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een leidraad bij het afwegen van maatregelen

Deltaprogramma Zoetwater 2e fase
en BOI Zoetwater

Waterbeschikbaarheid en BOI Zoetwater

BOI Zoetwater
BOI Zoetwater staat voor ‘Beslissingsondersteunende Informatie Zoetwater’ en heeft als doel partijen die betrokken zijn bij zoetwaterbeslissingen handvaten te bieden in
het beslissingsproces. Het gaat hierbij in eerste instantie
om maatregelen binnen het traject Waterbeschikbaarheid
en voor de 2e fase van het Deltaprogramma Zoetwater.
Deze maatregelen kunnen zowel fysiek als beleidsmatig
van aard zijn. BOI Zoetwater bestaat uit een concreet in te
vullen ‘leidraad’ met projectinformatie en beslissingsondersteunende informatie, en bevat een aantal processtappen om te komen tot weloverwogen en transparante
besluitvorming. Door de verkregen beslisinformatie publieksvriendelijk te presenteren draagt BOI Zoetwater bij
aan de transparantie en het maken van legitieme afwegingen in het Nederlandse waterbeheer.
De leidraad BOI Zoetwater is géén afwegingskader en
levert dan ook geen panklare beslissing op; bestuurders
waarderen zelf de geleverde beslisinformatie en komen
tot een bestuurlijke afweging.
Beslissingsondersteunende informatie wordt door middel
van het volgen van de leidraad overzichtelijk weergegeven. Er wordt hierbij gebruikt gemaakt van thema’s, die
door betrokken partijen vooraf overeen zijn gekomen. Een
aantal thema’s wordt altijd meegenomen, maar partijen
zijn vrij om hier naar eigen inzicht, maar wel in gezamenlijkheid, thema’s aan toe te voegen die voor een specifieke
maatregel van onderscheidend belang zijn. Het detailniveau van de benodigde informatie kan verschillen per
maatregel. Zodoende is er voldoende vrijheid om invulling
te geven aan regionale verschillen en prioriteiten.

Leeswijzer
Dit product bestaat uit een aantal elementen, die samen
de uitkomsten vormen van een eerste stap op weg naar
de leidraad BOI Zoetwater. Deze wordt opgesteld vanuit het Deltaprogramma Zoetwater. Deze eerste aanzet
voor de leidraad BOI Zoetwater besteedt aandacht aan
een aantal kernvragen: wat wordt er afgewogen? Welke
thema’s zijn hierbij van belang? Welke informatie is nodig
voor een goede afweging, en hoe wordt deze informatie
verzameld en gepresenteerd? Wat zijn de eisen en wensen vanuit de zoetwaterwereld, en wat kunnen we leren
van al bestaande afwegingssystematieken en –kaders?
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De uitkomsten van de zoektocht naar antwoorden op
deze vragen heeft geleid tot de leidraad BOI Zoetwater
0.1, die handvaten biedt voor nadere ontwikkeling hiervan. Daarnaast is gepoogd om de leidraad al zodanig vorm
te geven dat deze al gebruikt kan worden in projecten en
processen, om vanuit de praktijk aanvullingen en aanpassingen te kunnen doen.

een eerste bijdrage aan de creatie van draagvlak voor de
leidraad te creëren. Dit is gedaan door:

Het eindproduct bestaat uit twee deelproducten en een
bijlage:
1. De leidraad BOI Zoetwater 0.1
2. Tips voor het invullen van de leidraad en aanbevelingen
voor het vervolgproces
3. Factsheets met achtergrondinformatie (bijlage)

- Vier interviews met betrokkenen uit de zoetwaterwereld,
werkzaam bij waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat;
- Interviews met experts op het gebied van verschillende
bestaande afwegingssystematieken;
- Literatuurstudie m.b.t. zes afwegingssystematieken;
- Een deelsessie tijdens de werksessie van het Deltaprogramma Zoetwater van 17-11-2015 met ongeveer 20
aanwezigen vanuit verschillende organisaties;
- Bijeenkomsten met het opdrachtgeversteam;
- Bespreking in kernteam zoetwater 20-10-2015.

De leidraad BOI Zoetwater 0.1 betreft een eerste opzet.
Deze opzet bestaat uit een framework waar de belangrijkste elementen een duidelijke plaats hebben en vormt zo
een stappenplan waarmee de betrokken partijen samen
de leidraad kunnen volgen voor een specifiek project. Op
de achterpagina van dit document wordt een aantal tips
gegeven voor het doorlopen van de stappen.

Een belangrijke keuze in de voorlopige opzet van de
leidraad is de keuze voor bepaalde thema’s waarvoor beslissingsondersteunende informatie gepresenteerd wordt.
We hebben hiervoor een voorzet gedaan bestaande uit
zeven thema’s. De bestaande zoetwaterdoelen hebben als
uitgangspunt gediend en komen terug in de benoemde
thema’s:

Vanuit de bestudeerde afwegingssystematieken, gevoerde
gesprekken en georganiseerde werksessie komt een aantal aanbevelingen naar voren voor de nadere uitwerking
van de leidraad BOI Zoetwater. Deze aanbevelingen staan
op de achterpagina van dit document.
De achtergrondinformatie die als basis heeft gediend
voor dit product is gevat in een aantal factsheets. Hierin
worden de bestudeerde afwegingssystematieken en de
eisen en wensen vanuit de zoetwaterwereld beschreven.
De factsheets zijn beschikbaar als bijlage bij de leidraad
BOI Zoetwater, maar maken hier geen onderdeel van uit.
De bestudeerde afwegingssystematieken zijn: STRONG,
Omgevingswijzer, MER, Vergelijkingssystematiek Deltaprogramma, Meer Bereiken en RAMSSHEEP.

