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Samenvatting
Veel beheervragen van Rijkswaterstaat zijn gericht op het effect van een ingreep, maatregel of
(autonome) ontwikkeling op KRW, KRM en/of Natura2000 doelen. In het kader van het 8&0
Waterkwaliteitsmodelschematisaties is onderzocht in hoeverre deze doelen te voorspellen zijn met
modellen. Hiervoor zijn deskundigen van Deltares, IMARES en NIOZ samengebracht om aan dit
vraagstuk te werken.

Uit de inventarisatie van algemene KRW, KRM en Natura2000 doelen en de invulling voor de
Waddenzee en de Noordzeekustzone als voorbeeldgebieden blijkt dat fysische en chemische
(abiotische) variabelen over het algemeen goed te modelleren zijn. De ecologische variabelen
gerelateerd aan primaire producenten als groep (fytoplantkon, waterplanten) zijn ook goed te
modelleren, hoewel de voorspelbaarheid voor specifieke soorten als Phaeocystis al minder
accuraat is. Voor hogere trofische niveaus geldt dat op groepsniveau en op enkele commerciële
soorten als mosselen, oesters en enkele vissoorten goede voorspelbaarheid mogelijk is.

Een groot deel van de ecologische doelvariabelen in KRW, KRM en Natura2000 bestaat uit
(zeldzame) soorten, kwaliteitsindicatoren als de zeegraskwaliteit en samengestelde indices als de
Shannon index. Dergelijke variabelen zijn alleen op basis van directe metingen kwantitatief vast te
stellen. Aanbevolen wordt om naast de meetbaarheid ook de modelleerbaarheid mee te nemen bij
de vaststelling van doelvariabelen in KRW, KRM en Natura2000.

Effectvoorspelling van ecologische doelvariabelen geschiedt vaak op basis van
habitatgeschiktheid, maar hiervoor is geen gestructureerde en geharmoniseerde werkwijze
beschikbaar. Aanbevolen wordt om voor alle Rijkswateren zo'n structuur op te bouwen.

Tenslotte is door Deltares, IMARES en NIOZ de werkwijze voor modellering zoals opgezet in het
8&0 Waterkwaliteitsmodelschematisaties, verbeterd en verder ingevuld met een voortoets en een
gevoeligheidsanalyse in de als cruciaal beschouwde Probleemdefinitie- en modelkeuzefase.
Presentatie van de 'verrijkte effectketen' is ontwikkeld om doelstelling, databeschikbaarheid,
modelvoorspelbaarheid en kennis van relevante oorzaak-effectrelaties inzichtelijk te maken.
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1  Introductie 

1.1 Inleiding 

 

In opdracht van Rijkswaterstaat voert Deltares het beheer en onderhoud (B&O) van 

waterkwaliteitsmodelschematisaties uit. Een modelschematisatie of gebiedsmodel is een 

toepassing van modelsoftware zoals SIMONA of DELWAQ. Een gebiedsmodel levert de 

rekenresultaten voor een bepaalde casus en omvat het samenstel van alle gebiedspecifieke 

gegevens zoals de ruimtelijke schematisatie, het bodemprofiel, de belastingen, de 

randvoorwaarden, meteorologische condities etc. die nodig zijn voor de modelberekeningen. 

 

Voor B&O en Ontwikkeling worden in een jaarlijkse cyclus vier stappen gezet (zie bijlage A):  

1 De vraagarticulatie van Rijkswaterstaat: Welke beheervragen moeten de komende jaren 

beantwoord (kunnen) worden?  

2 De inventarisatie van Deltares: Zijn de beschikbare modellen geschikt voor het 

beantwoorden van de beheervragen en zo niet, wat is nodig voor Beheer & Onderhoud 

of Ontwikkeling?  

3 Rijkwaterstaat prioriteert de door Deltares geïnventariseerde activiteiten voor Beheer & 

Onderhoud en/of Ontwikkeling en geeft aan welke activiteiten dat jaar uitgevoerd 

moeten worden. Activiteiten die niet uitgevoerd worden, blijven op de inventarisatie 

staan voor inbreng en heroverweging in de volgende jaarcyclus. (circa 1 juni) 

4 Deltares voert de door Rijkswaterstaat geprioriteerde activiteiten voor Beheer & 

Onderhoud en/of Ontwikkeling uit.  

 

In de vraagarticulatie van 2014 stelt Rijkswaterstaat voor een groot aantal Rijkswateren een 

of meerdere beheervragen betreffende de ecologische effecten van een maatregel of ingreep 

(Deltares, 2014). Als doelvariabelen benoemt Rijkswaterstaat in de beheervragen, de KRW-, 

KRM- en/of Natura2000-doelen (inclusief vogel- en habitatrichtlijn).  

 

Een doelvariabele is een parameter die voor Rijkswaterstaat bruikbaar is en door de 

modelleur goed te berekenen is. In de werkwijze voor modellering (Deltares, 2013) wordt de 

gezamenlijke vaststelling van de doelvariabele(n) tijdens de zogeheten Probleemdefinitie- en 

modelkeuzefase centraal gesteld (Figuur 1.1). Een doelvariabele wordt ‘SMART’ (Specifiek-

Meetbaar-Actueel-Realistisch-Tijdsgebonden) beschreven door:  

 Parameter en eenheid 

 Gedefinieerd in tijd 

 Gedefinieerd in horizontale ruimte 

 Gedefinieerd in verticale ruimte 

 Statistiek  

 Benodigde nauwkeurigheid 

 

In de inventarisatie van beschikbare modellen ter beantwoording van de beheervragen 

(Deltares, 2014) heeft Deltares geconstateerd dat onvoldoende bekend is in hoeverre KRW-, 

KRM- en/of Natura2000-doelen door modellen voorspeld kunnen worden. Alvorens dit voor 

specifieke wateren uit te zoeken, heeft Deltares aanbevolen om eerst een generieke 

beschouwing van de mogelijkheden uit te voeren. Dit rapport is daar het resultaat van.  
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Figuur 1.1 Gefaseerde omgang met geschiktheid en betrouwbaarheid van modellen (Deltares, 2013). 

1.2 Doel 

 

Het doel van de studie is tweeledig:  

1 Overzicht geven van welke KRW-, KRM- en/of Natura2000-doelen gemodelleerd 

kunnen worden. De voor de Noordzee kustzone en de Waddenzee gedefinieerde 

doelen dienen hierbij als handvat.  

2 Onderzoeken of de werkwijze voor modellering in Deltares (2013) geschikt is voor 

beheervragen waarin KRW-, KRM- en/of Natura2000-doelen als doelvariabele benoemd 

worden.  

 

In dit rapport worden de definities van KRW-, KRM- en Natura2000-doelen gehanteerd zoals 

zij als wettelijke vereisten uitgedrukt in normen zijn vastgelegd. Daarnaast is voor het treffen 

van maatregelen om aan de wettelijke vereisten te voldoen inzicht in het ecologisch 

functioneren van het systeem nodig. De informatiebehoefte ten behoeve van dit  inzicht reikt 

veel verder dan de normen (indicatoren en monitoring/meting). Omdat de juridische definities 

gehanteerd worden, gaat dit rapport niet in op in hoeverre modellen het systeeminzicht 

omvatten of daaraan kunnen bijdragen. Voor de auteurs is het evident dat modellen daarbij 

een rol kunnen spelen, maar de vraagstelling is buiten de scope van dit rapport.  

 

Door deskundigen van Deltares, IMARES en NIOZ te betrekken is getracht een zo breed 

mogelijk overzicht van thans (beschikbare) modellen bijeen te brengen. De auteurs zijn zich 

er van bewust dat desalniettemin het overzicht niet compleet zal en kan zijn. Lezers worden 

uitgenodigd om te reageren
1
 op dit rapport om aanvullingen en eventuele correcties door te 

geven.  

                                                   
1 Corresponderende auteur: Arno.Nolte@deltares.nl  

mailto:Arno.Nolte@deltares.nl
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1.3 Beheervragen Rijkswaterstaat 

 

Beheervragen komen voort vanuit de beheerverantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat. Ten 

aanzien van risicomanagement is het belangrijk om inzicht te krijgen in de gevolgen als 

Rijkswaterstaat een beheervraag niet kan beantwoorden. Hierbij spelen verschillende 

factoren als tijd, budget, kwaliteit, omgeving, veiligheid en imago een rol. Voor het kunnen 

beantwoorden van vragen waarvoor het gebruik en/of de verdere ontwikkeling van modellen 

noodzakelijk is, zal uiteindelijk een kosten-baten afweging plaats moeten vinden. 

 

Voorbeelden van beheervragen zijn (Deltares, 2014):  
 Wat zijn de ecologische effecten van zandwinning op de Noordzee? 

o Wat is het effect van het slib op het lichtklimaat en het bodemleven? Dit ten 

behoeve van doorvertaling naar effect op de biologie: primaire productie, 

secundaire productie, hogere dieren (o.a Natura2000-soorten). 

o Hoe verandert de bodemgesteldheid ter plaatse van de winning? 

o Wat zijn de effecten van zandwinning op Natura2000-doelen en KRM-doelen 

voor Zeebodemintegriteit? 

 

 Wat is het effect van een ander IJsselmeer-spuiregime op de KRW doelen en de 

Natura-2000 doelen in de Waddenzee? 

 

 Wat is het effect en effectiviteit van inrichtingsmaatregelen op de te verwachten 

effecten op ecologie/natuur van de Eems-Dollard? 

o Deze vraag speelt een rol het Integraal management plan Eems-Dollard en in 

de KRW-Maatregel Verkenning slibhuishouding Eems-Dollard 

 In het kader van Natura2000 doelen en KRW doelen (o.a. vissoorten en bruinvis) 

wenst de beheerder de oorzaak voor de schijnbare voedselschaarste in de 

Oosterschelde te achterhalen, zodat doeltreffend maatregelen genomen kunnen 

worden. 

 

 Ecologische voorspellingen inrichtingsvarianten Markermeer 

Uit de voorbeelden blijkt dat beheervragen gerelateerd aan de ecologische doelen in KRW, 

KRM en Natura 2000 breed voorkomen in de Rijkswateren.  

1.4 Leeswijzer 

 

Als eerste wordt in hoofdstuk 2 een overzicht gegeven van doelen voor KRW, KRM en Natura 

2000. Voor twee voorbeeldgebieden Waddenzee en Noordzee kustzone wordt aangegeven 

in hoeverre deze doelen betrouwbaar te modelleren zijn.  

 

In hoofdstuk 3 wordt de uitkomst beschreven van twee workshops waarin Deltares, IMARES 

en NIOZ gezamenlijk een voorstel hebben ontwikkeld hoe met beheervragen waarvoor 

modellering van ecologische doelvariabelen wenselijk wordt geacht omgegaan kan worden. 

Het voorstel is ontwikkeld als aanvulling en aanscherping van de werkwijze voor B&O 

(Deltares, 2013).  

 

Hoofdstuk 4 sluit af met een concluderende samenvatting. 





 

 

 

1209459-000-ZKS-0021, Versie 06, 26 februari 2015, definitief 

 

 

Mogelijkheid voor voorspelling van ecologische doelvariabelen uit KRW, KRM en Natura2000 met 

modellen 

 

5 van 41 

 

2 Doelvariabelen en hun modelmatige voorspelbaarheid 

2.1 Inleiding KRW, KRM en Natura 2000 

 

De KRW, KRM en Natura 2000 zijn internationale beleidskaders voor natuur en milieu en 

vastgelegd in Europese regelgeving. De KRW richt zich op binnenlandse wateren, 

overgangswateren (estuaria) en zoute wateren tot 1 mijl uit de kust. Het doel van de KRW is 

het bereiken van een goede ecologische toestand (GET). Als dat niet mogelijk is, zoals bij 

sterke veranderde waterlichamen, biedt de KRW de mogelijkheid een goed ecologisch 

potentiaal (GEP) vast te stellen waar rekening wordt gehouden met de locale afwijkingen ten 

opzichte van de referentie. 

