H 2 O(20) 1987,nr. 5

De CHOintoekomst-perspectief
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* Voordracht gehouden tijdens dejubileumbijeenkomst van CHO-TNO op 26 november 1986

gepasseerd ben maghier tochniet onvermeld
blijven dat ons internationale leven blijkbaar
rond de veertig begonnen is,getuige de maar
liefst vier volgende feiten.
In december van het vorigejaar organiseerde
de CHO in het kader van de NederlandsBelgische samenwerking - binnen het
Internationaal Hydrologisch Programma van
Unesco - een studiebijeenkomst gewijd aan
'Het hydrologisch systeem inhet grensgebied
Luik-Maasbracht' voor Nederlandse èn
Belgische deelnemers.
In mei van dit jaar deed de CHO mee in de
organisatie van de 9e Salt Water Intrusion
Meeting (SWIM) te Delft.
In oktober jongstleden wasde CHO medeorganisator, met de European Water
Pollution Control Association (EWPCA)
van de 'Conference on Urban Storm Water
Quality and Effects upon Receiving Waters'
te Wageningen.
In juli jongstleden bracht onze CHO met
steun van de World Meteorological
Organization (WMO) het rapport van de
WMO-rapporteur ir. J. W. van der Made
'Design Aspects of Hydrological Networks'
uit alsnummer 35 inhaar reeksVerslagen en
Mededelingen.
Dit alles neemt niet wegdat reeds eerder
internationaal getinte onderwerpen, zoals de
Internationale Water Dekade, ineigen kring
aan de orde zijn geweest.
Toekomst
Na mij zal ir. H. J. Colenbrander spreken
over 'de CHO in toekomstperspectief'.
Zal hijmet onsgaan koffiedik kijken ofzalhij
gaan extrapoleren, lineair of exponentieel?
Het is nog een verrassing.
Ik ga weldra eindigen nu ik uit het verre
verleden bij het heden ben aangekomen en
laat bespiegelingen over de toekomst aan
hem over, echter niet zonder U deelachtig te
maken van:
—mijn overtuiging dat er nogveel hydrologisch onderzoekswerk ligt en aankomt,
en van
- mijn geloof in de toekomst van onze CHO
in de Nederlandse hydrologische onderzoeksstructuur, op basis van de goodwill die in de
afgelopen 40 jaar isopgebouwd, en van
onschatbare waarde isgebleken, de zeer
positieve opstelling van de Raad van Bestuur
van TNO, de paraplu van ons nationaal
coördinatieverband, en de financiering door
het rijk met een speciaal geoormerkte doelsubsidie,
en voorts mijn vertrouwen uit te spreken in
de bereidheid van onze lidinstellingen tot
continuering van hun gewaardeerde medewerking aan de uitvoering van de taken van
onze CHO.
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Alsmen de vraagstelt: 'watisdeCHO?', dan
zou ik daarop als antwoord willen geven - en
hierbij citeer ik ongeveer de woorden van de
vader van een bekende deugniet uit één
onzer jongensboeken:
HET IS EEN BIJZONDERE CLUB
EN DAT IS HET!
Deze stelling zal ik nog nader moeten
onderbouwen.
De CHO is 'bijzonder' ineen aantal
opzichten. Ten eerste: op andere terreinen
van onderzoek isgeencommissieaantewijzen
met een vergelijkbare structuur en werkwijze.