Verantwoording
Deze leidraad BOI Zoetwater 0.1 is in opdracht van DPZW
door Infram opgesteld in een proces waarbij kennis en
ervaring van zowel binnen als buiten de zoetwaterwereld
zijn gebruikt. Van verschillende partijen zijn meningen,
eisen en wensen geïnventariseerd, om op deze manier

Naast de zeven thema’s is er bewust ruimte gecreëerd om
naar eigen invulling thema’s toe te kunnen voegen. Onze
visie is dat hierin moet worden voorzien, omdat per project en gebied de voor besluitvorming onderscheidende
thema’s kunnen verschillen. Door een aantal thema’s altijd
mee te nemen wordt uniformiteit gecreëerd, maar met de
mogelijkheid tot het gebruiken van aanvullende thema’s
wordt ook maatwerk per project gefaciliteerd.
De verdere uitwerking van de thema’s, met betrekking tot
de benodigde informatie per thema, het instrumentarium,
eventuele kennisleemtes en voorbeelden voor presentatie, moet gezien worden als eerste vingeroefening. Hierbij
geven we expliciet aan dat dit geen compleet overzicht
betreft. Deze invulling is aan de leidraad gegeven om een
eerste indruk te krijgen van hoe deze er uiteindelijk uit zou
kunnen zien in een specifieke situatie.

Beslissingsondersteunende Informatie Zoetwater
A

Context
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In dit kader wordt de context beschreven waarin de leidraad BOI Zoetwater wordt gebruikt. Dit kunnen optimalisaties zijn die in het kader van Waterbeschikbaarheid
worden onderzocht of maatregelen in het kader van de 2e
fase van het Deltaprogramma Zoetwater.
Belangrijk hierbij is te noemen wat het doel van het project is, welke partijen betrokken zijn en meebeslissen, in
welke fase het project zich bevindt en wat de planning is.

Proces

Hier wordt het gezamenlijke proces beschreven dat inzicht
geeft in hoe het stappenplan van de leidraad BOI Zoetwater wordt doorlopen, om te komen tot de informatie
die bestuurders nodig hebben om een gedegen keuze te
kunnen maken. Ook een planning van de te doorlopen
stappen maakt hiervan onderdeel uit.
Het vormen van een gezamenlijke visie op het te doorlopen proces is van belang voor het creëren van draagvlak
bij betrokken partijen.
Deze stappen voor de invulling omvatten in ieder geval:
- inzichtelijk maken welke belangen er spelen bij de
betrokken partijen;
- bepalen welke thema’s van (onderscheidend) belang zijn
voor de specifieke afweging;
- bepalen welk instrumentarium worden gebruikt en
welke parameters daarbij horen;
- bepalen welke beslisinformatie nodig is om een besluit
te kunnen nemen en hoe deze inzichtelijk wordt gemaakt.
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Thema’s (basis- en optionele thema’s)

T1

Effect op watersysteemniveau
(hoofdsysteem en regionaal systeem)

T2

Zuinig en efficient omgaan met water
(creëren bewustzijn)

T3

Effect op relevante functies

T4

Samenhang met andere domeinen/opgaven

T5

Robuustheid/ toekomstvast

T6

Financiële Kosten en Baten

T7

Maatschappelijke Kosten en Baten

T8

T9

F
G

Uitkomst afweging thema’s

T1 Effect op watersysteemniveau (hoofdsysteem en regionaal systeem)

Deltaportaal
T2 Zuinig en efficient omgaan met water (creëren bewustzijn)

T4 Samenhang met andere domeinen/opgaven

Meekoppelkansen kaart
T5 Robuustheid/ toekomstvast

Delta scenario’s
T3 Effect op relevante (cruciale) gebruiksfuncties

Effect op kwetsbare natuur

T6 Financiële Kosten en Baten

Businesscase

D

Welke informatie is nodig voor de beslissing?

E

Instrumentarium en parameters

F

Effecten op waterbeschikbaarheid buiten het plan/projectgebied, waterkwaliteit, korte en lange termijn effecten
op watersysteem, samenhang hoofd- regionaal systeem

Delta instrumentarium of andere modellen;
kwantitatief (kuubs, waterhoogte, waterdiepte,
stroomsnelheid, etc.)

Beperken watervraag, effectiever omgaan met aanbod,
(o.a. hergebruik), vernieuwende technieken/systemen
(innovatie)

Specifieke modellen, expert judgement, stakeholders

Energie, drinkwater, kwetsbare natuur, bodemdaling, waterkering, recreatie, cultuurhistorie, ruimtelijke kwaliteit,
landbouw, wonen etc.

Specifieke modellen, expert judgement

Randvoorwaarden uit andere domeinen (e.g. ruimtelijke
ordening, Natura 2000, KRW), kansen voor synergie met
andere opgaven en ambities van betrokken partijen

Beleidsanalyse, meekoppelkansenkaarten, Deltaplan agrarisch waterbeheer, andere specifieke instrumenten

Effectiviteit van een maatregel op korte en lange termijn
bij verschillende Deltascenario’s, aanpasbaarheid/ flexibiliteit

Instrumentarium Delta scenario’s (korte én lange termijn)

Investeringskosten, beheer en onderhoud kosten, risicoverdeling, beschikbaarheid middelen, wie draagt wanneer
welke kosten (belangen)

KBA, Eureyeopener, business case, kostenraming

Saldo Maatschappelijke Kosten en Baten;
wie draagt wanneer welke kosten en baten

MKBA, expert judgment, omgevingswijzer, economisch
instrumentarium Deltaprogramma

G
H

Kennisleemten en hoe daar mee om te gaan

effecten op natuur

kwantificeren MKBA, waarderen (kwantificeren) ecosysteemdiensten

Overzicht

T7 Maatschappelijke Kosten en Baten

MKBA
T8
Alternatief A

Alternatief B

T9

Alternatief A

Alternatief B

Proces en aanbevelingen
Tips voor het werken met de leidraad BOI Zoetwater
De leidraad BOI Zoetwater bestaat uit verschillende stappen:
A t/m H. Hieronder wordt kort per stap een aantal richtlijnen
en mogelijke keuzes en keuzerichtingen gegeven, die als
handleiding kunnen dienen voor het proces.