 

De KRM gaat over mariene wateren vanaf 12 mijl uit de kust en de Exclusieve Economische 

Zone. Het doel van de KRM is een goede ecologische toestand te bereiken en te behouden. 

De KRM is wat uitgebreider dan KRW, maar ook minder nauwkeurig uitgewerkt. Met 

doeltreffende KRW maatregelen wordt verwacht ook aan veel KRM doelen te voldoen. 

 

Natura2000 gaat over een netwerk van beschermde natuurgebieden die onder  de Habitat- 

en/of Vogelrichtlijnen vallen. Aan de hand van EU Habitat- en Vogelrichtlijnen worden 

Natura2000-gebieden aangewezen. Per gebied worden instandhoudingsdoelen/ 

verbeterdoelen voor habitats en habitatsoorten gedefinieerd. Waterkwaliteit in Natura2000-

gebieden wordt geregeld door KRW/KRM. 

 

In de volgende paragrafen is een uitwerking gegeven van doelvariabelen voor de KRW-, KRM 

en/of Natura2000. De kwaliteitselementen en indicatoren voor de KRW en de KRM  en de 

instandhoudingsdoelen zoals geformuleerd voor N2000 zijn in tabellen samengevat. Deze 

kwaliteitselementen, indicatoren en instandhoudingsdoelen kunnen beschouwd worden als 

doelvariabelen. 

 

In de tabellen is met kleurcodes aangegeven of er modellen beschikbaar zijn die kunnen 

worden ingezet om de doelvariabele conform de gedefinieerde eenheid te modeleren en wat 

de voorspelbaarheid hiervan. Met ‘voorspelbaarheid’ doelen we op het kwantitatief voorspellen 

van de variabele onder de invloed van een autonome verandering (bijvoorbeeld 

klimaatverandering) of ingreep (bijvoorbeeld zandwinning).  

 

De kleurcode is gebaseerd op expert judgement door betrokkenen van Deltares, IMARES en 

NIOZ. Groen staat voor een redelijke tot goede voorspelling, geel staat voor voorspelling in 

zekere mate en rood betekent dat het niet mogelijk is voorspellingen met gebruik van een 

model te doen. In alle gevallen wordt uitgegaan van de thans beschikbare modellen of van 

modellen die zonder uitgebreid onderzoek en ontwikkeling te realiseren zijn.  

2.2 KRW  

De KRW criteria (informatie uit referenties & maatlatten KRW 2015) zijn onderverdeeld in 

kwaliteitselementen waarvoor indicatoren beschikbaar zijn. De kwaliteitselementen en 

indicatoren die van belang zijn voor overgangswateren en zoute wateren (dat wil zeggen voor 

Noordzee kustzone en Waddenzee) zijn weergegeven in Tabel 2.1. Bij de kleurcode is een 

toelichting gegeven.   
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Tabel 2.1 Kwaliteitselementen en indicatoren met bijbehorende monitoring/bepaling voor KRW doelen. In de laatste 

kolom is de voorspelbaarheid van indicatoren door modellen met kleurcode en toelichting weergegeven. 

Groen is redelijk tot goed, geel is in zekere mate en oranje staat voor (nog) niet mogelijk kwantitatief te 

voorspellen. 

Kwaliteitsel

ement 
Indicatoren Monitoring meting 

Voorspelbaarheid door 

modellen 

fytoplankton 

Chlorofyl a 
90 percentiel concentratie in 

het zomerhalfjaar 

Voorspelbaar mits licht, extinctie en 

nutriënten bekend zijn. 

Phaeocystis 
% van de tijd dat 

concentratie > 10
6
 cellen/l is  

De hoogte/lengte van de bloei is 

afhankelijk van de nutriënten die na de 

diatomeeënbloei overblijven en is een 

samenspel van omstandigheden (licht, 

T, weer). Het is daarom moeilijker te 

voorspellen. 

Schorren en 

kwelders 

Kwelder-

oppervlak 

% oppervlak t.o.v. totaal 

oppervlak 

Condities waaronder kweldervorming 

optreedt zijn redelijk bekend, dus als 

deze goed voorspeld kunnen worden, 

kan kwelderoppervlak dat ook, maar 

bijvoorbeeld stroomsnelheid is 

onzekere factor. 

Kwelder-

kwaliteit 

Vijf vegetatiezones met 

evenwichtige bijdrage, 5-

35%, strandkweek max 50% 

aan zone hoog+strandkweek 

Dit is wat onzekerder en vergt meer 

kennis, maar zou ook kunnen. 

Modellen die dit kunnen zijn wel op 

lokale kennis gebouwd, dus niet breed 

toepasbaar.  

Zeegras-

kwantiteit 

% zeegrasveldoppervlak 

t.o.v. totaal oppervlak, 

zeegrasveld heeft min 5% 

bedekking door zeegras 

Habitatgeschiktheid is redelijk goed te 

voorspellen. Biologische factoren zoals 

minimale zaadimport voor duurzame 

populatie zijn lastiger te voorspellen. 

Zeegras-

kwaliteit 

% zeegrasveldoppervlak met 

bedekking >60% 

Zie boven, mede door invloed 

biologische factoren. 

Macrofauna 

Verspreiding 

van 

leefgebieden 

% arealen van totaal 

oppervlak van slikken, 

platen, ondiep water en 

mosselbanken. Berekend als 

quotiënt gemeten grootte 

t.o.v. referentiegrootte 

Habitatgeschiktheid is redelijk goed te 

voorspellen, maar onzekerheid zit hem 

in biologie: condities die nodig zijn voor 

vestiging van een populatie.  

Gemeen-

schappen 

binnen 

leefgebieden 

Soortenrijkdom, Shannon 

index (log 2), AMBI, samen 

in een score genomen.  

Soortenrijkdom: gemeten 

aantal soorten per oppervlak 

en waterlichaam t.o.v. 

referentiesituatie 

Shannon Index: meet 

hoeveelheid soorten en 

relatieve aantallen van 

soorten, maat voor 

biodiversiteit. Ook t.o.v. 

referentiesituatie 

De indices zijn niet met een model te 

voorspellen. Habitatgeschiktheid voor 

individuele soorten is wel te 

voorspellen, maar uiteindelijke 

aantallen, hoeveelheid soorten en 

andere factoren op 

gemeenschapsniveau kunnen niet 

modelmatig voorspeld worden. 



 

 

 

1209459-000-ZKS-0021, Versie 06, 26 februari 2015, definitief 

 

 

Mogelijkheid voor voorspelling van ecologische doelvariabelen uit KRW, KRM en Natura2000 met 

modellen 

 

7 van 41 

 

AMBI: aandeel van 

verstoringsgevoelige taxa in 

leefgebied t.o.v. referentie 

Referentiesituatie gebaseerd 

op data 1992-2007 

Vis  

Niet voor zoute wateren, 

maar overgangen zijn wel 

belangrijk, in zoet wordt vis 

bepaald 

Functionele groepen zijn wel redelijk te 

voorspellen, op soortenniveau niet. 

Algemene 

fysische-

chemische 

kwaliteitsele

menten 

Temperatuur 
Zomerwaarden t.o.v.  

grenswaarde 

Abiotische, fysische factoren zijn goed 

te voorspellen, mits nodige 

basisgegevens beschikbaar zijn. 

Zuurstof 
% verzadiging in voorjaar en 

zomer t.o.v. grenswaarde 

Nutriënten 
tot N in voorjaar en zomer, 

DIN in winter 

Doorzicht 
Secchi diepte t.o.v. 

referentiewaarde 

Hydromor-

fologische 

kwaliteits-

elementen 

Oever-

structuur 

% natuurlijke oever; hierin 

zijn bedijking, inpoldering en 

oeververdediging 

meegenomen 

Oevers worden aangelegd, dus 

vormen niet natuurlijk en zijn daarom 

niet te voorspellen. Dit wordt meer als 

kwaliteitselement gebruikt voor 

habitatgeschiktheid. 

 

2.3 KRM  

 

Informatie over KRM is afkomstig uit “Mariene strategie voor het Nederlandse deel van de 

Noordzee 2012-2020”. KRM werkt met 11 descriptoren, waaronder meerdere indicatoren 

vallen. Degenen die dikgedrukt zijn, zijn extra ten opzichte van de KRW: 
- Biologische diversiteit 

- Niet inheemse soorten (exoten)  

- Populaties geëxploiteerde soorten  

- Mariene voedselketens 

- Eutrofiering 

- Integriteit zeebodem 

- Hydrografische eigenschappen. 

- Concentraties vervuilende stoffen 

- Vervuilende stoffen in vis 

- Zwerfvuil 

- Toevoer energie, waaronder onderwatergeluid 

 

De modelmatige voorspelbaarheid van descriptoren en indicatoren in kleurcodes en met 

toelichting is opgenomen in Tabel 2.2. 
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Tabel 2.2 Kwaliteitselementen en indicatoren met bijbehorende monitoring/bepaling voor KRM doelen. In de laatste 

kolom is de voorspelbaarheid van indicatoren door modellen met kleurcode en toelichting weergegeven. 

Groen is redelijk tot goed, geel is in zekere mate en oranje staat voor (nog) niet mogelijk. 

 

Descriptoren Indicatoren Monitoring/Meting Voorspelbaarheid door modellen 

Biodiversiteit 

(extra naast 

KRW) 

Vogels Aantallen en verspreiding Habitatgeschiktheid is in enige mate 

te voorspellen, maar biologische en 

externe factoren (zoals 

migratiegebieden) is onzeker. 

Zeezoogdieren Zelfde als natura2000 

exoten 

Aantal 

invasieve 

exoten  

Abundantie, ratio biomassa 

exoten tov biomassa 

inheemse soorten (in 

ontwikkeling) 

Fundamentele kennis over welke 

factoren bepalen of invasieve soorten 

zich vestigen en plaag kunnen 

vormen ontbreekt. Ondersteunende, 

risico aangevende variabelen 

(habitatheschiktheid, connectiviteit) 

zijn wel te modelleren, indien 

voldoende kennis aanwezig is.  

aantal nieuwe 

exoten per jaar 
Trend in soortenaantallen 

Commerciële 

soorten 

Visserijbelasting 

/visbestanden 

Vissterfte of vangst per 

visserijinspanningseenheid 
Bestandsmodellen zijn beschikbaar 

voor commerciële soorten, maar 

deze zijn gebaseerd op metingen van 

afgelopen jaren, dus niet op 

voedselwebmodellen en recente 

metingen zijn dus onmisbaar.  

Voortplantings-

vermogen 

Biomassa van 

paaibestanden 

Leeftijd en 

omvang 

populatie 

Grootteverdeling 

Voedsel-

webben 

Aandeel grote 

vissen in 

vangsten van 

bodemsoorten 

Lengte/frequentie-verdeling 

Voor het voorspellen van de 

lengte/frequentie van een 

vispopulatie is er niet voldoende 

kennis aanwezig. 

Toppredatoren Indicatoren onder soorten 

De aanwezigheid van toppredatoren 

is niet of moeilijk te voorspellen. Wel 

te voorspellen is – door middel van 

habitatgeschiktheid – of de condities 

voldoende zijn voor de aanwezigheid 

van toppredatoren. Condities zijn 

(o.a.) de aanwezigheid van 

prooidieren, die op zichzelf ook weer 

lastif te voorspellen zijn naarmate de 

voedselketen langer is. Hoe dichter 

bij de abiotiek, hoe betrouwbaarder 

de voorspelling zal zijn. 