IR. H.J. COLENBRANDER
Secretaris CHO-TNO
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Afb. 1 geeft de positie van de CHO-TNO op
het terrein van het water op een enigszins
plastische wijze weer.
De C H O zit alseen spin in het grote web
spiedend naarde verschillende deelgebieden,
die soms over een eigen 'sector' spin
beschikken. De grotespinwerkt nauw samen
met deze 'sector spinnen'. Opgemerkt moet
nogworden dat elkwebinfeite uitdrie delen
bestaat: een universiteitsonderzoekdeel, een
instituutsonderzoekdeel en een beheer/
beleidsdeel.
Afb. 2 geeft dit op een wat serieuzere wijze
weer.
Hierin is tevens een tweede bijzonderheid
van de CHO tezien, namelijk deomvangvan
de commissie: 92 lidinstellingen en zo'n
500 vaste genodigden voorde bijeenkomsten;
Afb. 2.
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verder een bestuur, aangeduid als Klein
Comité.
De omvang van deCHO wordt waarschijnlijk
alleen overtroffen door die van de commissie
voor Milieu Effect Rapportage met- alsik
het goed heb - zo'n 180 leden zij het dat het
hier personen betreft.
Als extra bijzonderheid moet ik in dit
verband nog memoreren dat de CHO in haar
40 levensjaren maar 4 voorzitters heeft
gekend, te weten: professor De Vries van
1946-1949; professor Krul van 1949-1959;
professor Hellinga van 1959-1968 en ten
slotte professor Van Dam die vanaf 1968
voorzitter is.
Een derde reden die de commissie bijzonder
maakt, isdat deze opereert onderde vleugels
van een organisatie, TNO, waar zijeen
speciale plaats inneemt met andere gelijksoortige commissies, aanvankelijk aangeduid
als 'externe dwarsverbanden' en later als
'nationale coördinatieverbanden'.
De gelederen van deze groep zijn inmiddels
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sterk uitgedund; zo vertrekt bijvoorbeeld de
Nationale Raad voor Landbouwkundig
Onderzoek injanuari 1987naarhet Ministerie
van Landbouw en Visserij.
De CHO voelt zich bijTNO echterzeer goed
thuis. Deze organisatie schept een goed
werkklimaat voor de CHO en verschaft de
commissie de gewenste onafhankelijke
positie. Een vergelijkbaar goede positie
binnen de complexe organisatiestructuur van
het wateronderzoek en waterbeheer in
Nederland isniet aanwezig.
Als laatste bijzonderheid van de CHO zou ik
willen noemen de plezierige, informele
vergadersfeer van de commissie en van het
Klein Comité. Deze sfeeren de constructieve
opstelling van de commissie is ongetwijfeld
sterk bepaald door de voorzitters van de
CHO, waarvan er op deze jubileumbijeenkomst twee aanwezig zijn, de huidige
voorzitter, maar ook - en dat verheugt mij
buitengewoon —professor Hellinga, de
voorganger van professor Van Dam.
Toekomst
Het wordt nu hoog tijd de blik op de
toekomst te richten, want volgens het
programma wordt dat van mij verwacht.
Hierbij zou ik willen uitgaan van de door
professor Van Dam en mij genoemde kenmerken van de CHO die voor de commissie
bestaansvoorwaarden zijn.
Bezien wijde ontwikkelingen, die zich het
laatste decennium op het terrein van het
hydrologisch en waterhuishoudkundig
onderzoek hebben voorgedaan,dan springen
een aantal zaken in het oog. Deze betreffen
niet alleen een wijziging van de onderzoekproblemen alszodanig, maar ook de aanpak,
opzet en financiering van het onderzoek.
Kort wil ik ingaan op de veranderingen aan
de 'aanbodskant' (het onderzoek), de
'vraagkant' (dikwijls waterbeheerders en
beleidsinstanties) en op de onderzoekfinanciering.
Meer dan vroeger worden de onderzoekprogramma's van de diverse onderzoekinstellingen nu en Aker ook in de toekomst
door maatschappelijke ontwikkelingen
bepaald. Dit iso.a. het gevolgvande sterkere
betrokkenheid van de instellingen en
individuele onderzoekers bij het
maatschappelijk gebeuren. Ook hebben veel
van de huidige en toekomstige problemen
een meer directe maatschappelijke
implicatie.
Een andere belangrijke drijfveer vooreen
grotere maatschappelijke gerichtheid van het
onderzoek isde schaarste aan geldmiddelen
voor onderzoek. Men isvoor de financiering
van veel onderzoek sterk afhankelijk
geworden van de geldmiddelen, die door
opdrachtgevers als de rijksoverheid,
provincies en waterschappen worden
verschaft. Het betreft in dat geval meestal