A Context
Bij het beschrijven van de context is een aantal dingen
belangrijk:
- Het doel;
- De fase (bv. onderzoekend of juist al uitvoerend);
- De planning, met zowel aandacht voor korte- en lange
termijn acties en effecten;
- Een overzicht van betrokken partijen. Maak hierbij ook
inzichtelijk welke partijen (mee)beslissen.
B

Proces
Het is belangrijk om duidelijk af te spreken hoe de planning
van dit beslisproces er uit ziet: wanneer wordt waarover
door wie besloten? Voorgestelde processtappen zijn het
inzichtelijk maken van de belangen die de betrokken partijen
hebben in het proces, het bepalen welke thema’s van belang
zijn voor de afweging, het bepalen welke beslisinformatie
nodig is om een besluit te kunnen nemen, het bepalen hoe
deze beslisinformatie wordt gewonnen en weergeven en het
inzichtelijk maken van eventueel resterende kennisleemtes.

C

Thema’s
Hier worden zeven thema’s benoemd. Deze thema’s
zijn gebaseerd op het tot nu toe doorlopen proces en
zijn mede geïnspireerd door de zoetwaterdoelen uit het
Deltaprogramma zoetwater. Deze zeven thema’s kunnen als
een vaste lijst gehanteerd worden die altijd in een afweging
betrokken zouden moeten worden. Hoe de thema’s precies
uitgewerkt worden kan verschillen per afweging en wordt
in [D][E] en [F] verder uitgewerkt. Naast de ‘basisthema’s’
wordt er ruimte gegeven voor het gebruik van andere
thema’s die voor een specifieke afweging van belang zijn.

Aanbevelingen voor het verdere proces
Gezamenlijk proces is belangrijk
Het verder invulling geven aan de leidraad BOI Zoetwater is
gebaat bij een proces waarbij alle relevante partijen worden
betrokken. Het is van belang dat de leidraad verder wordt
ontwikkeld in een breed gezelschap van partijen uit de
zoetwaterwereld. De werksessies van het Deltaprogramma
Zoetwater en de ambtelijke overleggen van verschillende
zoetwaterregio’s vormen als ‘ambtelijke gremia’ een goede
plaats voor deze doorontwikkeling. Hierdoor krijgt het proces (van totstandkoming) van de leidraad BOI Zoetwater bovendien in bredere kring aandacht. Intensieve betrokkenheid
van gebruikers is vooralsnog niet noodzakelijk, maar gezien
het feit dat dit een nieuwe ontwikkeling/ nieuw concept is,
bevelen we wel aan de gebruikers hierover te informeren.
Betrek bestuurders
Omdat het uiteindelijk bestuurders zijn die besluiten nemen,
bevelen we aan om naast het betrekken van partijen op
ambtelijk niveau ook op bestuurlijk niveau over de leidraad
BOI Zoetwater te informeren en te benutten voor verdere
gedachtevorming. Organiseer daarom bestuurlijke gesprekken, een informele benen-op-tafel sessie en bespreek het
onderwerp in BO’s van zoetwaterregio’s en het Bestuurlijk
Platform Zoetwater. Commitment van een aantal bestuurders op dit onderwerp kan helpen bij de verdere doorontwikkeling en het creëren van een gevoel van urgentie.
Consensus over thema’s is nodig
Zoals gezegd zijn de thema’s gebaseerd op de factsheets en
geïnspireerd door de zoetwaterdoelen. Hoewel de thema’s
breed geformuleerd zijn, is het belangrijk dat hierover een
brede consensus bestaat. Het gezamenlijk verder aanscherpen van deze thema’s is dan ook nodig. Het meenemen van
resultaten uit het traject doelbereik verdient hierbij ook aandacht. In het kader van bestaande verschillen tussen regio’s
en watersystemen en de uiteenlopende aard van projecten
waar de leidraad BOI Zoetwater voor zal worden gebruikt,
wordt ook aanbevolen de mogelijkheid open te houden om
specifieke thema’s toe te kunnen voegen.

D

Welke informatie is nodig voor de beslissing?
In deze stap gaat het om het concreet vaststellen van de
benodigde informatie voor een goede afweging. Hier wordt
de beslissing gemaakt wat er, binnen een thema, sowieso
meegenomen moet worden, en dus impliciet ook wat buiten
beschouwing wordt gelaten. De argumentatie achter de
benodigde beslisinformatie is dan ook belangrijk. Waaróm is
bepaalde informatie nodig? Deze stap kan veel duidelijkheid
geven over de uiteindelijke afweging omdat de hoeveelheid
informatie die benodigd is voor het besluitvormingsproces
hier wordt ingekaderd.

E

Instrumentarium en parameters
In deze stap wordt per thema een keuze gemaakt voor het
instrumentarium. Dit kan uit één of meerdere instrumenten
bestaan en bevat ook een keuze in de parameters die hierbij
horen.

F

Kennisleemten en hoe daar mee om te gaan
Bij het invullen van stappen [D] en [E] komen er waarschijnlijk
kennisleemtes boven tafel. In deze stap kunnen deze leemtes
expliciet worden benoemd. Vervolgens moeten partijen
gezamenlijk consensus bereiken over het al dan niet invullen
van deze kennisleemtes. Naast dat hiermee transparant
wordt gemaakt welke informatie niet beschikbaar is, wordt
door deze stap, indien besloten wordt kennisleemtes op
te gaan vullen met nieuw onderzoek, ook gewerkt aan het
vergroten van waterkennis.

