begrijpelijk
maken.Hij refereert aandeverschillende
motivatiesdietengrondslag kunnen liggen
aaneen modelstudie.Het kan van begin af
aanalduidelijk zijn dat deacceptatie laag
zalzijn, ondanks eenmodelstudie die
krediet verdient. Het kanookvan beginaf
aanduidelijk zijn wat ergaat gebeuren,
ondanks eenmodelstudie diegeen krediet
verdient.VanderMolen herhaalt het belang
dat demodelleerder zichtoch richt op
'credibility';deresultaten mogen dan opdat
moment niet wordengebruikt, het draagt
uiteindelijk welbij aandereputatie.Voorde
waterbeheerder kan hetgoeddenkbaar zijn
dat dezekiestvooreen situatie waarbij of
'credibility'of'acceptability' laagscoort,
maardan magookverwachtworden dat
men deargumentatie hiervoorgeeft, «f
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