Voedselrelatie 

sleutelsoorten 
Nog te ontwikkelen 

Voedselrelaties tussen de 

sleutelsoorten zijn min of meer 

bekend en een voedselwebmodel is 

op zich op te stellen. Het is nog niet 

duidelijk of dit voldoende goed 

voorspeld kan worden.  

Zeebodem-

integriteit 

Verspreiding/ 

omvang 

habitats 

Administratieve indicator 

Fysische factoren zijn redelijk goed 

te voorspellen, maar niet altijd op 

detailniveau. 

Areaal dat niet Administratief, uit Kan op basis van gebruikskaarten 
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wordt gestoord zandwinningsgegevens en/of aanwijzingsbesluiten goed 

voorspeld worden. 

Vervuilende 

stoffen 

Concentraties 

van vervuilende 

stoffen in water 

Conform KRW 
Redelijk goed te voorspellen als 

emissiegegevens beschikbaar zijn. 

Concentraties 

van vervuilende 

stoffen in biota 

Getoetst aan OSPAR 

criteria. Alternatief is in 

sediment of passieve 

sampling van 

totaalwatermonsters 

In sediment is nog redelijk te 

voorspellen als emissiegegevens en 

bodemsamenstelling bekend zijn. 

Stoffen in biota zijn modelmatig te 

bepalen, maar voor zover bekend 

zijn geen gekalibreerde modellen 

beschikbaar.   

TBT effecten 

Imposex/intersex en 

concentraties in 

zeeslakken  

Concentratie TBT is redelijk goed te 

voorspellen en dit kan basis zijn voor 

inschattting effect op zeeslakken. De 

concentratie in zeeslakken zelf en 

het effect daarvan is moeilijk(er) te 

voorspellen.  

Olie 

% dode/stervende 

zeekoeten dat met olie 

besmeurd is 

Olieverspreiding is wel te modelleren, 

maar interactie met (percentage) 

vogels is lastiger met model te 

kwantificeren. 

Vervuilende 

stoffen in vis 

Concentraties, 

normover-

schrijdingen, 

hoeveelheid 

stoffen 

Registraties van NVWA  

Opname en biomagnificatie van 

vervuilende stoffen kan gemodelleerd 

worden. Dergelijke modellen 

combineren beschikbaarheid en 

speciatie van stoffen met 

voedselwebmodellering. Ze zijn 

geschikt voor voorspelling van 

kwalitatieve toe- of afname. Voor 

kwantitatieve voorspelling inclusief 

het voorspellen van een 

normoverschrijding, is modellering 

meestal niet nauwkeurig genoeg, o.a. 

omdat veel gegevens van het 

betreffende gebied nodig zijn 

(emissies, transportpaden, 

voedselwebrelaties). 

Zwerfvuil 

Hoeveelheid, 

samenstelling 

op stranden 

Monitoring van 

hoeveelheid en 

samenstelling klein en 

groot zwerfvuil op stranden  

Stroming en aanspoeling van plastic 

zijn te bepalen met hydrodynamisch 

model. Samenstelling is lastiger. 

Plastic in vogels 

Hoeveelheid plastic in 

magen van aangespoelde 

stormvogels 

Hoeveelheid plastic in een gebied is 

te koppelen aan vogels via 

habitatgeschiktheid en plastic in 

magen is indicator voor hoeveelheid 

Onderwater-

geluid 

Spreiding in tijd 

en plaats van 

luide 

impulsgeluiden 

Gehaald uit beschikbare 

informatie over geluid bij 

activiteiten 

Met goede informatie over activiteiten 

en geluid per activiteit is het mogelijk 

geluidsniveau in het water te 

voorspellen. Dit kan nu voor een 
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met lage/ 

midden-

frequentie 

aantal activiteiten, zoals heien  

Ononderbroken 

geluid met lage 

frequentie 

Ook met bestaande 

gegevens van bijv. 

scheepsbewegingen 

Scheepsbewegingen laten zich 

moeilijk voorspellen, maar op basis 

van scheepvaartroutes en -intensiteit  

is een voorspelling waarschijnlijk 

mogelijk.  

2.4 Natura 2000 

2.4.1 Algemeen 

 

In Natura 2000 gebieden zijn instandhoudingsdoelen geformuleerd voor de Natura2000 

habitattypen, habitatsoorten, broedvogels en niet-broedvogels per gebied. De 

instandhoudingsdoelen van deze soorten zijn opgedeeld in categorieën. Een overzicht hiervan 

is gegeven in onderstaande tabel (Tabel 2.3). Nederland kent de volgende mariene 

Natura2000 gebieden in het Nederlands Continentaal Plaat: Voordelta, Noordzeekustzone, 

Vlakte van de Raan, Doggersbank, Klaverbank, Friese front, Oosterschelde, Westerschelde. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.3 Informatie uit Leeswijzer Natura 2000 profielen. 

Natura 2000 Instandhoudingsdoelstelling 
Vereisten instandhoudingsdoel 

behoud 

Habitattypen 

Kwaliteit 

Vegetatietypen 
Behoud mate van variatie en verdeling 

over oppervlakte 

Abiotische 

randvoorwaarden 

Behoud variatie binnen kernbereik van 

elk aspect en de verdeling daarvan over 

opp. 

Typische soorten 

Behoud aanwezige variatie in typische 

soorten (onderling uitwisselbaar) en 

gemiddelde verspr. in gebied 

Overige kenmerken 

goede structuur en 

functie 

Blijven voldoen aan genoemde 

voorwaarden 

Oppervlak 

Blijven voldoen aan genoemde 

voorwaarden. Ten minste voorkomen 

van 1 van de kenmerkende 

vegetatietypen met genoemd 

minimumoppervlak 

Verspreiding 
Blijven voldoen aan genoemde 

voorwaarden 

Habitatsoorten Oppervlak 
Trend tov vastgestelde gunstige 

referentiewaarde voor het gebied (3 
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Kwaliteit waarden: verspreidingsgebied, 

populatie, leefgebied).  Populatie 

Broedvogels 

Oppervlak Trend tov vastgestelde gunstige 

referentiewaarde voor het gebied (3 

waarden: verspreidingsgebied, 

populatie, leefgebied) 

Kwaliteit 

Draagkracht aantal paren 

Niet-broedvogels 

Oppervlak 
Trend tov vastgestelde gunstige 

referentiewaarde voor het gebied (3 

waarden: verspreidingsgebied, 

populatie, leefgebied) 
Kwaliteit 

Draagkracht aantal vogels 

 

Een voorbeeld van een habitatsoort grijze zeehond, uit Instandhoudingsdoelen Natura 2000-

gebieden Noordzee: 

Beoordelingsaspecten voor instandhouding 
- Aantallen (monitoring van aantallen, populatiedynamica). 

- Verspreidingsgebied (monitoring van aantallen en spreiding m.b.v. zenders, 

populatiedynamica). 

- kwaliteit leefgebied, lastiger gebaseerd op areaal geschikt habitat en verstoring. 

Effecten van verstoring (zoals geluid) vaak nog in ontwikkeling 

- toekomstperspectief: ook lastiger heeft te maken met oppervlakte leefgebied en 

verstoring. 

 

Opvallend is dat in deze beoordelingsaspecten de voedselbeschikbaarheid niet is opgenomen. 

Voor een habitatgeschiktheidsmodellering zou daarom de voedselbeschikbaarheid 

meegenomen moeten worden, die op basis van een voedselwebmodel ingeschat zou kunnen 

worden. 

 

Per Natura 2000 type of soort is een profieldocument samengesteld waarin de ecologische 

vereisten opgenomen zijn zoals de abiotische omstandigheden, karakteristieke soorten en 

structuurelementen. Voor een nadere invulling van de parameters per habitattype wordt 

daarom verwezen naar de bijbehorende profieldocumenten (website Ministerie van 

Economische Zaken
2
).  

 

Van twee Natura2000 gebieden, de Waddenzee en de Noordzeekustzone, is in een 

beheerplan ingedeeld welke parameters gemeten moeten worden en bijbehorende meetnetten 

om een doelstelling te kunnen beoordelen. Dit is in onderstaande paragrafen beschreven per 

gebied. Voor de overige gebieden waarvan geen specificatie van de te meten parameters in 

een beheerplan gegeven is, is er een overzicht gegeven van de aangewezen Natura 2000 

habitattypen en habitatsoorten. Dit zijn de Voordelta, Vlakte van Raan, Klaverbank, 

Doggersbank, Friese Front en Oosterschelde.  

 

Er is veel overlap tussen Natura2000 parameters en indicatoren uit KRM/KRW en vaak gelden 

dezelfde overwegingen in beide gevallen m.b.t. de voorspelbaarheid van de modellen die van 

toepassing zijn. Daarom is de graad van voorspelbaarheid weergegeven d.m.v. de 

kleurencode zonder aparte toelichting. 

                                                   
2 http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=profielen  

http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=profielen
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2.4.2 Waddenzeegebied 

 

De tabel voor de Waddenzee (Tabel 2.4) is afgeleid uit ‘Concept Natura 2000 beheerplan 

Waddenzee’ en de toelichting van de parameters is gebaseerd op een omschrijving van het 

meetnet indien aanwezig. Nadere toelichting van de voortoets van het Waddenzeegebied met 

de instandhoudingsdoelen wordt gegeven door Jonker (2011). Er blijkt geen 

monitoringsrapport met gemeten parameters beschikbaar te zijn van het gebied. 

 

Tabel 2.4 Natura2000 Habitattypen en -soorten met doelstellingen en parameters voor de Waddenzee. De 

kleurcode geeft voorspelbaarheid door modellen weer. 

Habitattype 

(code) 
Doelstelling Parameter Toelichting Meetnet 

Permanent 

overstroomde 

zandbanken 

(getijdengebied) 

(H1110_A), Slik –

en zandplaten 

(H1140_A) 

Omvang Diepte/droogvalduur   Lodingen (MWTL) 

Kwaliteit Zoobenthos Telling per soort 
MWTL 

(H1140/H1110) 

Kwaliteit Schelpdierbanken  

Telling per soort met 

leeftijdsopbouw 

(diepte in sediment en 

afstanden meetgrid 

variabel) 

IMARES (WOT) 

Kwaliteit Vis  
Telling per soort met 

leeftijdsopbouw 

DFS en fuiken EZ 

(WOT 

NLP)/IMARES) 

Kwaliteit Zeegras 

Kartering door 

intensieve 

bemonstering 

kartering zeegras 

en snavelruppia 

(MWTL) 

Kwaliteit 
Sedimentsamenstellin

g  

Onduidelijk 

(korrelgrootte, 

gradiënten obv 

beschrijving in Natura 

2000 profiel) 

NIOZ/NAM 

(litoraal) (en 

MWTL) 

Kwaliteit 

Nutriënten, temp, 

doorzicht, toxic. 

(conform KRW) 

Conform KRW 
Waterkwaliteit 

(MWTL) 

Zilte 

pionierbegroeiing 

(zeekraal) 

(H1310_A), Zilte 

pionierbegroeiing 

(zeevetmuur) 

(H1310_B), 

Slijkgrasvelden 

(H1320), 

Schorren en zilte 

grasvelden 

(buitendijks) 

(H1330_A) 

Omvang Vegetatiekartering  

vegetatiekaart 

vlakken) obv 

luchtfoto's en veldwerk 

VEGWAD (MWTL) 

Kwaliteit Vegetatiekartering 

vegetatiekaart 

vlakken) obv 

luchtfoto's en veldwerk 

VEGWAD (MWTL) 

Kwaliteit 
Overige typische 

soorten: vogels 

Steekproeftellingen 

(alle soorten of een 

specifieke soortgroep) 

op vaste locaties van 

100 ha. 