G

Resultaat beslissingsondersteunde informatie per thema
In deze stap wordt per thema de beslisinformatie inzichtelijk
en publieksvriendelijk gepresenteerd. Dit maakt het zowel
voor betrokken als niet-betrokken partijen mogelijk om na
te gaan op basis van welke informatie besluiten zijn/worden
genomen. Omdat hier voor de overzichtelijkheid alleen de
samengevatte beslisinformatie wordt gepresenteerd, kan
hierbij verwezen worden naar onderliggende informatie

Concretiseer het te gebruiken instrumentarium
Om het gebruiksgemak van de leidraad BOI Zoetwater te vergroten wordt aanbevolen een overzicht op te stellen van te
gebruiken instrumenten bij het verkrijgen van de benodigde
beslissingsondersteunende informatie. Het genoemde instrumentarium in de hier gepresenteerde leidraad BOI Zoetwater
0.1 is een eerste aanzet en verdient nadere aandacht om te
concretiseren. Een dergelijk overzicht geeft gebruikers handvaten bij het gebruik van de leidraad en draagt bij aan de
uniformiteit tussen verschillende beslissingstrajecten. Daarnaast helpt het bij het efficiënt gebruik maken van bestaande
en nog te ontwikkelen instrumenten, zoals het economisch
instrumentarium.
Wees duidelijk over wat ‘kaderstellend’ inhoudt
Uit de interviews en de werksessie komt het beeld naar voren dat de leidraad in bepaalde situaties meer kaderstellend
zal zijn, en in andere situaties meer van inspirerende aard
zal zijn. Binnen het kader van deze opdracht is deze kaderstellendheid met name besproken in relatie tot financiering
vanuit het Deltafonds en het al dan niet effect hebben van
een maatregel op het hoofdwatersysteem. In het geval van
financiering vanuit het Deltafonds kan de leidraad heel goed
kaderstellend zijn. Dit is ook het geval als een maatregel/
project binnen het hoofdwatersysteem plaatsvindt of effect
heeft op het hoofdwatersysteem. Voor maatregelen in de
regio zonder effect op het hoofdwatersysteem en zonder
financiering vanuit het Deltafonds is de leidraad eerder van
inspirerende aard.
De verdere invulling van deze kaderstellendheid is een onderwerp dat in de vervolgfase verder uitgedacht moet worden.
Hierbij geven we een aantal mogelijke opties:
- Alleen het feit dat de leidraad BOI Zoetwater moet worden
gebruikt is kaderstellend; de invulling hiervan is vrij.
- Wanneer de leidraad kaderstellend is, wordt in ieder geval
een aantal thema’s behandeld. Met welk instrumentarium
informatie wordt verkregen is de keuze aan de betrokken
partijen. Thema’s kunnen aangevuld worden met thema’s
naar eigen inzicht.
- Voor een bepaald aantal thema’s worden eisen gesteld aan
het gebruikte instrumentarium; voor overige thema’s is er

(rapporten, studies etc.). De voorbeelden zijn bewust
gekozen op hun visuele aspect.

H

Overzicht
In deze stap wordt een overkoepelend overzicht gegeven van
de beslissingsondersteunende informatie. Dit heeft niet als
doel een samenvattende eindconclusie te geven, maar dient
als extra middel om de informatie helder te communiceren
en verschillen tussen alternatieven binnen één tabel/figuur/
grafiek inzichtelijk te maken.
Uitgangspunt hierbij is dat de informatie per thema in eerste
instantie op verschillende manieren gepresenteerd wordt (in
stap [G]). Er moet dus gezocht worden naar een manier dit
te vertalen naar een (zoveel mogelijk) eenduidige manier van
presenteren. Een resultatenwiel zoals bij de Omgevingswijzer
vormt hiervoor een mogelijke optie.

Zeven inspirerende sleutels voor een succesvolle afweging zijn:
1. Gemeenschappelijke belangen bestaan niet: een ieder heeft
een eigen belang, een eigen arena en een eigen afweging.
2. Waarde voor voorwaarde: scheid het in beeld brengen van
waarde van discussie over kosten(verdeling).
3. Gezamenlijke beeldvorming voor oordeelsvorming: zorg
voor gezamenlijke en gedragen feiten voor oordeelsvorming.
4. Afwijzen voor kiezen: voordat je kiest wat je doet, moet je
gemotiveerd laten weten wat je niet doet.
5. Ontwerpend onderzoeken / onderzoekend ontwerpen: richt
de onderzoeksinzet en laat stakeholders meewerken aan het
ontwerp.
6. Onderscheid ambities en besluitbare oplossingen: hou rekening met het organische karakter van gebiedsprocessen en ga
adaptief te werk, maar met een duidelijke stip op de horizon.
7. Synchroniseer het besluitvormingsproces: eerst het proces
inrichten en daarna het project.
bron: 7 sleutels, COB

vrijheid om te variëren in gebruik van instrumentarium.
- Zowel het aantal thema’s als het instrumentarium waarmee
de noodzakelijke informatie wordt verkregen liggen vast.
- De manier waarop beslisinformatie wordt gepresenteerd
kan mee worden genomen in het stellen van kaders.
- De leidraad kan kaderstellend worden gebruikt als méér dan
één partij betrokken is bij de besluitvorming (dus een project
afhangt van besluiten van meerdere partijen). In overige
gevallen kan het als inspirerend worden gebruikt.
Maak situaties waarin de leidraad BOI Zoetwater gaat
worden toegepast scherp
Hoewel er eerste ideeën bestaan van situaties waarin de leidraad zou moeten (kunnen) worden toegepast, is hiervan nog
geen compleet overzicht en overeenstemming. Het is dan
ook een onderwerp dat bij nadere invulling aandacht verdient. Randvoorwaarde is dat het toepassen van de leidraad
van meerwaarde moet zijn in het besluitvormingsproces.
Ga in de praktijk met de leidraad BOI Zoetwater aan de
slag
De 0.1 versie van de leidraad BOI Zoetwater die hier wordt
gepresenteerd biedt handvaten om in de praktijk aan de slag
te gaan. Dit is belangrijk om gevoel te krijgen voor het functioneren van de leidraad en de mogelijkheden van toepassing.
Het opdoen van praktijkervaring met de leidraad komt de
verdere ontwikkeling ten goede. Daarom wordt aanbevolen
de leidraad in te brengen bij een aantal projecten/processen
(voorzieningenniveau pilots).
Gebruiksgemak en presentatie van beslisinformatie
Een belangrijk punt voor het succesvol gebruik van de
leidraad is het gebruiksgemak hiervan. De leidraad moet
meerwaarde hebben in het besluitvormingsproces en bij
het vergroten van transparantie in het waterbeheer, maar
moet daarnaast makkelijk zijn in gebruik. Naast makkelijk in
gebruik, moet het ook publieksvriendelijk zijn. Het overzichtelijk presenteren van beslisinformatie is hierbij van belang.
Waar mogelijk, bevelen we aan de beslisinformatie visueel te
presenteren. Het compact presenteren van de beslisinformatie in de daarvoor beschikbare ruimte is een uitdaging die in
de vervolgfase aandacht behoeft.