zeer concreet omschreven onderzoekprojecten, die in een bepaalde periode
moeten worden afgerond.
Complex
Verder isde laatste jaren veel onderzoek
aanzienlijk complexer geworden en deze
trend zal zich ongetwijfeld voortzetten.
De meeste problemen kunnen niet meer
'geïsoleerd' worden opgelost. De invloed en
wijzigingen van de externe factoren moeten
worden meegenomen en ook moet worden
nagegaan welke consequenties een gekozen
oplossing heeft voor de omgeving. Van de
onderlinge samenhang en beïnvloeding van
de verschillende systemen ismen zich beter
bewust geworden. Diverse voorbeelden
kunnen in dit verband worden genoemd,
zoals de samenhang tussen het oppervlaktewater- en grondwatersysteem en de
onderlinge beïnvloeding van maatregelen op
waterkwantiteits- en waterkwaliteitsgebied.
Duidelijk wordt dit geïllustreerd in de
Rijkswaterstaatsnota 'Omgaan met water'.
Automatisering
Een volgend punt, waaraan niet voorbij mag
worden gegaan, isde automatisering. Zoals
op vrijwel alle onderzoekterreinen heeft de
computer ook op de ontwikkeling van het
hydrologisch onderzoek aan grote invloed
gehad. Vrijwel elk probleem, hoe complex
ook, kan worden aangepakt.
De hoeveelheid gegevens die moet worden
verwerkt vormt zelden meer een belemmering. Integendeel, de geavanceerde
computermodellen vertonen dikwijls zo'n
grote 'gegevenshonger' dat deze nauwelijks
kan worden gestild: de voortgang van het
onderzoek op een bepaald terrein wordt niet
zelden dan ook bepaald door het beschikbaar
zijn van voldoende gegevens.Verder heeft de
automatisering geleid tot een duidelijke
schaalvergrotingvande onderzoekprojecten.
Grote gebieden kunnen thansinéén netwerk
worden ondergebracht en inéén keer worden
bewerkt. Overigens brengen de nieuwe
mogelijkheden wel hun eigen problemen
mee, waarop ik nu niet wil ingaan.
De vraagkant
Vervolgens enkele opmerkingen over de
vraagkant. Allereerst moet worden gewezen
op de nauwere relatie dieindelaatstejarenis
ontstaan tussen beleid(svoorbereiding) en
onderzoek. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting
bij de uitvoering van de Wet verontreiniging
oppervlaktewater en bij de opstelling van de
hiermee samenhangende Indicatieve
Meerjaren Programma's Water (IMP's).
Ook geldt dit voor de invoorbereiding zijnde
Wet op de Waterhuishouding, de Wet
Bodemverontreiniging en voor de op te
stellen provinciale waterhuishoudkundige
plannen.

