WORKSHOPS UITGELICHT
Tijdens het STOWA-monitoringcongres vonden maar liefst

vragen is begrip van het watersysteem nodig. En de daar-

33 workshops plaats. Hieronder lichten we enkele van deze

voor benodigde parameters meten we nog niet altijd. Een

workshops voor u uit. Een overzicht van alle workshops

belangrijke les: niet eerst een dataset aanleggen en dan

vindt u op stowacongres.nl, onder de kop Programma.

een vraag stellen. Maar eerst een vraag stellen en daar je
meetinspanningen op inrichten.

E E R S T D E D ATA , D A N D E V R A AG ? ! E E R S T D E V R A AG ,
D A N D E D ATA !

De ecologische sleutelfactoren die STOWA momenteel

Waterbeheerders hebben bakken vol chemische en

ontwikkelt, helpen waterbeheerders bij het verkrijgen

biologische waterkwaliteitsgegevens. Tijdens het monito-

van systeembegrip en ze geven handvatten voor de moni-

ringcongres sparden de deelnemers over de mogelijkheden

toringinspanningen die je moet plegen. Meer weten?

om daaruit veel meer bruikbare informatie te halen. Dat

Ga naar www.sleutelfactoren.nl.

gebeurde in de workshop ‘Méér dan een miljoen monitoringgegevens per waterschap, hoe krijg je er grip op?’

REMOTE SENSING : LUCHTF IE T SERI J OF WERKELI JKHEID?

Vliegende en varende drones. Op afstand gestuurde meetpalen die automatisch data inwinnen. Allemaal geweldige
nieuwe technieken. Maar geven ze ons ook echt nieuwe
inzichten? In een speciale workshop gaf ecoloog Ellis
Penning van Deltares de aanwezigen een kijkje in de keuken
van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van Remote
Sensing (RS) en waterkwaliteitsmonitoring.
Wat bieden Remote-Sensingtechnieken aan handigheden
‘Waterbeheerders zitten op een goudmijn aan data,’

die de traditionele monitoring niet bieden, en hoe imple-

was een veelgehoorde uitspraak tijdens dit monitoring-

menteer je deze technieken in de dagelijkse praktijk? Dat

congres. Maar je moet dat goud natuurlijk wel zien te

er onder waterbeheerders interesse is voor dit soort vra-

mijnen. En dat gebeurt nog te weinig. Veel workshop-

gen, was wel duidelijk. Ruim veertig deelnemers bogen

deelnemers droomden ervan dat we data veel beter ont-

zich in de workshop over de vraag wat voor verschillende

sluiten. Maar ook dat er veel doelgerichter wordt geme-

Remote-Sensingtechnieken de kansen en bedreigingen

ten. Kortom: alleen meten als je duidelijk hebt wat je wilt

zijn.

weten, en waarvoor je de informatie wilt gebruiken.
Inhaalslag
Gelukkig zijn steeds meer waterschappen bezig met een
ﬂinke inhaalslag op dit gebied, Hoogheemraadschap De
Stichtse Rijnlanden bijvoorbeeld. Met name de ecologische data van het Hoogheemraadschap waren volgens
Danneke Verhagen, die de workshop begeleidde, tot 2015
‘een rommeltje’. Alle chemische en biologische data van
HDSR zijn inmiddels goed toegankelijk via één systeem.

De knalgele onderwaterdrone in het midden van de zaal
trok onmiddellijk veel aandacht. Net als voor de andere

Groene Glazenmaker

RS-technieken, bleek het niet zo moeilijk kansen te

De deelnemers gingen aan de slag met drie casussen.

bedenken voor deze drone. Maar ook niet om speciﬁeke

Eén daarvan was ‘Kansen voor de Groene Glazenmaker’

uitdagingen en obstakels te benoemen. Want wat zou-

een bedreigde libellensoort die afhankelijk is van

den waterrecreanten doen als er ineens zo’n drone op ze

Krabbenscheer. Grote vraag: hoe creëer je die kansen?

afkomt? En hoe los je dat op? Dankzij RS-technieken kun-

Wat moet je daarvoor weten? Welke gegevens heb je

nen we in het algemeen makkelijker meten, meer meten

daarvoor nodig en hoe verkrijg je die? De casus maakte

en sneller meten.