Meer informatie:
Niek Albers: niek.albers@infram.nl; + 316 53 26 17 32
Jasper van der Woude: jasper.vanderwoude@infram.nl; +316 20 18 15 19

De verdamping van de Veluwe
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Betere verdampingscijfers nodig
Van de één miljard kubieke meter neerslag die op de Veluwe valt, verdampt
er ongeveer 60%; de overige 40% vult deze voorraad aan. Over de het verdampingsgedrag de vegetatie is echter weinig bekend4. Nauwkeuriger verdampingscijfers zijn van belang voor scenariostudies met hydrologische modellen
en voor het vergroten van de grondwatervoorraad via actief vegetatiebeheer.

Figuur 3. Volgens verschillende methoden
bepaalde cumulatieve verdamping van
begin mei tot eind september 2015 in een
heideterrein op de Hoge Veluwe3. Het
resultaat van de lysimeter komt redelijk
overeen met de (hiaatopgevulde) waarden
van de Eddy correlatiemeting; de via
satellietwaarnemingen geschatte verdamping
is veel te hoog; waarnemingen aan de grond

Er verdwijnt meer water onzichtbaar naar de atmosfeer, dan dat er zichtbaar

zijn nodig.

door onze rivieren wordt afgevoerd naar zee
Figuur 4. Thermische foto van de lysimeter

De verdamping van mossen
Door promovendus Bernard Voortman zijn de fysische eigenschappen van
mossen en korstmossen bepaald1. Deze wortelloze planten blijken extreem
efficiënt met water om te kunnen gaan. Daardoor loont het een door Bospest
gedomineerde vegetatie om te zetten in een korstmosrijke Buntgrasvegetatie.

(grote cirkel) en zijn omgeving. De kleinere
cirkels zijn tijdelijke bakjes waaraan
de geëxtrapoleerde lysimetermetingen
zijn gevalideerd. Van deze bakjes is het
vochtgehalte gemanipuleerd: koele (blauwe)
bakjes bevatten relatief veel water, hete (gele)
bakjes weinig water.

Jaarlijks wordt daarmee het verdampingsverlies gereduceerd met 3000 m3 per
hectare, evenveel als het leidingwaterverbruik van 60 mensen.
cilinder gevuld met een kolom ongestoorde grond die op een weegschaal
wordt gezet. Hiermee wordt met een precisie van 0,1 mm om de 20 minuten

Potproeven met bomen

het verdampingsverlies rechtstreeks gemeten. Via een thermische camera zijn
de meetresultaten geëxtrapoleerd naar ca. 100 m2 (Figuur 4)2.

Promovenda Stefanie Pflug onderzoekt of het mogelijk is de verdamping
van bomen te schatten uit planteigenschappen, zoals de dichtheid aan
huidmondjes. Dit onderzoek gebeurt aan metingen van vijftig tot honderd in
een pot geplaatste bomen van ca. 4 m hoog (Figuur 1).

Historische hydrologie
De vegetatie op de Veluwe is in de loop der tijden enorm veranderd (Figuur
5), met grote gevolgen voor de grondwateraanvulling. Wij proberen de
veranderingen in het hydrologisch systeem gedurende de laatste anderhalve
eeuw met een hydrologisch model te reconstrueren. De resultaten vergelijken
we met historische bronnen, zoals met de aanwezigheid van watermolens.

Figuur 1. Opstelling voor het meten van de transpiratie van
een in een pot geplaatst boom (maten in cm). Via de fles

Figuur 5.

van Mariotte (links) wordt de pot van water voorzien.

Gedeelte van
de kaart van
de Veluwe door
Christiaan
sGrooten uit
1570. In die tijd

Een nieuwe lysimeter

was de Veluwe

Samen met de firma Eijkelkamp ontwierp Voortman een lysimeter om de

vooral kaal, met

werkelijke verdamping te meten (TKI-project) (Figuur 2 en 3). Dit is een

uitgestrekte
stuifzanden.

Conclusies en oproep
1.		 Over de verdamping van natuurgebieden is weinig bekend.
2.	Er dient een nationaal meetnet werkelijke verdamping te komen.
3.	Door dit meetnet te integreren met satellietbeelden en hydrologische modellen, zal eindelijk een betrouwbaar en landsdekkend
Figuur 2. Tijdens de opening van het lysimeterstation op de Hoge Veluwe, op 17 september 2016, bekijken gasten de

beeld ontstaan van de grootste verliespost op de waterbalans.

nieuwe apparatuur van Eijkelkamp.

Referenties
1.	Voortman B.R., Bartholomeus R.P., Van Bodegom P.M., Gooren H., Van der Zee S.E.A.T.M. & Witte J.P.M. (2013) Unsaturated hydraulic properties of xerophilous mosses:
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4. Witte J.P.M. et al. (2012) An ecohydrological sketch of climate change impacts on water and natural ecosystems for the Netherlands. Hydrol Earth Syst Sci 16: 3945-3957.

NHI en regionale hydrologische modellen
Door de samenwerkende
partijen binnen het NHI wordt
gewerkt aan een
gemeenschappelijk
instrumentarium voor het
maken van hydrologische
modellen en toepassingen.
Afhankelijk van de vraag
kunnen de modellen en
toepassingen op landelijke,
regionale of lokale schaal
gemaakt worden.
Via een terugkoppel
mechanisme wordt er
voor gezorgd dat het
instrumentarium
continue up to date is.
Het NHI is daarmee
nooit af, maar altijd
klaar voor gebruik

Het NHI bestaat
uit de data en
software die
nodig is voor het
maken van
hydrologische
modellen en
toepassingen. Dit
wordt centraal
beschikbaar
gesteld zodat het
voor gebruikers
eenvoudig
toegankelijk en
bruikbaar is.