Broedvogelmeetne

t (EZ)(NEM) 

Kwaliteit Hoogtemetingen  
Focus op opslibbing: 

knelpunt 

Hoogtemetingen 

Waddendistrict, 

AHN 
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(Rijkswaterstaat) 

Embryonale 

duinen (H2110), 

Witte duinen 

(H2120), Grijze 

duinen (kalkrijk) 

(H2130_A), 

Grijze duinen 

(kalk-arm 

(H2130_B), 

Duindoornstruwele

n (H2160), 

Vochtige 

duinvalleien 

(kalkrijk) 

(H2190_B) 

Omvang Vegetatiekartering  

vegetatiekaart 

vlakken) obv 

luchtfoto's en veldwerk 

Griend, Rottum: 

VEGWAD (MWTL) 

Kwaliteit Vegetatiekartering 

vegetatiekaart 

vlakken) obv 

luchtfoto's en veldwerk 

Griend: VEGWAD 

(MWTL); Rottum: 

kartering SBB 

Kwaliteit 
Overige typische 

soorten: vogels 
Onduidelijk Rottum: SBB 

Kwaliteit 
Overige typische 

soorten: dagvlinders 
Onduidelijk Rottum: SBB 

Kwaliteit 
Overige typische 

soorten: korstmossen 
Onduidelijk Rottum: SBB 

Habitatsoorten 

(code) 
Doelstelling Parameter Toelichting Meetnet 

H1364 Grijze 

zeehond, 

H1365 Gewone 

zeehond 

Aantallen Tellingen   IMARES/EZ 

Leefgebied 

(omv+kwal) 
Deskundigenoordeel Onduidelijk    

Leefgebied Areaal ligplaatsen 

Onduidelijk (kaarten 

habitattypen H1140 en 

H2110?) 

gegevensgegeven

s habitattypen 

H1140 en H2110 

Leefgebied 

kwaliteit 

Biomassa kleine 

vis 

tellingen en biomassa 

per soort (bij 

intrekpunten) 

DFS en fuiken (EZ 

(WOT 

NLP)/IMARES) 

Leefgebied 

kwaliteit 

Prioritaire stoffen 

(conform KRW) 
Conform KRW 

Waterkwaliteit 

(MWTL) 

H1095 Zeeprik, 

H1099 

Rivierprik, H1103 

Fint 

Aantallen/trend

s 

Fuiken/ankerkuil 

(bij intrekpunten) 

tellingen per soort (bij 

intrekpunten) 

Fuiken (IMARES), 

Eems: ankerkuil 

(MWTL) 

Leefgebied 

(omv+kwal) 

Deskundigenoordeel 

(incl. 

geg. bovenstrooms) 

Onduidelijk   

Leefgebied 

kwaliteit 
Doortrekbaarheid 

Telemetrieonderzoek 

(onduidelijk) 

Vistelemetrie-

onderzoek 

(Rijkswaterstaat) 

Leefgebied 

kwaliteit 

Algemene 

waterkwaliteit 

(conform KRW) 

Conform KRW 
Waterkwaliteit 

(MWTL) 

H1014 Nauwe 

korfslak 

Aantallen/trend

s 
Aantallen 

Aan-/afwezigheid op 

km-hokniveau, eens in 

de zes jaar op basis 

van 

gestandaardiseerde 

metingen op veel 

(sub)locaties. Niet alle 

EZ (NEM)/St. 

Anemoon 

(getrapte aanpak); 

Rottum: SBB 
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km-hokken worden 

geïnventariseerd. 

Leefgebied 

(omv+kwal) 
Deskundigenoordeel Onduidelijk   

Vogels  Doelstelling Parameter Toelichting Meetnet 

39 niet-

broedvogelsoorten

, 13 

broedvogelsoorten 

Aantallen Tellingen 

Steekproeftellingen 

(alle soorten of een 

specifieke soortgroep) 

op vaste locaties van 

100 ha. Bij zeldzame 

soorten worden alleen 

kerngebieden geteld  

watervogel-

/broedvogelmeetn

et 

(MWTL/NEM/EZ); 

broedsucces: 

Werkgroep 

Strandbroeders, 

TMAP/NEM/ELI 

Leefgebied 

omv+kwal  
Deskundigenoordeel Onduidelijk   

Leefgebied 

omvang 

Gegevens 

habitattypen 

Onduidelijk (op basis 

van kaarten 

habitattypen?) 

Zie monitoring 

habitattypen 

Leefgebied 

omvang 

Slaapplaatsen, 

ruigebieden  

slaapplaatsentellingen 

(aantal en 

verspreidingsinformati

e) per soort 

Slaapgebieden: 

EZ (NEM); 

ruigebieden: 

Waddenunit 

(waarschijnlijk ook 

TMAP) 

Leefgebied 

kwaliteit 
Biomassa/lengte vis 

Tellingen en biomassa 

per soort (bij 

intrekpunten) 

DFS (EZ (WOT 

NLP)/IMARES) 

Leefgebied 

kwaliteit 

Biomassa 

schelpdieren  

Telling per soort met 

biomassa (diepte in 

sediment en afstanden 

meetgrid variabel) 

IMARES 

Leefgebied 

kwaliteit 

Biomassa overige 

bodemfauna  
Onduidelijk IMARES, MWTL 

Leefgebied 

kwaliteit 

Waterkwal: 

doorz/zwev st, temp, 

nutr 

Conform KRW 
waterkwaliteit 

(MWTL) 

2.4.3 Noordzeekustzone 

Tabel 2.5 is afgeleid uit Natura 2000- beheerplan Noordzeekustzone. De toelichting van de 

parameters is gebaseerd op een omschrijving van het meetnet indien aanwezig. Er is een 

voortoets bestaand gebruik Noordzeekustzone gedaan waarin de instandhoudings-

doelstellingen en trends nader beschreven staan (Slijkerman et al, 2008). Er blijkt geen rapport 

beschikbaar te zijn met gemonitorde parameters van het gebied.  
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Tabel 2.5 Natura2000 Habitattypen en -soorten met doelstellingen en parameters voor de Noordzee. De kleurcode 

geeft voorspelbaarheid door modellen weer. 

Habitattype 

(code) 
Doelstelling Parameter Toelichting Meetnet 

Permanent 

overstroomde 

zandbanken 

(H1110B), Slik 

en zandplaten 

(H1140B) 

Omvang 
Diepte/ 

droogvalduur 
  Lodingen (MWTL) 

Kwaliteit Zoobenthos Telling per soort 

MWTL (H1140/ 

(H1110)), IMARES 

(H1140) 

Kwaliteit Schelpdierbanken  

Telling per soort met 

leeftijdsopbouw 

(diepte in sediment en 

afstanden meetgrid 

variabel) 

IMARES (WOT) 

Kwaliteit Vis  
Telling per soort met 

leeftijdsopbouw 

DFS en fuiken 

(EZ (WOT NLP)/ 

IMARES) 

Kwaliteit Zeegras 

Kartering door 

intensieve 

bemonstering 

Kartering Zeegras 

en Snavelruppia 

(MWTL) 

Kwaliteit 
Sedimentsamen-

stelling  

Onduidelijk 

(korrelgrootte, 

gradiënten obv 

beschrijving in Natura 

2000 profiel) 

NIOZ/NAM 

(litoraal) 

(en MWTL) 

Kwaliteit 

Nutrienten, temp, 

doorzicht, toxic. 

(conform KRW) 

Conform KRW 
Waterkwaliteit 

(MWTL) 

Zilte 

pionierbegroeiiin

gen (zeekraal) 

(H1310A), 

Zilte 

pionierbegroeiing

en (zeevetmuur) 

(H1310B), 

Schorren en zilte 

graslanden 

buitendijks 

(H1330A) 

Omvang Vegetatiekartering  

vegetatiekaart 

vlakken) obv 

luchtfoto's en 

veldwerk 

VEGWAD (MWTL) 

Kwaliteit Vegetatiekartering 

vegetatiekaart 

vlakken) obv 

luchtfoto's en 

veldwerk 

VEGWAD (MWTL) 

Kwaliteit 
Overige typische 

soorten: vogels 

Steekproeftellingen 

(alle soorten of een 

specifieke soortgroep) 

op vaste locaties van 

100 ha. 

Broedvogelmeetne

t 

(EZ (NEM)) 

Kwaliteit Hoogtemetingen  
Focus op opslibbing: 

knelpunt 

Hoogtemetingen 

waddendistrict, 

AHN 

(Rijkswaterstaat) 
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Embryonale 

duinen (H2110), 

Vochtige 

duinvalleien 

(kalkrijk) 

(H2190B) 

Omvang Vegetatiekartering  

vegetatiekaart 

vlakken) obv 

luchtfoto's en 

veldwerk 

Griend, Rottum: 

VEGWAD (MWTL) 

Kwaliteit Vegetatiekartering 

vegetatiekaart 

vlakken) obv 

luchtfoto's en 

veldwerk 

Griend: VEGWAD 

(MWTL); Rottum: 

kartering SBB 

Kwaliteit 
Overige typische 

soorten: vogels 
Onduidelijk 

Rottum: 

Staatsbosbeheer 

Kwaliteit 

Overige 

typischesoorten: 

dagvlinders 

Onduidelijk 
Rottum: 

Staatsbosbeheer 

Kwaliteit 

Overige typische 

soorten: 

korstmossen 

Onduidelijk 
Rottum: 

Staatsbosbeheer 

Habitatsoorten 

(code) 
Doelstelling Parameter Toelichting Meetnet 

H1351 bruinvis, 

H1364 grijze 

zeehond, 

H1365 gewone 

zeehond 

Aantallen Tellingen   IMARES/EZ 

Leefgebied 

(omv+kwal) 

Deskundigen-

oordeel 
Onduidelijk    

Leefgebied 

(omv+kwal) 
Areaal ligplaatsen 

Onduidelijk (kaarten 

habitattypen H1140 

en H2110?) 

Gegevens 

habitattypen 

H1140 en 

H2110 

Leefgebied 

kwaliteit 

Biomassa kleine 

vis 

tellingen en biomassa 

per soort (bij 

intrekpunten) 

DFS en fuiken (EZ 

(WOT NLP)/ 

IMARES) 

Leefgebied 

kwaliteit 
Prioritaire stoffen Conform KRW 

Waterkwaliteit 

(MWTL) 

H1095 zeeprik, 

H1099 rivierprik, 

 

H1103 fint 

Aantallen/ 

trends 
Fuiken/ankerkuil 

tellingen per soort (bij 

intrekpunten) 

Fuiken (IMARES), 

eems: ankerkuil 

(MWTL) 

Leefgebied 

(omv+kwal) 

Deskundigenoorde

el 

(incl. 

geg. 

bovenstrooms) 

Onduidelijk   

Leefgebied 

kwaliteit 
Doortrekbaarheid 

Telemetrieonderzoek 

(onduidelijk) 

Vis 

telemetrieonderzo

ek 

(Rijkswaterstaat) 

Leefgebied 

kwaliteit 

Algemene 

waterkwaliteit 

(conform KRW) 

Conform KRW 
Waterkwaliteit 

(MWTL) 
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Vogels  Doelstelling Parameter Toelichting Meetnet 

3 broedvogel- en 

18 niet-

broedvogel-

soorten 

Aantallen Tellingen 

Steekproeftellingen 

(alle soorten of een 

specifieke soortgroep) 

op vaste locaties van 

100 ha. Bij zeldzame 

soorten worden alleen 

kerngebieden geteld  

watervogel-

/broedvogelmeetn

et 

(MWTL/NEM/EZ); 

broedsucces: 

Werkgroep 

Strandbroeders, 

TMAP/NEM/ELI 

Leefgebied 

omv+kwal  

Deskundigen-

oordeel 
Onduidelijk   

Leefgebied 

omvang 

Gegevens 

habitattypen 

Onduidelijk (op basis 

van kaarten 

habitattypen?) 