vooral duidelijk dat we nog lang niet altijd de juiste data
verzamelen. Want voor het beantwoorden van dit soort
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Voor wie meer wil weten: op STOWAvideo, het video-

les: hoe meer je weet, hoe effectiever de maatregelen die

kanaal van STOWA, vertelt Ellis Penning meer over de

je kunt nemen.

resultaten van de workshop. Afspeellijst: monitoringcongres. Daarnaast bracht STOWA onlangs het rapport

L E R E N VA N B E E K H E R S T E L : S A M E N , O F I E D E R

‘Verkenning Remote Sensing producten voor het water-

VOOR Z ICH?

beheer’ uit, met een overzicht van de beschikbaarheid

Het monitoren van beekherstel. We doen het volgens

en bruikbaarheid van uiteenlopende Remote Sensing

ecoloog Bart Reeze nog veel te weinig. En als we het al

producten voor het totale waterbeheer, waaronder water-

doen, wordt de monitoring vaak niet goed of niet volledig

kwaliteit.

uitgevoerd. Jammer, want zo valt er ook weinig te leren.
Vandaar dat hij voor STOWA een Handleiding Monitoring

KNIKKEREN VOOR MEER S YS TEEMBEGRIP

Beekherstel opstelde. Hij vertelde er meer over in zijn

In de workshop ‘Monitoren voor systeembegrip’ wilden

workshop.

Steven Verbeek (STOWA), Maarten Ouboter (Waternet) en
Marcel van den Berg (Rijkswaterstaat) een lans breken

De handleiding is volgens Reeze vooral bedoeld om water-

voor meer systeemkennis als basis voor kosteneffectieve

schappen te stimuleren beekherstelprojecten wel te gaan

waterkwaliteitsmaatregelen. Hoe? Met een knikkerspel…

monitoren en dat goed en uniform te doen. Cruciaal voor
goede monitoring is het formuleren van de juiste meetdoelen, inclusief bijbehorende parameters. Die meetdoelen moet je aﬂeiden van je projectdoelen, aldus Reeze.
John Lenssen van Waterschap Rijn en IJssel stelde op basis
van de handleiding onlangs een monitoringplan op voor
een eind 2015 heringericht traject van de Boven Slinge
in de Achterhoek. Bij het bespreken daarvan, bleek dat
er onder de aanwezigen veel discussie ontstond over de

Je kunt er heel lang over praten, maar je kunt er ook een

geformuleerde doelen. Met waardevolle aanvullingen

leuk spel van maken, moeten de begeleiders van de work-

en suggesties tot gevolg. Dat was precies de bedoeling,

shop ‘Monitoring voor systeembegrip’ hebben gedacht.

volgens Bart Reeze. Hij pleitte ervoor dat waterschappen

Dus kregen drie groepen deelnemers 50 knikkers in

hun beekmonitoringplannen vooraf met andere water-

verschillende kleuren en een met papier afgedekt knik-

schappers bespreken en afstemmen. Dat leidt tot betere

kerspel: het watersysteem. Afgedekt bleek het heel lastig

en beter onderbouwde monitoring, waar we met elkaar

om de gekleurde knikkers aan de ene kant in de bijpas-

meer van kunnen leren. De in de workshop aanwezige

sende gekleurde vakken aan de overkant te krijgen. Ieder

waterschappers hadden daarvan onbedoeld zelf het

gekleurde knikker in het juiste vak, leverde punten op.

bewijs geleverd…

Maar niet heel veel als je niet het gehele speelveld (i.c.
watersysteem) overziet, zo bleek.
Vervolgens mochten de deelnemers hun score zien te verhogen door een watersysteemanalyse ‘te kopen’. Kosten:
vijf knikkers. Met een open speelveld werden de scores al
een stuk beter, ondanks de ingeleverde knikkers. In de
derde en laatste speelronde mochten de deelnemers ook
de pionnen op het speelveld verplaatsen, kortom: sturen
aan het systeem. Dat kostte nog eens vijf knikkers, maar

Wilt u meer weten over de Handleiding Monitoring Beekherstel?

uiteindelijk leverde dit de meeste punten op. En een wijze

Ga naar stowa.nl | Publicaties.

Wat gebeurde er in de andere workshops?
Benieuwd welke resultaten er verder uit deze en uit de andere workshops kwamen? Bekijk de korte interviews met de
workshopgevers op STOWAvideo, het YouTube kanaal van STOWA. Zie de afspeellijst: ‘Congres - Monitoring 2016 - STOWA’.

STOWA T E R IN FO / 6 4

PAGI NA

9