Data

Software
Veel van de data en
software die onderdeel
uitmaakt van het NHI is
in het verleden al
gebruikt voor het
maken van de
bestaande regionale
hydrologische
modellen. De krachten
van regionale
consortia en
Rijksoverheidsinstelling
en zijn binnen het NHI
gebundeld zodat
ontwikkeling en beheer
efficiënter en
effectiever ingevuld
kan worden
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Toekomstbeeld is dat de regionale consortia zullen
evalueren naar overlegorganen die zijn gebaseerd
op hydrologische eenheden.

- projectidee -

Regionale bijdrage aan zoetwateropgave
van lokale maatregelen naar regionale strategieën
Behoefte aan
•

lokale adaptatie onderdeel
regionale strategie
inzicht / sturing lokale
adaptatie
bijdrage landelijke ZWV in
beeld

•
•

Beoogd resultaat
•
•
•

welk deel gebruikers adapteert?
(gegeven beleid /
waterbeschikbaarheid)
bijdrage aan regionale opgave(n)
regionaal schaalniveau

Kern van voorstel
Opschaling van zelfvoorzienendheid maatregelen:
• vergt inzicht in investeringsafweging: adapteert gebruiker?
• aan de hand van kosten / baten / meekoppelkansen /
bedrijfszekerheid / gemak / ...
• afweging afhankelijk van waterbeschikbaarheid, klimaat, maar
ook bedrijfstype, landschapskenmerken, ...
• opschaling op basis investeringsafweging representatieve
gebruikers in gebied

Relatie andere projecten

Welk deel gebruikers regio
gaat adapteren,
wat betekent dit voor opgave?

•
•

(dit voorstel)

(Spaarwater, Lumbricus,
GO-Fresh)

Lokaal

Individuele
afweging

Welke maatregelen?
afweging gebruiker

(IMPREX, Econ. analyse)

Landelijk

Randvoorwaarden

Waterbeschikbaarheid
HWS, in regio?

Stand van zaken

•

gedeeld en positief beoordeeld
klimaatpilots DPZW
interesse pilotgebieden laag en
hoog NL
20 mei overleg Stowa / DPZW /
pilots
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Lumbricus
Klimaatrobuuste herinrichting van bodem–
en watersysteem door Building with Nature

Deelprogramma’s: kennisontwikkeling en kennisuitwisseling



1) Bewuste Bodem

2) Wellend Water

richt zich op de bodem en bodemkundige
maatregelen als sleutel in vocht- en
nutriëntenvoorziening voor landbouw en
natuur en op duurzaam bodem- en
waterbeheer voor een gezonde bodem in
relatie tot gebruiksfuncties

richt zich op het optimaliseren van de
waterhuishouding van een stroomgebied
waarbij alle wateropgaven in samenhang
worden aangepakt. Belangrijk thema
hierbinnen is
zoetwaterbeschikbaarheid

Proeftuin de Raam - waterschap Aa en Maas

Proeftuin Groote Molenbeek—waterschap Peel en Maasvallei

3) Boeiende Beekdalen

4) Goede Governance

richt zich primair op het oplossen van knelpunten
in het watersysteem, door maatregelen te nemen
in het watersysteem zelf en in het omliggende
stroomgebied. Daarbij wordt zoveel mogelijk
gebruik gemaakt van natuurlijke processen voor
ontwikkeling en beheer van beken (en kleine
rivieren) en beekdalgronden

Proeftuin Vecht—waterschap Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta

richt zich op de governance vragen die
een rol spelen om te komen tot een
klimaatrobuuste inrichting van het
bodem- en watersysteem

Proeftuinen: toepassen en doorontwikkelen kennis op de hoge zandgronden



Proeftuin de Agger—waterschap Brabantse Delta

Overhandigen business case aan Peter Heij

Innovatieve instrumenten en methodes




Waterwijzers natuur en landbouw



Ontwerpen via Building with Nature concept



Governance Assessment Tool



Peilgestuurde drainage



Slimme stuwen

Meer informatie?
info@lumbricus.eu
www.lumbricus.eu
@infolumbricus

Veldbezoek peilgestuurde drainage

TIPS?
IDEEËN?
Laat het ons weten
Werksessie Lumbricus

Op ontdekkingsreis in de Proeftuin Zoet Water
Een verhaal over soberheid (niet te verwarren met armoede)
Informatie over de Proeftuin Zoet Water kan worden ingewonnen
bij Vincent Klap , va.klap@zeeland.nl

DE KWESTIE
Zeeland is met 78% landbouwbestemming overwegend agrarisch georiënteerd. Zoet water is daarvoor van groot belang.
Qua zoetwatersituatie neemt Zeeland een aparte positie in, omdat zout altijd nabij is. Land en water zijn weliswaar “op
ooghoogte” van elkaar gescheiden met zware dijken, maar in de ondergrond bestaat die grens niet. Het binnendijkse
grond- en oppervlaktewater worden daardoor wel degelijk beïnvloed door de zee. Wanneer het maaiveld hoger ligt dan
de gemiddelde zeespiegelstand, zorgt het jaargemiddelde neerslagoverschot in principe voor zoete condities in de
bovenlaag. Als echter het maaiveld lager ligt, kan verzilting van het oppervlaktewater optreden door zoute kwel.
Een ander kenmerk van Zeeland is dat slechts een klein deel ruim van extern zoet water wordt voorzien, namelijk Tholen,
Sint Philipsland en de Reigersbergsche polder met water uit het Volkerak-Zoommeer. Daarnaast verzorgt Evides een
kwantitatief bescheiden aanvoer t.b.v. de fruitteelt op Zuid-Beveland. De rest van Zeeland is aangewezen op de neerslag.
Een stijgende zeespiegel en verdamping van ondiep zoet grondwater gedurende warme en droge perioden verhogen de
kans op zout in de wortelzone van gewassen, met afnemende productie tot gevolg. Dat verziltingsproces verloopt
langzaam, maar ook het tegengaan vergt tijd. Daarom voeren regionale partijen een gezamenlijke zoektocht uit naar
optimale benutting van natuurlijk beschikbaar zoet water. Het resulterende programma heet Proeftuin Zoet Water.