Zie monitoring 

habitattypen 

Leefgebied 

omvang 

Slaapplaatsen, 

ruigebieden  

slaapplaatsentellingen 

(aantal en 

verspreidingsinformati

e) per soort 

Slaapgebieden: 

EZ (NEM); 

ruigebieden: 

Waddenunit 

(waarschijnlijk ook 

TMAP) 

Leefgebied 

kwaliteit 

Biomassa/lengte 

vis 

Tellingen en 

biomassa per soort 

(bij intrekpunten) 

DFS (EZ (WOT 

NLP)/IMARES) 

Leefgebied 

kwaliteit 

Biomassa 

schelpdieren  

Telling per soort met 

biomassa (diepte in 

sediment en 

afstanden meetgrid 

variabel) 

IMARES 

Leefgebied 

kwaliteit 

Biomassa overige 

bodemfauna  
Onduidelijk IMARES, MWTL 

Leefgebied 

kwaliteit 
Waterkwaliteit Conform KRW 

waterkwaliteit 

(MWTL) 

 

2.5 Conclusie 

 

De beoordeling van de modelleerbaarheid van KRW-, KRW- en Natura2000-doelvariabelen is 

gebaseerd op het deskundigenoordeel van experts van Deltares, IMARES en NIOZ. Het 

deskundigenoordeel is met een groen/geel/oranje kleurcode aangegeven en is bedoeld als 

indicatie. Hoewel dit een subjectief karakter heeft, is de objectivering gezocht door experts van 

meerdere instituten bijeen te brengen. Een specifieke onderbouwing met toepassingen, 

voorbeelden en/of referenties behoort niet tot de doelstelling van dit rapport.  

 

Vooral abiotische oftewel fysische en chemische factoren zijn redelijk tot goed te voorspellen. 

Voor ecologische doelvariabelen zijn kwantitatieve voorspellingen mogelijk voor fytoplankton 

(primaire producenten) maar in veel mindere mate voor hogere trofische niveaus. Wel kan 

habitatgeschiktheid aan de hand van abiotische factoren en ecologische kennisregels redelijk 

voorspeld worden. Voedselbeschikbaarheid kan een van de regels zijn voor 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mogelijkheid voor voorspelling van ecologische doelvariabelen uit KRW, KRM en Natura2000 met 

modellen 

 

1209459-000-ZKS-0021, Versie 06, 26 februari 2015, definitief 

 

18 van 41 

 

habitatgeschiktheid, bijvoorbeeld gebaseerd op een voldoende betrouwbaar 

voedselwebmodel.  

 

De biologische factoren zoals zaadaanvoer voor zeegras, aantal vogels op de migratieroute, 

ziektes, het vormen van stabiele populaties door schelpdieren blijven lastig te voorspellen, 

waardoor veel doelvariabelen voor hogere trofische een code geel hebben gekregen.  

 

Doelvariabelen die over specifieke soortenaantallen gaan, zoals biodiversiteit, zijn niet mogelijk 

met de huidige modellen en waarschijnlijk ook niet met toekomstige modellen. Voor dergelijke 

doelvariabelen die feitelijk alleen op basis van metingen bepaald kunnen worden, zal een 

relatie met inzicht in het ecologisch functioneren van het systeem gelegd moeten worden. Een 

maat voor het ecologisch functioneren – bijvoorbeeld ‘draagkracht’ – dient dan als proxy voor 

de niet modelleerbare doelvariabele.  
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3 Op zoek naar generieke werkwijze voor modelleren 
ecologische doelvariabelen 

Voor het ontwikkelen van een generieke aanpak zijn twee workshops georganiseerd met als 

doel een gezamenlijk gedragen benadering te ontwikkelen om vragen vanuit het beheer en 

beleid, die als doelvariabele KRW-, KRM en/of Natura2000-doelen hebben, te kunnen 

beantwoorden met gebruik van modellen. Aan deze workshops hebben medewerkers van 

IMARES, NIOZ en Deltares deelgenomen. Deze medewerkers zijn allen betrokken bij 

modelstudies, ofwel als modelleur, als gebruiker van de modeluitkomsten en/of als 

leverancier van data. In bijlage B zijn de workshopverslagen opgenomen. 

 

De eerste workshop op 15 oktober 2014 had tot doel om te komen tot een uitgewerkt voorstel 

hoe (of in hoeverre) ecologische doelvariabelen met modellen berekend kunnen worden. Als 

eerste werden aan de hand van enkele echte beheervragen (§1.3) het type vragen geschetst 

die voor Rijkswaterstaat van belang zijn en waarvoor een gebiedsmodel ingezet zou kunnen 

worden. De beheervraag ‘Wat is het effect van slib dat vrijkomt bij zandwinning, op het 

lichtklimaat en het bodemleven?’ stond als voorbeeld centraal.  

 

Een kenmerkende observatie was dat meteen een enorme behoefte aan meer informatie en 

verduidelijking ontstond. Waarom stelt Rijkswaterstaat deze vraag? Wat is de juridische 

context? Wat wordt bedoeld met slib: in de waterkolom of ook in het sediment? Welk 

bodemleven wordt bedoeld? Over welk gebied gaat het? Etcetera. Aangegeven werd dat 

zonder antwoorden op al deze vragen geen keuze voor modellering kan worden gegeven.  

 

De vervolgens geïntroduceerde werkwijze voor modellering (zie §Error! Reference source 

not found., Deltares 2013, Deltares 2014) die ten grondslag ligt aan het B&O 

Waterkwaliteitsmodelschematisaties bleek al discussiërend en becommentariërend een 

adequate weergave van het modelleringsproces. De noodzaak om gezamenlijk de 

Probleemdefinitie- en modelkeuzefase (Figuur 2.1) te doorlopen werd onderschreven. 

Aangegeven werd dat hier soms helemaal geen tijd voor werd genomen en meestal te 

weinig. Deze stap werd door IMARES en NIOZ – voor wie de werkwijze B&O nieuw was – als 

herkenbaar en positief beoordeeld. Geconcludeerd kan worden dat, als bevestiging voor de 

huidige aanpak, brede steun geuit is voor de B&O werkwijze.  

 

Alle deelnemers gaven aan dat modellen een middel (en dus geen doel) zijn om het 

watersysteem en de fysische, chemische en ecologische processen vast te leggen en te 

begrijpen. Modelkalibratie en -validatie blijft van groot belang voor de betrouwbaarheid van de 

modelvoorspelingen en dient regelmatig plaats te vinden als onderhoud (de O van B&O) van 

het modelinstrumentarium. Dit betekent dat veldgegevens beschikbaar moeten blijven om 

dergelijke exercitie mogelijk te maken. Alle deelnemers aan het overleg zijn zich terdege 

bewust van de sterktes en beperkingen van een modelinstrumentarium en vooral van de inzet 

die vereist is voor het efficiënt en reproduceerbaar gebruik ervan.  

 

Uit de eerste workshop kwam een nadere invulling van de Probleemdefinitie- en 

modelkeuzefase naar voren in 5 stappen:  

1. Vraagarticulatie; 

2. Voortoets  Hypothesestelling op basis van een effectketen; 

3. Onzekerheidsanalyse  Aangeven waar in de effectketen (on)zekerheden zitten; 

4. Rapportage  Transparant vastleggen van alle overwegingen; 
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5. Overleg en besluitvorming door Rijkswaterstaat. 

In de tweede workshop op 24 november 2014 is vastgesteld dat stap 1 tot en met 3 niet 

lineair achter elkaar uitgevoerd moeten worden, maar dat interactie en iteratie met alle 

betrokken deskundigen nodig is. Dit heeft geleid tot de visualisatie van de vijf stappen in 

Figuur 3.1.  

 

 
Figuur 3.1 Generiek 5-Stappenplan in de Probleemdefinitie- en modelkeuzefase.(rolverdeling lichtblauw: 

opdrachtgever, donkerblauw: opdrachtnemer). 

 

Tijdens de Voortoets worden de hypotheses die met het model getoetst moeten worden, en 

het conceptueel model van oorzaak-effectrelaties opgesteld. De voorstelling van effectketen 

(zie bijvoorbeeld Figuur 3.3) werd daarbij herkend en ervaren als een goed en zeer bruikbaar 

middel. Figuur 3.2 geeft de vraagarticulatie weer in schematische vorm: Wat is het effect van 

een ingreep op een doelvariabele? Bijvoorbeeld: Wat is het effect van zandwinning op 

vogels?  

 

 
Figuur 3.2 Schematische voorstelling van relatie tussen ingreep en (effect op) doelvariabele. 
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Hoewel er soms een model zal zijn waarin ingreep en doelvariabele via één enkele oorzaak-

effectrelatie met elkaar verbonden zijn, is meestal sprake van een keten dan wel een netwerk 

van oorzaak-effectrelaties. Figuur 3.3 laat zien dat het effect van zandwinning via slib, het 

lichtklimaat en de voedselketen van algen tot vis kan lopen (naast een direct effect op vogels 

door bijvoorbeeld verstoring). Vogels worden echter niet alleen door deze keten beïnvloed, 

maar ook bijvoorbeeld door het effect van visserij op de beschikbare vis, ofwel door 

activiteiten anders dan de ingreep zandwinnning. Om dit inzicht te verkrijgen is het dus van 

belang het hele systeem te beschouwen en niet alleen de specifieke oorzaak-effectketen, of 

alleen de wettelijke doelvariabelen.  

 

 

Figuur 3.3 Schematische voorstelling van een  effectketen voor het effect van zandwinning op vogels. 

 

Een effectketen als in Figuur 3.3 kan de uitkomst van de voortoets voor dit vraagstuk zijn. Het 

geeft aan hoe de ingreep ‘zandwinning’ de doelvariabele ‘vogels’ beïnvloedt. Het is een 

werkbare representatie van het vraagstuk waarin de huidige processenkennis geintegreerd 

kan worden. Echter, geeft deze presentatie niet aan tot hoever de bijbehorende processen 

(de pijlen) gemodelleerd kunnen worden. Aan het eind van de eerste workshop ontstond het 

idee van een ‘verrijkte’ effectketen waarin informatie met betrekking tot de 

databeschikbaarheid en modelzekerheid toegevoegd is. Deze verrijkte effectketen is door 

Deltares uitgewerkt en in de tweede workshop gepresenteerd en bediscussieerd met 

IMARES en NIOZ.  

 

Het principe van de verrijkte effectketen is weergegeven in Figuur 3.4. Iedere pijl in de 

effectketen is een oorzaak-effectrelatie. Door kleurcodering kan worden aangegeven of er 

veel of weinig bekend is over de relatie, ofwel de mate van zekerheid in de relatie. De dikte 

van de pijl geeft aan of de relatie voor de specifieke beheervraag belangrijk is of niet.  

 

Voor de variabelen kunnen twee aspecten beschreven worden:  

1. Is er voldoende data beschikbaar voor kalibratie en validatie van het model?  

2. Is de variabele met de beschikbare modellen voldoende zeker te berekenen? Of 

anders gesteld: Is de doelvariabele gevoelig of ongevoelig voor de  variabele (dat wil 

zeggen hangt de doelvariabele veel of weinig af van de nauwkeurige, precieze 

voorspelling van de variabele)?  
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a. Bijvoorbeeld in een licht gelimiteerd systeem is primaire productie niet 

gevoelig voor de precieze voorspelling van de nutriëntconcentratie, zo lang er 

maar geen nutriëntlimitatie wordt voorspeld. 

Door de gehele effectketen consistent op deze wijze te verrijken ontstaat meer duidelijkheid 

over zekerheden en onzekerheden voor de modellering. In een oogopslag wordt zichtbaar 

wat het belangrijke deel van de effectketen is, of daar voldoende data voor zijn en of 

verwacht wordt dat het model ingezet kan worden om op een betrouwbare manier de keten 

door te rekenen. Ook wordt zichtbaar waar in de effectketen de zekerheid begint af te nemen. 