Verder zal het onderzoek, sterker nog dan
thans het gevalis,operationeel gericht zijn en
zal het karakter van de onderzoekprojecten
verschuiven van '(nieuw)bouw' inde richting
van 'beheer en onderhoud', op het optimaal
gebruiken en onderhouden vande bestaande
infrastructuur. Dit komt onder andere naar
voren in de nota: 'De waterhuishouding van
Nederland', die in 1985 door de Rijkswaterstaat is gepubliceerd.
Overigens wil de verschuiving van 'bouw'
naar 'beheer en onderhoud' niet zeggen dat
bij de huidige studies niet veel nieuwe zaken
en vernieuwende ideeën naar voren komen;
het tegendeel isdikwijls het geval, waarbij
onder andere op het onderzoek in het kader
van de bodem- en grondwatervervuiling kan
worden gewezen.
Deze laatste twee onderwerpen tonen tevens
aan dat de praktijkvraagstukken zich
wijzigen. Nu en in de toekomst zal
ongetwijfeld veel nadruk liggen op de
kwaliteitsvraagstukken van de bodem en het
grondwater. Als toekomstig probleemgebied
moet in dit verband zeker ook de 'onderwaterbodem' worden genoemd, terwijl
tevens de 'zureregen'-problematiek nogzeer
veel onderzoek zal vergen. Het laatste
studieonderwerp dat ik wil noemen ligt op
een geheel ander terrein; het betreft de
gevolgen van een mogelijke zeespiegelrijzing
voor de Nederlandse waterhuishouding, een
onderwerp waarover de laatste tijd veel
wordt gesproken.
Financiering
Vervolgens het punt onderzoekfinanciering.
De huidige financieringsproblemen van het
wetenschappelijk onderwijs en het hieraan
gerelateerde onderzoek zijn genoegzaam
bekend. Wat dit betreft wil ik onder andere
een enkele opmerking maken over de z.g.
tweede en derde geldstroom.
De meeste tweede geldstroomprojecten
op hydrologisch gebied lopen viade Stichting
Aardwetenschappelijk Onderzoek
Nederland (AWON) of via de Stichting
Technische Wetenschappen (STW).Door de
universiteiten worden de inspanningen die
men zich moet getroosten ter verkrijging van
onderzoekgelden via de tweede geldstroom
als een aanzienlijke belasting beschouwd.
Dit geldt te meer daar de inspanningen
dikwijls tevergeefs blijken te zijn, omdat de
beschikbare onderzoekgelden van AWON
en STW ontoereikend zijn.Deze zouden dan
ook moeten worden verhoogd.
Wat betreft de derde geldstroom, d.w.z. het
verwerven van onderzoekgelden op de 'vrije
markt' (contractresearch) zijn door diverse
vakgroepen van de universiteiten
opmerkelijke successen geboekt. In een
aantal gevallen bedragen de op deze wijze
verkregen gelden zelfs meer dan 50% van de
totale onderzoekgelden. Het totale bedrag
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aan contractresearch van de universiteiten is
door het Ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen recentelijk opƒ 200 miljoen
per jaar geschat.
Overigens bestaan ophetgebiedvancontractresearch de nodige problemen; hiervan wilik
alleen noemen de concurrentie bij het verwerven van 'contractresearch'; op deze
'markt' wordt het 'dringen' geblazen, want naast de vanouds aanwezige ingenieursbureaus - opereren er nu ook de vakgroepen
en de onderzoekinstituten (de laatste des te
meer naarmate de privatisering toeneemt).
De grenzen van de werkterreinen van genoemde groepen dreigen te vervagen, zeker
indien de universiteiten hetmet begrippen als
'vernieuwend en onderwijsondersteunend'
onderzoek wat minder nauw gaan nemen.
Wel moet worden opgemerkt dat de 'derde
geldstroom'-markt ten dele bewust en nieuw
is gecreëerd om onderzoek met geld te
kunnen sturen. Mede gelet op de aard van
(een deel van) dit onderzoek zullen de
ingenieursbureaus ditdeelvanhet onderzoek
niet kunnen claimen.
Verder zal de onderzoekwereld er naar
moeten streven om meer onderzoekgelden
via internationale organisaties, zoals de EG,
te verwerven. Aangezien in dit kader vooral
bi- en multinationale projecten worden
gesubsidieerd zullen decontacten met andere
landen verder moeten worden versterkt.
Hieraan kan ook de CHO-TNO een bijdrage
leveren.

departementen verankerd; geenvanallenwil
er afstand van doen. Op de diverse deelterreinen zal er daarom waarschijnlijk sprake
blijven van het min of meer gescheiden
opstellen van onderzoekplannen.
Naast de coördinatie per sector blijft er, naar
mijn mening, dan ook behoefte bestaan aan
een centraal punt voor het hydrologisch en
waterhuishoudkundig onderzoek alsgeheel.
Dit geldt temeer daar eenbelangrijk deelvan
de 'vraagkant' (het waterbeheer) zeer divers
en relatief kleinschalig is.
De CHO-TNO zal,ook indetoekomst, goed
als dit centrale punt kunnen blijven
functioneren. Een opvrijwilligheid stoelende
samenwerkingen een informele (of zachte)
coördinatie lijken betere vruchten af te
werpen dan een formele coördinatie, dit
laatste nog los van de vraag hoe een formele
coördinatie op dit terrein eventueel tot stand
zou kunnen worden gebracht.
Bij de uitvoering van bepaalde taken door de
CHO zal echter een te grote vrijblijvendheid
moeten worden vermeden: 'gebondenheid in
vrijheid' lijkt in dit verband een goede leus.
Het zwaartepunt van de CHO-werkzaamheden zal liggen op de contactfunctie, op het
initiëren van activiteiten, en op het voldoen
aan de informatiebehoefte of in meer
algemene zin op de 'technology transfer'.
In dit opzicht lijkt er met name een belangrijke taak te zijn weggelegd voor SAMWAT,
een activiteit die professor Van Dam heeft
toegelicht.

In dit verband ishet ook belangrijk dat
Nederland in de toekomst aan de
internationale hydrologische onderzoekprogramma's van UNESCO en WMO niet
alleen een bijdrage levert in de vorm van
mankracht, maar tevens financiële middelen
beschikbaar stelt. Wat dit betreft zijn vele
andere Europese landen onsreeds voorgegaan.
Verder zalmet namedeoverheid inhet kader
van het buitenlandse consultingwerk er naar
moeten streven om op grotere schaal
opdrachten van derden te verkrijgen, vooral
op die plaatsen waar door DGIS reeds een
projectaanzet is gegeven.
Tot zover de onderzoekfinanciering.