DE ZOEKTOCHT
Wie een betere balans tussen aanbod en vraag nastreeft, kan
twee routes volgen: de aanbod/beschikbaarheid vergroten
en de behoefte/vraag verminderen. In de Proeftuin Zoet
Water worden beide paden bewandeld.
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G

Toekomst
zonder maatregelen

Toekomst
met maatregelen

A
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O
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A
A
N
B
O
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V
R
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A
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Maximaal tekort

V
R
A
A
G

Toename aanbod
& afname vraag
zorgen voor kleiner
tekort, of zelfs surplus

AANBOD VERGROTEN

VRAAG VERMINDEREN

1. Waterconservering in de bodem richt zich op benutting van het neerslagoverschot.
Winterneerslag wordt van oudsher linea recta afgevoerd naar zee. En dan ben je het
kwijt. Door het zoete water actief op te slaan in de bodem kan zout op grotere diepte
worden gehouden. In principe kan zelfs een voorraad worden aangelegd die ingeval
van waterbehoefte aangesproken kan worden. In het project GO-FRESH worden drie
pilots uitgevoerd om verschillende aanpakken te testen:

1. Gewasveredeling op grotere zouttolerantie  feitelijk is geen sprake van watertekort,
maar veeleer van zoutoverschot. Zouttolerante gewassen vragen minder zoet water
dan reguliere gewassen. Aardappelveredelaar Meijer doet er al jaren onderzoek naar.
Vanaf 2015 wordt gedurende de groei de zoutdynamiek in de wortelzone gevolgd.

a) Freshmaker  infiltratie van zoet water in een watervoerende zandlaag
(kreekrug) op ± 7 m onder het maaiveld en gelijktijdige onttrekking van zout water
op grotere diepte (± 15 m). Hierdoor groeit de zoetwatervoorraad. Het surplus kan
in de zomer worden onttrokken en benut. Voor de Freshmaker gaat in 2016 een
verkenning van start naar de opschalingsmogelijkheden tot ± 200 ha;
b) Oppervlakte-infiltratie  infiltratie van zoet water in een watervoerende zandlaag
vlak onder het maaiveld. Hierdoor wordt het zoute water onder de zoete bel
weggedrukt. Het effect van deze aanpak is verrassend groot: elke cm
grondwaterpeilverhoging vertaalt zich in een 40 cm dieper zoet-zoutgrensvlak;
c) Drains2Buffer = robuuste regenwaterlens  zonder watervoerende zandlagen
bevindt zout zich relatief dicht onder het maaiveld. Landbouw is er mogelijk bij de
gratie van een zoete regenwaterlens die op het zoute water drijft. Door aanleg van
diepere drainage kan in de winterperiode zout water worden gedraineerd en van
bovenaf worden aangevuld met zoet regenwater (zie figuur beneden).
2. Waterconservering in het oppervlaktewater beperkt de drainage en zorgt daarmee
voor een betere vochtsituatie in de bouwvoor. Deze aanpak vergt waterbeheer op
perceelniveau en betrekt daar grondeigenaren bij. Hij is reeds toegepast in ZeeuwsVlaanderen en het waterschap heeft daarop een regeling opengesteld waarin agrariërs
toestemming kunnen krijgen voor het plaatsten en bedienen van een eigen stuw.
3. Technische opwerking van communaal effluent of omgevingswater dat net beneden
de gebruiksnorm ligt. Deze aanpak wordt door Evides, waterschap Scheldestromen en
Dow in Terneuzen toegepast voor effluent en nu aangepast voor omgevingswater.

2. Besparing door optimale toediening  logische zoekrichting die zowel betrekking kan
hebben op de wijze van toediening (efficiëntere verneveling in boomgaarden,
druppelirrigatie in akkerbouw i.p.v. beregening) als op het moment van toediening (op
basis van analyse van bodemvochtigheid of door differentiatie van teelten met
temporeel verschillende watervraag). Een aparte vorm hiervan is het optimaliseren
van de vochtopname door schimmels in de wortelzone van de plant.
3. Vergroten vochtcapaciteit bodem  organische stof in de bodem houdt water vast en
vergroot daarmee de vochtcapaciteit. Meer organische stof in de bodem vergroot dus
de waterbuffer en verlaagt daarmee de waterbehoefte op piekmomenten.
4. Verhoging grondwaterpeil  een ogenschijnlijk eenvoudige optie om de grondwatervoorraad te vergroten, maar met een beperkte toepassingsmogelijkheid omdat een
hoger peil de kans op natschade vergroot. In Walcheren wordt in het kader van De
Waterhouderij verkend hoeveel rek er in de grondwaterpeilverhoging zit.
5. Zoutmythes ontkrachten  de zoutnormering voor verschillende teelten is volgens
wetenschappers te scherp en daarenboven bestaan er onjuiste inschattingen van de
zoutdruk in de wortelzone. Er zijn voorbeelden van boeren die verrast zijn door de
productiemogelijkheden van hun eigen land. Het streven is het inzicht hierin te
vergroten door in samenwerking met boeren proef-op-de-som-teelten uit te voeren.
6. Switch naar zoute teelten is een slotoptie voor gebieden waar de zoutdruk dusdanig
wordt dat hij niet meer doelmatig te bestrijden valt. Op zulke plaatsen biedt een
overstap op zilte teelten of aquacultuur een optie. De zoetwatervraag van het
betreffende gebied vermindert daardoor enorm. Hoewel dit spoor als terugvaloptie
wordt beschouwd binnen de Proeftuin Zoet Water, wordt nagegaan of er vanuit dit
kader een bijdrage kan worden geleverd aan lopend onderzoek op dit terrein.

ZOET-ZOUTKARTERING ALS BASIS
Voor praktisch alle beschreven maatregelen is inzicht in de zoet-zoutverdeling in de bodem nuttig. In 2014 en 2015 is daarom de zoet-zoutverdeling in de bodem van de hele provincie vanuit
de lucht geanalyseerd. De meetresultaten worden gecompenseerd voor de bodemopbouw en komen vanaf 2017 vrij beschikbaar via waterschap Scheldestromen en provincie Zeeland.