Meestal zal dit afnemen richting de hogere trofische niveaus. De tekstuele uitleg en 

onderbouwing ten behoeve van het voorliggende vraagstuk zijn uiteraard van groot belang, 

omdat deze techniek illustrerend en structurerend is voor de aanpak en niet een doel op zich. 

Indien de keten door een software ondersteund wordt, is het idee dat de uitleg via een 

‘informatieknop’ ( ) benaderd kan worden.  

 

Een eenvoudig voorbeeld van een verrijkte effectketen is getoond in Figuur 3.5.  

 

 

 
- Per variabele (of parameter) mate van databeschikbaarheid en mate van 

‘modelzekerheid’ aangeven 

 

 
Figuur 3.4 Principes van de verrijkte effectketen: Toevoegen van informatie aan de oorzaak-effectrelatie (boven) 

en aan de variabelen (onder). De doelvariabele wordt met blauwe kleurcodering onderscheiden. Met 

Ingreep wordt datgene bedoeld waarvan primair het effect gevraagd wordt. Met Externe factor worden de 

overige factoren bedoeld die van invloed zijn op de doelvariabele.  
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Figuur 3.5 Voorbeeld van een (onvolledige!) verrijkte effectketen waarin het effect van de ingreep Zandwinning op 

Chlorofyl-a is uitgewerkt.  

 

De bij de workshop aanwezige deskundigen waren zeer positief over de mogelijkheden die 

de weergave van de verrijkte effectketen biedt. Het lijkt een efficiënte manier om (de 

beschikbaarheid van) kennis te ontsluiten en open te stellen voor hoor en wederhoor. Er 

werden wel twee kanttekeningen gemaakt. Ten eerste moet duidelijk zijn dat het opstellen 

van een verrijkte effectketen een aanzienlijke inspanning is voor meerdere mensen. Het is 

kortom een investering van tijd en budget. Geschat wordt al gauw tussen de 10 en 20 dagen. 

Het voordeel is echter dat in deze tijd zeer effectief veel kennis en informatie met elkaar 

gedeeld en ontsloten (via ) wordt. Ook zal een eenmaal opgestelde effectketen voor een 

bepaald gebied en voor een specifieke beheervraag herbruikbaar zijn – al dan niet als 

startpunt – voor andere gebieden en/of voor andere beheervragen.  

 

Ten tweede moet voorkomen worden dat er een overload aan informatie gepresenteerd 

wordt. Dit zal in de praktijk moeten blijken. Tijdens de workshops is gebleken dat er enorm 

veel kennis vanuit verschillende invalshoeken ter tafel komt. Tenminste een deel van deze 

kennis zal transparant en duurzaam ontsloten moeten worden. De verrijkte effectketen is 

daarvoor een van de instrumenten.  

 

Het opstellen van een verrijkte effectketen kan ‘op papier’, dat wil zeggen in een rapport, aan 

het begin van een modelstudie tijdens de Probleemdefinitie- en modelkeuzefase. Het draagt 

dan goed bij aan het managen van verwachtingen in een vroeg stadium. Indien het effectief 

blijkt, kan overwogen worden om de verrijkte effectketen met een softwaretool te 

ondersteunen. Het wordt dan mogelijk om digitaal connecties te leggen met databases en/of 

bibliotheken van monitoringgegevens en modelschematisaties, maar ook van relevante 

literatuur of eerdere studies.  
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4 Concluderende samenvatting en aanbevelingen 

4.1 Modelmatige voorspelbaarheid ecologische doelvariabelen 

 

De uitwerking in Hoofstuk 2 van de KRW, KRM en/of Natura2000 doelvariabelen – 

voortkomend uit de daarvoor geformuleerde kwaliteitselementen, indicatoren en 

instandhoudingsdoelen – maakt duidelijk dat veel van de ecologische doelvariabelen niet 

(goed) kwantitatief te modeleren zijn. Wel kunnen voor een aantal doelen antwoorden worden 

gegenereerd/afgeleid op basis van habitatgeschiktheid
3
 waarvoor soms wel, maar meestal 

nog geen modellen (in B&O) beschikbaar zijn. Voedselbeschikbaarheid bijvoorbeeld 

gebaseerd op een voedselwebmodel kan een van de regels in een 

habitatgeschiktheidsmodel zijn, hoewel deze vooralsnog meestal op abiotische factoren en 

hooguit op primaire productie zijn gebaseerd.  

 

Fysische en chemische variabelen kunnen over het algemeen goed gemodelleerd worden, 

dat wil zeggen dat er geschikte en goede modelsoftware en kennis is die deze variabelen kan 

berekenen. Of voor een specifiek watersysteem en/of voor een specifieke vraag een 

geschikte modelschematisatie beschikbaar is of ontwikkeld kan worden, hangt onder andere 

van databeschikbaarheid.  

 

Voor de ecologische variabelen is primaire productie (fytoplankton, waterplanten) redelijk tot 

goed te voorspellen. Ook voor bepaalde groepen van secundaire producenten (bijvoorbeeld 

zoöplankton, schelpdieren) en voor bepaalde kenmerkende soorten is kwantitatieve 

voorspelling redelijk tot goed mogelijk en/of zijn ontwikkelingen in een vergevorderd stadium. 

We denken hierbij bijvoorbeeld aan de biomassa grazers als groep, de biomassa en 

leeftijdsklassen van mosselen en oesters, en commerciële vissoorten.  

 

Op soortniveau van individuele en minder algemene soorten is kwantitatieve voorspelling niet 

mogelijk, evenmin voor samengestelde indices als de Shannon index. Dergelijke indices zijn 

gebaseerd op een combinatie van multivariate metingen (relatieve dichtheden van 

verschillende soorten) en zijn daardoor niet kwantitatief modelleerbaar. Daardoor zijn 

dergelijke indices niet geschikt als doelvariabele voor een effectvoorspelling.  

 

Enkele ecologische variabelen zijn gedefinieerd in kwaliteitstermen, bijvoorbeeld de 

zeegraskwaliteit gedefinieerd als “% zeegrasveldoppervlak met bedekking >60%”. Een 

dergelijke kwaliteitsindicator is niet met een model te voorspellen.  

 

De kwantitatieve voorspelbaarheid van ecologische indicatoren neemt af samen met:  

 Het taxonomische niveau van onderscheiding, dat wil zeggen hoger voor groepen 

van organismen zoals algen, fytoplankton, benthos en lager voor specifieke taxa 

zoals Ulva, Phaeocystis, Lanice. 

                                                   
3
 Een habitat (van het Latijn voor "het bewoont") omvat de plaatsen waar een bepaald organisme 

voorkomt, doordat de abiotische factoren en biotische factoren van die plaatsen voldoen aan de eisen en 

toleranties die het organisme stelt om te kunnen overleven, groeien en zich voortplanten. 

Voedselbeschikbaarheid maakt onderdeel uit van de habitatgeschiktheid. 
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 Het trofische niveau waarmee de ‘afstand’ t.o.v. de invoervariabelen gebruikt om 

de model te voeren toeneemt en daarmee de onzekerheid in de modeloutput. 

 De algemeenheid van de indicator, waar bijvoorbeeld meer bekend is over de 

ecologie van Mytilus edulis (mossel) dan die van Bathyporeia pilosa 

(kniksprietkreeftje) 

 Het niveau van detail waar meer gezegd kan worden over de aanwezigheid van 

zeegras (habitatgeschiktheid) dan over de dichtheid ervan (groeimodel) 

 De complexiteit van de indicator waar voorspelling van complexe indicatoren zoals 

bijvoorbeeld de Shannon index moeilijker zijn dan voor eenvoudigere grootheden 

zoals bijvoorbeeld het aantal soorten. 

 

Voor de ecologische doelvariabelen die niet kwantitatief voorspelbaar zijn, wordt vaak de 

effectvoorspelling ondervangen door een habitatgeschiktheidsbenadering. De ecologische 

doelvariabele wordt dus niet zelf voorspeld, maar in plaats daarvan een kans van voorkomen. 

Wij bevelen aan dat deze praktijkaanpak verwerkt wordt in de regelgeving en de daarin 

opgenomen doelstellingen: Bij de vaststelling van kwaliteitselementen, indicatoren en 

instandhoudingsdoelen moet naast de meetbaarheid ook nadrukkelijk meegenomen worden 

of zij kwantitatief modelleerbaar zijn.  

 

Habitatgeschiktheidskaarten zijn beschikbaar voor enkele wateren in de zuidwestelijke delta 

en in het rivierengebied. Deze worden met regelmaat vernieuwd. Voor de Noordzee en de 

Waddenzee bestaan dergelijke kaarten nog niet. Wel is er in het kader van andere studies 

een en ander aan informatie beschikbaar. Er is bijvoorbeeld een voorspellende kaart van de 

macrofaunagemenschappen ontwikkeld  voor het Nederlands Continentaal Plat (Van der Wal 

et al. niet gepubliceerd).  

 

De benadering voor de deltawateren en voor het rivierengebied zijn niet op elkaar afgestemd. 

Aanbevolen wordt om een geharmoniseerde aanpak voor het maken van habitat- of 

ecotopenkaarten te ontwikkelen. Tevens wordt aanbevolen om deze kaarten af te stemmen 

op de doelen van KRW, KRM en Natura 2000. Dat is nu niet altijd het geval, waardoor nog 

een interpretatieslag nodig is.  

 

De gebruikte benadering voor het deltagebied kan weliswaar nog verbeterd worden maar kan 

wel een basis vormen om te komen tot een structurele ontwikkeling van habitatkaarten. 

Samen met een voedselwebmodelering wordt hiermee tevens een goede basis gecreeerd 

geven om uiteindelijk te komen tot een systeemmodellering van deze gebieden. Aanbevolen 

wordt om te onderzoeken of en in hoeverre voedselwebmodellen gerealiseerd kunnen 

worden op het systeemniveau van bijvoorbeeld de Waddenzee of het Markermeer. Daarmee 

komt het beantwoorden van beheervragen met betrekking tot KRW-, KRM- en/of Natura2000-

doelen een stap dichterbij.   

4.2 Uitbreiding werkwijze modellering in Probleemdefinitie- en modelkeuzefase 

 

Het in dit project ontwikkelde stappenplan is een eerste aanzet die gebruikt kan worden om 

het proces van vraag en antwoord op een gestructureerde wijze te laten plaatsvinden. Dit 

dient bij te dragen aan een efficiënte werkwijze waarbij verwachtingen over het eindproduct 

op voorhand zijn  besproken en door opdrachtgever en opdrachtnemer zijn gedeeld.  

Voor de vraagarticulatie kan eventueel een standaardlijst met aandachtspunten worden 

ontwikkeld om zo het proces van vraagarticulatie te helpen. Bij beantwoording hiervan kan al 

een eerste beeld ontstaan over mogelijke modellen. Tevens kan de lijst helpen bij 
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inventariseren van personen die nog nader bevraagd zouden kunnen worden voor het 

verkrijgen van informatie. Dit geeft een aanzet voor een lijst van personen die kunnen worden 

uitgenodigd om deel te nemen aan een workshop waarin de ontwikkelde aanpak, 

relatienetwerken en de kennis hierover worden getoetst. 

 

Bij de vraagarticulatie moet een discussie over normstelling vermeden worden. Dit is goed 

mogelijk door het verkrijgen of kwantificeren van systeeminzicht expliciet op te nemen als 

doel en/of doelvariabele van de (model)studie. Dit rapport maakt duidelijk dat dit wenselijk zo 

niet noodzakelijk is, omdat de wettelijke normstelling – zoals eerder beschreven – in een 

aanzienlijk aantal gevallen niet te modelleren is.  

 

Het is belangrijk om in de verkennende fase helderheid te krijgen over juridische aspecten die 

verbonden zijn aan een gestelde vraag. Uiteindelijk dient ook overeenstemming te worden 

gevonden of de gewenste juridische zekerheid wel te behalen valt.  