De contactfunctie zal in de toekomst o.a.
belangrijk zijn ten aanzien vande onderzoekinstellingen. De eerder besproken toename
van de contract-research kan gemakkelijk
leiden tot een mindere 'openheid' tussen de
instellingen en ook tussen de onderzoekers.
Dit dan ten nadele van de ontwikkeling van
de hydrologie en de uitwisseling van waterhuishoudkundige kennis en ervaring.
De CHO zal een belangrijke rol kunnen
spelen bij het verhinderen van het (weer)
opzetten van 'muren' rond de instellingen en
onderzoekgroepen c.q. het weghalen van
bestaande muren.
Samenvattend kan worden gezegd dat er
voor de CHO, ook in de toekomst, nog vele
nuttige taken zijn weggelegd enikwildaarom
besluiten met de hoop uit te spreken dat de
'CHO-wagen', met de juiste bagage bijzich
en met TNO alsvertrouwde thuishaven, het
jaar 2000 tegemoet magrijden enopzijn weg
niet al te veel hobbels en kuilen zal
tegenkomen.

Consequenties
De vraag die nu gesteld moet worden iswelk
effect de geschetste ontwikkelingen hebben
voor de activiteiten van de CHO.
Naar voren isgekomen dat de complexiteit
en het multi-disciplinaire karakter van het
onderzoek eerder toe dan afzullen nemen en
dat ten aanzien van de grootschaligheid van
het onderzoek hetzelfde geldt. Verder zalhet
onderzoek verdeeld blijven over vele
instituten omdat de vorming van één
nationaal instituut voor de hydrologie en
waterhuishouding een utopie zal blijven.
Het 'waterbelang' isdiep in de diverse
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ICID Working Group on
Environmental Impacts
of Irrigation, Drainage and
Flood Control Projects
Tijdens de laatste algemene vergadering van
het ICID (International Commission on
Irrigation and Drainage) in oktober 1986 te
Pakistan isopgericht de "WorkingGroup on
Environmental Impacts of Irrigation,
Drainage and Flood Control Projects'.
De noodzaak vanvolledigeintegratievan het
milieu in irrigatie en waterbeheersingsprojecten, in de vorm van analyse en
evaluatie van milieu-effecten, iseen belangrijke reden geweest voor de oprichting
van de werkgroep.
Doel van de werkgroep is:
a. inzicht te krijgen in de belangrijke milieuproblemen en hoe deze in de verschillende
landen worden aangepakt;
b. inzicht te krijgen in de effecten van
irrigatie en waterbeheersing op het fysische
(bodem, water, lucht) en biologische (flora
en fauna) milieu alsmede de invloed op de
samenleving (sociaal, gezondheid, economie);
c. bekend te worden met het proces van
milieu-effectrapportage en dit deel uit te
laten maken van de project-evaluatie;
d. voor ontwerpers en managers opstellen
van een leidraad om negatieve milieueffecten te identificeren en te minimaliseren.
Het actieplan van de werkgroep ziet er voor
de komende drie jaar alsvolgt uit:
1987: voor alle deelnemende landen
inventariseren van de belangrijke milieuproblemen veroorzaakt door irrigatie en
waterbeheersingsprojecten en de wijze
waarop deze worden aangepakt, zowel
technisch als organisatorisch/juridisch.
1988: opstellen vaneen milieu-checklisten
een daaraan gerelateerd referentiesysteem
voor gebruik door ontwerpers en projectmanagers.
1989: opstellen van een leidraad voor het
integreren van de specifieke milieu-aspecten
uit de checklist in het plan of ontwerp.
Binnenkort zullen ook alle Nederlandse
instanties en bedrijven, die op enigerlei wijze
te maken hebben met milieu-aspecten in
irrigatie en waterbeheersingsprojecten,
worden benaderd voor informatie met
betrekking tot hun activiteiten op dit gebied.
Voor nadere informatie kan men terecht bij
de Nederlandse vertegenwoordiger in de
werkgroep, ir.J. G. A. Coppes, p/a Witteveen
en Bos. Postbus 233. 7400 AE Deventer.