Rich Water World
An Adaptive Water Management Tool based on weather forecasting, sensor data and
hydrological modelling

Meteo
Forecast
data

Scenarios

Operational
Water
Management
SWAP Model

Adaptive Water Management Tool
Field
Sensor
data
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Hydrologic scenarios
1

Current Situation

Weather Forecast

Rich Water World
Action AWM-Tool

Situation after action

2

Very dry

Dry

Supply & Retention

Drought prevention

3

Moderately dry

Dry

Supply & Retention

Drought prevention

4

Moderately wet

Very wet

Wet

Wet

Storage & Discharge

Storage & Discharge

No flooding in urban areas

No flooding in urban areas

www.richwaterworld.com

Climate change will cause periods of more extreme rainfall
relieved by periods of drought. Water systems have to become
more robust and self-supporting in order to prevent damage
by flooding and drought.
For climate-proof water management, it is important to anticipate
on extreme events by using excellent weather forecast data,
sensor data on soil and water, and hydrologic model data.
The Rich Water World project has created an Adaptive Water
Management Tool that integrates all these data.

Partners

Cees Kwakernaak
+31 (0)317 486438
ceesc.kwakernaak@wur.nl
www.wageningenur.nl/alterra

Mark Alblas
+31 (0)317 399800
Mark.Alblas@meteogroup.com
www.meteogroup.com

Hans van Rheenen
+31(0)313 880200
H.vanRheenen@eijkelkamp.com
www.eijkelkamp.com

SPAARWATER
Pilots rendabel en duurzaam agrarisch
watergebruik in een verziltende
omgeving van de waddenregio.
Eigen watervoorziening

Effectief watergebruik

Volledige zelfvoorzienendheid
is mogelijk voor de akkerbouw
en bollenteelt.
Hogere opbrengst:
minder water,
minder meststoffen

De economische haalbaarheid wordt bepaald
door de kosten en baten van de waterbeheerder
en agrariër samen.

Economische haalbaarheid

Versterken neerslaglens
www.spaarwater.com
spaarwater@acaciawater.com

Systeemanalyse Rijn-Maasmonding
DOEL:
Kennis en inzichten van verzilting in het RijnMaasmondgebied en aangrenzende verziltingsgevoelige delen van het hoofdwatersysteem te
vergroten.

AANPAK:
We onderscheiden verschillende kennisvelden,
die we in elke fase langslopen:
Kennisvelden

Projectfasen

Systeemkennis
Proceskennis
Modellen
Statistiek

Inventarisatiefase (2015)
Beschrijvende fase (2015)
Verdiepingsfase 1 (2016)
Verdiepingsfase 2 (2017)

INVULLING 2016:
Vanuit een inventarisatie van de actuele beheervragen, kennishiaten
opgemerkt in de vorige fase, en behoeften vanuit aanpalende projecten, zijn
we gekomen tot de onderstaande invulling voor de verdiepingsfase in 2016:
Onderdeel

[dg]

Doel

Methodiek

Toeleverend aan

1

Waterverdeling &
zoutverspreiding bij
splitsingspunten

18

Kwantificeren,
‘unificeren’

Mini-symposium,
Data-overzicht

Alle modelstudieafhankelijke
projecten

2

Noord-zuid relaties:
18 (+ Complexe verbanden
sturende invloed van HVL SWM) inzichtelijk maken
en HD

Literatuur, Modeldata,
Visualisatie

SWM RMM, joint
fact finding West-NL
(KWA++/POA), …

3

HVL lokaal: Functioneren
voormalige getijgeulen
m.b.t. zoutretentie

10

Hypothese-vorming

Data-analyse
(ook IJsselmeer)

Kier&VZM project,
3D&1D modelontw.

4

Kantelpunten
Hollandsche IJssel & Lek

16

Proceskennis t.b.v.
‘zoetwaterbel’

Uitbreiden Dataanalyse 2015

SWM, knelpunten,
Lek-studies

5

Vertaling systeemkennis
naar verziltingsstatistiek

15

Linken forcering &
Data analyse lang-jarige Wabes, IMPREX,
procestijdschaal aan type meet- & model-reeksen knelpunten
inlaat & gebruiker
per deelsysteem

6

Overleg + uitwisseling
andere projecten

10

Input en overdracht

Presentatie PPT’s met
lessons learned

Wabes, IMPREX,
knelpunten, SWM,
Lek, …

BEOOGD RESULTAAT:
Kennis en inzichten uit deze studie moeten bijdragen aan onderbouwing
van afwegingen over 1) ingrepen en ontwikkelingen die invloed kunnen
hebben op de mate van verzilting in het HWS, 2) afspraken
Waterbeschikbaarheid en 3) besluitvorming over benodigde fase 2 DPZW
Contactpersonen en email:
maatregelen.
Neeltje.Kielen@rws.nl
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Wouter.Kranenburg@deltares.nl
Judith.terMaat @deltares.nl

Slim Watermanagement: sturen op bodemberging

1

2
Beleids - en
beheercyclus

1.Governance: slim samenwerken
2.Inspectie en waarneming
3.Informatie verwerking
4.Prognose bodemcapaciteit
5.Sturen en informatie delen

areaal

Inspectie en
monitoring

koppeling

inwinning

Informatie behoefte

beleid

analyseren

beheer

prognotiseren
Informatie voorziening

5

Organisatie

onderhoud

Mensen

operationaliseren

–

3
Middelen

–

Structuren
–

Relaties

Operationele Sturing

4
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Verkenning bodemtrends
Flevoland
Willemijn Rossen – Waterschap Zuiderzeeland
Agrarisch bodemgebruik
 Invloed op
bergingscapaciteit bodem
 Impact op
watersysteem:
- wateroverlast/droge situaties
- waterkwaliteit

Bodemverdichting
- 20-50% verdichte
ondergronden
- met gevolgen voor
waterbeheer en
waterkwaliteit
- opbrengst reducties 10-30%
Maaivelddaling
Bodemvruchtbaarheid
Verstuiven
Kennisontwikkeling
Praktijkgericht onderzoek op kavelniveau
Modelstudie naar relatie
bodemtrend/impact watersysteem
Kennisverspreiding
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