 

Ervaringen uit het verleden zouden moeten worden vastgelegd zodat deze kennis  

beschikbaar is voor nieuwe projecten. Bij de rapportage van (de resultaten van) een 

modelstudie moet de ervaring expliciet beschreven worden. Aanbevolen wordt te 

onderzoeken hoe deze informatie op een structurele manier ontsloten wordt voor toekomstige 

studies. Gedacht kan worden aan een databasestructuur waarin gebied, doelvariabele(n) en 

type beheervraag gelabelled zijn. Als de verrijkte effectketen met een softwaretool opgezet 

wordt, zal opslag en ontsluiting daaraan toegevoegd kunnen worden.  
 

Belangrijk aandachtpunt is een heldere communicatie in alle stappen over de inzet van 

modellen. Er kan niet van de opdrachtgever verwacht worden dat deze alle ins en outs van 

modellen kent en de model-terminologie beheerst. Termen als modelgrid, modelscenario en 

modelschematisatie zijn geen gemeengoed. Daarom is het belangrijk dat de terminologie 

eenduidig wordt gebruikt. 

 

De exercities uitgevoerd in dit project hebben geleid tot een volgend stappenplan: 
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Figuur 4.1 Generiek stappenplan in de Probleemdefinitie- en modelkeuzefase. 

 

Verder aandachtspunt is hoe het proces ten aanzien van de verwachting bij Rijkswaterstaat 

over de mogelijkheden zo goed mogelijk te begeleiden (verwachtingsmanagement). Hierbij 

zou een verkenning van ‘discussie tools” vanuit andere disciplines van nut kunnen zijn. In dit 

project is hier een eerste voorzet voor gedaan met het verrijkte effectketennetwerk (zie §3). 

Aanbevolen wordt om de verrijkte effectketen in een aantal projecten toe te passen om te 

leren of dit de wederzijdse informatieuitwisseling structureel verbeterd.  

 

De vraagarticulatie, voortoets en onzekerheidsanalyse en de (minimaal twee) daarbij 

behorende gezamenlijke overleggen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn onderdelen 

van de uitvoering van de opdracht en dienen dan ook als zodanig gezien te worden. Het zijn 

essentiële stappen in de uitvoering die een zekere investering in tijd en budget vragen. Dit 

kan  geen onderdeel zijn van een offertetraject. Aanbevolen wordt om de uitvoering van deze 

stappen als een aparte opdracht uit te voeren, waarna na een ‘go’- beslissing de 

(vervolg)opdracht kan volgen.  
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A Algemene beschrijving B&O 
Waterkwaliteitsmodelschematisaties 

A.1 Aanpak: Cyclus vraagarticulatie en B&O en Ontwikkeling 

 

Voor B&O en Ontwikkeling worden in een jaarlijkse cyclus vier stappen gezet:  

1 De vraagarticulatie van Rijkswaterstaat: Welke beheervragen moeten de komende jaren 

beantwoord (kunnen) worden? (circa 1 april) 

2 De inventarisatie van Deltares: Zijn de beschikbare modellen geschikt voor het 

beantwoorden van de beheervragen en zo niet, wat is nodig voor Beheer & Onderhoud 

of Ontwikkeling? (circa 1 mei) 

3 Rijkwaterstaat prioriteert de door Deltares geïnventariseerde activiteiten voor Beheer & 

Onderhoud en/of Ontwikkeling en geeft aan welke activiteiten dat jaar uitgevoerd 

moeten worden. Activiteiten die niet uitgevoerd worden, blijven op de inventarisatie 

staan voor inbreng en heroverweging in de volgende jaarcyclus. (circa 1 juni) 

4 Deltares voert de door Rijkswaterstaat geprioriteerde activiteiten voor Beheer & 

Onderhoud en/of Ontwikkeling uit. (juni-december) 

 

De hierboven beschreven cyclus is in 2013 voor het eerst uitgevoerd. De 2
e
 cyclus die op 

1 januari 2014 gestart is, geldt voor prioritering en uitvoering in 2014 en 2015 en heeft dus 

een langere looptijd dan 1 jaar. De reden hiervoor is om de timing beter te laten aansluiten bij 

de KPP programmeringscyclus, waarvoor op 1 november de activiteiten voor het volgend jaar 

vastgesteld moeten zijn. Door een eenmalig langere cyclus verschuift vanaf de volgende 

cyclus het moment van prioritering (stap 3) van 1 juni naar 1 oktober. Voor Deltares is 

daardoor vanaf 2015 het hele jaar beschikbaar voor uitvoering. Figuur 5.1 toont de cyclus 

voor de periode 2013-2016.  

 

 
Figuur 5.1 Overzicht van jaarlijkse cyclus van B&O. In 2015 wordt de cyclus beter aangesloten op de KPP cyclus, 

waardoor de cyclus van 2014 een langere doorlooptijd heeft. 

A.2 Algemene doelstelling en afbakening 

 

Het KPP B&O Waterkwaliteitsmodelschematisaties heeft tot algemeen doel om 

(geselecteerde) modellen voor waterkwaliteit en ecologie inclusief hydrodynamica- en slib-

modellen die daarvoor nodig zijn, modellen voor temperatuur, en 3D modellen voor 

zoutindringing en zoutverspreiding onder B&O te brengen en daarvoor alle benodigde 

organisatorische en technische aspecten uit te voeren.  

 

Het geven van inzicht in de beschikbaarheid, de status en de toepasbaarheid van de 

modellen is een belangrijke opgave. Dit inzicht is de op feiten gebaseerde basis voor de 

communicatie tussen Rijkswaterstaat en Deltares en vormt de informatievoorziening naar alle 

j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d

1. Vraagarticulatie RWS

2. Inventarisatie Deltares

3. Prioritering RWS KPP KPP KPP KPP

4. Uitvoering Deltares

2013 2014 2015 2016
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medewerkers van Rijkswaterstaat, Deltares en andere partijen zoals ingenieursbureaus en 

kennisinstituten. 

 

Het KPP B&O Waterkwaliteitsmodelschematisaties omvat de volgende toepassingsgebieden:  

- 1D/2D/3D Gebiedsmodellen voor waterkwaliteit en ecologie inclusief hydrodynamica- en 

slib-modellen die daarvoor nodig zijn. 

 Effectketenmodellering 

 Primaire software: DELWAQ en HABITAT  

 en SOBEK, WAQUA, TRIWAQ en Delft3D-FLOW 

• 1D/2D/3D Gebiedsmodellen voor temperatuur 

• 3D Gebiedsmodellen voor zoutindringing en zoutverspreiding 

 

De volgende toepassingsgebieden vallen niet onder het KPP B&O 

Waterkwaliteitsmodelschematisaties:  

• 1D modellering van zoutindringing en zoutverspreiding.  

• Deze toepassingen vallen onder de SLA Hydraulische modellen.  

• Zouttransport door sluizen  

• Voor deze toepassing wordt (onder andere) het Zoutlekmodel ingezet. In het 

kader van het KPP Corporate Innovatie Programma (CIP) Beperking 

zoutindringing wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een generiek 

Zoutlekmodel om voor bestaande en nieuwe sluisconfiguraties in binnen- en 

buitenland (Krammer duwvaartsluizen, Terneuzen, IJmuiden) de zoutlek te 

kunnen bepalen en Innovatieve Zout-Zoetscheidingssystemen te toetsen.  

• De verspreiding van het zout in het oppervlaktewater nadat het door een sluis 

gelekt is, valt wel onder het KPP B&O Waterkwaliteitsmodelschematisaties 

voor zover het 3D modellering betreft. 

• KRW-Verkenner 

• De toepassing en ontwikkeling van de KRW-Verkenner heeft een eigen (KPP) 

project en organisatie. Voor zover overlap in onderliggende modellen bestaat, 

vindt afstemming plaats. 

• NB: Eind 2014 wordt het B&O van de KRW-Verkenner overgeheveld naar dit 

KPP B&O Waterkwaliteitsmodelschematisaties. Vanaf 2015 valt het B&O van 

de KRW-Verkenner dus wel binnen de afbaking, maar de modelontwikkleing 

niet. 

• Morfologische vraagstukken – dat wil zeggen vraagstukken die tot doel hebben een 

verandering van de bathymetrie te berekenen – maken gebruiken van andere 

modelsoftware (Delft3D-FLOW/Sed-online, SOBEK-Morfologie) en vallen daarom niet 

onder het KPP B&O Waterkwaliteitsmodelschematisaties. Het gaat bijvoorbeeld om 

morfologische studies en berekeningen voor kustsuppleties (KPP Kustlijnzorg) en 

morfologische vragen in het rivierengebied (KPP Rivierkunde). Voor dergelijke 

morfologische modellen is nog geen gestructureerd B&O kader aanwezig. Aanslibbing 

van havens valt wel onder dit KPP B&O Waterkwaliteitsmodelschematisaties, voor zover 

gebruik gemaakt wordt van de modelsoftware DELWAQ. De aanslibbing wordt dan 

berekend zonder terugkoppeling via de bathymetrieverandering op de hydrodynamica. 

Als de terugkoppeling wel meespeelt, wordt geen DELWAQ, maar Delft3D-FLOW/Sed-

online gebruikt. Overigens wil Rijkswaterstaat ook voor de morfologische 

modelschematisaties het B&O organiseren, maar het is nog niet vastgelegd in welk KPP 

project dit zal gebeuren.  
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A.3 Overzicht van producten tot en met december 2014 

 

Tabel 5.1 Overzicht van producten van het KPP B&O Waterkwaliteitsmodelschematisaties. 

2
0

1
3
 

1  Beheer en Onderhoud en Ontwikkeling Modelinstrumentarium Waterkwaliteit en 

Ecologie Rijkswateren 2013, 1207726-000-ZKS-0004-v08, A.J. Nolte, juni 2013 

Rapport 

2  Tutorial Habitat 3.0, V. Harezlak en M. van Oorschot, april 2013 Manual 

3  HABITAT3, Veranderingen ten opzichte van HABITAT2, 1207726-000-ZKS-0006, V. 

Harezlak, juni 2013. 

Notitie 

4  Voorstel werkwijze voor B&O en Ontwikkeling Modelinstrumentarium Waterkwaliteit 

en Ecologie Rijkswateren, 1207726-000-ZKS-0013-vdef, A.J. Nolte en W. Stolte, 

november 2013 

Rapport 

5  Gebruikershandleiding voor de operationele watertemperatuur applicaties voor de 

Rijn (FEWS-Rivieren) en de Rijkswateren (FEWS-Waterbeheer), CONCEPT, 

1207726-002-ZKS-0001, S. Loos en P. Boderie, mei 2013 

Rapport 

6  Aanzet PvA lange termijn ontwikkeling 3D model RMM, 1207726-000-ZKS-0022-

vdef, A.J. Nolte, december 2013 

Notitie 

2
0

1
4
 

7  Vaststellen referentiesituatie Slib Noordzee, 1207726-000-ZKS-0027, C. Kuijper en 

A.J. Nolte, maart 2014 

Notitie 

8  HABITAT gebiedsmodel IJsselmeer en Markermeer, Modelopzet en validatie, 

1207726-000-ZKS-0042, M. Maarse, maart 2014 

Rapport 

9  Objectiveren van onzekerheid van gebiedsmodellen voor waterkwaliteit en ecologie, 

1207726-000-ZKS-0016-v04, V. Harezlak, W. Stolte en A.J. Nolte, mei 2014 

Rapport 

10  BenO Waterkwaliteitschematisaties, PvA voor opzetten B&O structuur, 1209459-000-

ZKS-0003, V. Harezlak, april 2014 

Notitie 

11  Voorstel voor B&O en Ontwikkeling Waterkwaliteitsmodelschematisaties 

Rijkswateren 2014, 1209459-000-ZKS-0004-v02, A.J. Nolte (ed), juni 2014 

Rapport 

12  Objectivering (goodness-of-fit) van de Eems-Dollard modellen voor slib en primaire 

productie, 1209459-000-ZKS-v01, CONCEPT, november 2014 

Rapport 
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B Verslagen workshops 

B.1 Workshop 1  

 

Deelnemerslijst: 

 

Deltares: 

Luca van Duren 

Meinard Thiesse 

Arno Nolte 

Jan van Dalfsen 

 

Imares: 

Bert Brinkman 

Charlotte Deerenberg  

 

NIOZ:  

Vincent Escaravage  

Tom Ysebaert 

 

De eerste workshop concentreerde zich op en verkenning van (beheer)vragen, type vragen 

en een discussie over een mogelijke aanpak voor modellering. Onderwerpen als welke 

modellen zijn aanwezig en welke informatiebehoefte is er voor deze modellen, zijn hierbij niet 

besproken. 

 

Beheervragen kunnen in twee typen vragen worden onderscheiden: 

 

Type 1: Voorspellende vraag. Dit zijn vragen omtrent het effect of gevolg van 

maatregel of ingreep  op een doelvariabele. 

 

Type 2: Inzichtvergrotende vraag. Dit zijn vragen die als doel hebben om een beter 

grip te krijgen op welke wijze een effect of maatregel ingrijpt op een doelvariabele. 

Antwoorden dienen een verklaring te geven waarom gebeurtenissen optreden of 

zouden kunnen optreden.  

 

Mogelijk kan hier nog een derde type aan worden toegevoegd,  

Type 3: Dit betreft vragen die als doel hebben een denkrichting te ontwikkelen 

 

Aan de hand van een tweetal realistische vragen is geprobeerd een aanpak te identificeren. 

In de workshop is geprobeerd inzicht te krijgen in een aanpak door een vraag vanuit de 

volgende twee redenatielijnen te beantwoorden: 

 
1. Van vraag naar antwoord 

2. Van acceptabel antwoord naar aanpak 

Als voorbeeld van een voorspellende vraag is de volgende eenvoudige vraag gebruikt:  

“Wat is het effect van het slib op het lichtklimaat en het bodemleven?” 
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Slib is geen doelvariabelen onder de  KRW, KRM of Natura 2000. Het lichtklimaat komt in de 

KRW voor als Doorzicht in de algemene fysische-chemische kwaliteitselementen. Het 

bodemleven valt in de KRW onder Macrofauna en in de KRM is het bodemleven verbonden 

aan de descriptoren GMT element Biodiversiteit  en Zeebodemintegreteit. In Natura 2000 kan 

het bodemleven onderdeel uitmaken van verschillende habitattypen.  

 

Bij het volgen van redenatielijn 1 (van vraag naar antwoord) wordt vrijwel meteen duidelijk dat 

de vraag onvoldoende helder geformuleerd is. De vraag dient op meerdere punten 

verduidelijking. In de huidige roept deze verschillende vragen op zoals: 

 

• De afbakening van het gebied of systeem waarvoor een antwoord wordt verwacht. Is dit 

bijvoorbeeld een vraag voor de Waddenzee of een deelgebied daarvan, of komst deze 

vraag naar voren vanwege een activiteit of ingreep die mogelijk plaats gaat vinden in de 

Noordzee? 

• Wat wordt bedoeld met “slib”? Is dit slib op en aan de bodem, of moet ook het slib in de 

waterkolom worden meegenomen? Is er een belang om aandacht te geven aan een 

bepaalde periode? Wat zijn de karakteristieken van het slib waarvoor aandacht wordt 

gevraagd?  

• Betreft de vraag KRW doelen of N2000 doelen? Beiden kennen verschillende 

doelvariabelen. 

 

Duidelijk wordt dat als eerste stap in deze redenatielijn het belangrijk is om een scherpe 

omschrijving van de vraag te verkrijgen.  

 

Het wordt vervolgens belangrijk geacht duidelijkheid te hebben over het kader waarin de 

vraag wordt gesteld om zo inzicht te hebben in de grootte van de ingreep. Als argument wordt 

aangevoerd dat op basis hiervan een eerste inschatting gemaakt kan worden over de 

mogelijke gevolgen van de ingreep tegen de achtergrond van de natuurlijke variabiliteit. 

Tevens is het belangrijk om inzicht te hebben in welke belangen er spelen ten aanzien van 

het antwoord op de vraag. Dat wil zeggen, welke mogelijke consequenties voor 

Rijkswaterstaat zijn verbonden aan het type antwoord dat gewenst wordt. Is er bijvoorbeeld 

sprake van normstelling en zijn hier juridische aspecten aan verbonden? De vraagarticulatie 

dient  eventuele onderliggende vragen en randvoorwaarden die gesteld worden aan het 

antwoord inzichtelijk te maken. 

 

 
 

Voor de vraagarticulatie kan eventueel een lijst met aandachtspunten worden ontwikkeld die 

in dit proces als vast onderdeel met de opdrachtgever wordt doorgenomen.  

 

Wanneer de kennis van de natuurlijke variabiliteit aangeeft dat deze mogelijk vele malen groter 

is dan de verwachte effecten van de ingreep of maatregel kan besloten worden dat voor het 

beantwoorden van een vraag een modelmatige aanpak voor het beantwoorden misschien niet 

de juiste route is. Enerzijds zouden de benodigde inspanning en investering voor een 

modelmatige aanpak mogelijk groot zijn terwijl het antwoord ook op een andere en meer 

kosteneffectieve manier verkregen kan worden, anderzijds kan echter ook geredeneerd worden 

dat mogelijke effecten van de voorgestelde ingreep of maatregel juist vanwege de hoge 

variabiliteit niet gemeten kunnen worden. Dit zou dan juist pleiten voor en modelmatige aanpak 

omdat hiermee een veel grotere resolutie bereikt kan worden en zo ook kleine effecten in beeld 

gebracht kunnen worden. 
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Als tweede stap in het proces van beantwoorden wordt voorgesteld een voortoets uit te 

voeren waarin voorgenoemde aspecten aan bod komen. 

 

Een voortoets kan worden uitgevoerd door op basis van expert judgement binnen het 

afgesproken gebied of systeem een effectketen op te stellen, geredeneerd vanuit de 

afgesproken doelvariabelen. Hierbij dienen alle systeemonderdelen en de daarin 

plaatshebbende ingrepen of maatregelen te worden opgenomen. Naarmate de 

doelvariabelen zich op een hoger trofisch niveau bevinden zal de te beschrijven effectketen 

veel groter worden. Er zullen veel meer sturende factoren van invloed kunnen zijn terwijl de 

kennis over de onderlinge relaties waarschijnlijk zal afnemen. De voortoets moet leiden tot 

inzicht in de beschikbare kennis voor het beantwoorden van de vraag en tot verder 

detaillering van de vraag. Bij deze voortoets is het aan te bevelen om ook de kennis over de 

interacties en relaties in de effectketen op enigerwijze aan te geven. Dit geeft tevens inzicht in 

het mogelijk optreden van (directe en indirecte) effecten in tijd en ruimte. 

 

De voortoets wordt door gebieds- en vakdeskundigen uitgevoerd, waarbij het onderscheid is 

dat een vakdeskundige wel inhoudelijke (bijvoorbeeld ecologische) kennis heeft, maar geen 

of weinig ervaring in het betreffende gebied heeft. Deskundigen kunnen afkomstig zijn van 

zowel de opdrachnemer als de opdrachtgever en aangevuld met deskundigen van andere 

instantities (kennisinstituten, praktijk, NGO’s, ingenieursbureaus). Het resultaat van de 

voorgaande stappen kan zijn dat de vraag opnieuw gedefinieerd wordt waarbij een opnieuw 

het proces (in versnelde vorm) kan worden doorlopen.   

 

Wanneer zowel opdrachtgever als opdrachtnemer het eens zijn over de vraag, de 

achtergrond, het beoogde doel en de randvoorwaarden die hieraan worden gesteld wordt een 

volgende stap gezet.   

 

In de workshop is de vraag vervolgens als volgt geherformuleerd:  “wat is het effect op de 

populatie zeehonden bij Harlingen in de herfstmaanden, uitgedrukt in aantallen, van het 

storten van slib afkomstig van onderhoudsbaggerwerkzaamheden uit de haven van Harlingen 

als gevolg waarvan het lichtklimaat in de waterkolom wordt beïnvloed?” uitkomst stap 1: 

Vraagarticulatie. 

 

Uit de discussie van de workshop komt naar voren dat het aan te bevelen is om vervolgens 

een onzekerheidsanalyse uit te voeren. De onzekerheidsanalyse dient in dit voorbeeld 

uitgevoerd te worden op twee onderdelen van de vraag:  

 
1) een onzekerheidsanalyse van het effect van het storten van slib uit de haven van 

Harlingen op de slibhoeveelheid in de waterkolom 

2) een onzekerheidsanalyse van het effect van veranderingen van het lichtklimaat door 

slib op de populatie zeehonden (als doelvariabele) 

Er dient een inventarisatie plaats te vinden van beschikbare modellen en van beschikbare 

informatie (data). Modellen kunnen conceptueel of numeriek zijn. 

 

Indien gekozen wordt voor een modelbenadering is mogelijk een aanpassing of ontwikkeling 

van het model nodig zodat dit geschikt is om op de gewenste tijd en ruimteschaal een 

onzekerheidsanalyse uit te voeren. Daarnaast zal uit de inventarisatie van beschikbare data 

naar voren komen of de beschikbaarheid en de kwaliteit van de data voldoende is voor een 

analyse. Eventuele acties om aanvullende data te verkrijgen dienen ook geïnventariseerd te 
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worden. Op basis van deze inventarisatie wordt een inschatting gemaakt van de gewenste 

inspanning en de daar aan verbonden kosten. 

 

De uitkomst van de inventarisaties en de voorgestelde bijkomende acties ten aanzien van 

modelaanpassing en dataverzameling worden aan de opdrachtgever voorgelegd en 

besproken. Op basis van dit overleg wordt besloten of binnen de aangegeven 

randvoorwaarden ten aanzien van de gewenste beantwoording door Rijkswaterstaat en de 

randvoorwaarden voor inzet van een bepaald type modelbenadering en de daarvoor 

noodzakelijke informatie, een overeenkomst wordt aangegaan voor de daadwerkelijke 

uitvoering van het beantwoorden van de vraag. 

 

 
 

Uitwerking generieke aanpak 

 

Als uitkomst van workshop 1 kunnen kort samengevat de volgende (generieke) onderdelen 

worden onderscheiden in de aanpak van een binnenkomende beheervraag: 

 

Stap 1: Vraagarticulatie (en kaderbepaling) 

Stap 2: Voortoets 

Onderdeel van de voortoets is een beschrijving van de effectketen waarin elk 

onderdeel wordt gedefinieerd) 

Stap 3: Onzekerheidsanalyse 

Onderdeel van de onzekerheidsanalyse is een inventarisatie van beschikbare 

modellen en data en een inschatting van de verwachte inspanning en kosten voor 

aanpassing (maatwerk) en dataverzameling 

Stap 4 Rapportage van de bevindingen 

Stap 5: Overleg met opdrachtgever (verwachtingsmanagement tav eindproduct). 

In dit overleg worden afspraken gemaakt over het te leveren eindproduct en het 

benodigde tijdspad. Resultaat van het overleg is een go - no go beslissing ten 

aanzien van daadwerkelijk uitvoering van een modelstudie en aanverwante acties. 

 

In de stappen 1,2 en 3 vindt overleg met opdrachtgever plaats. Het overleg dient de 

randvoorwaarden te definiëren waaronder antwoorden gegenereerd kunnen worden (bv tav 

juridisch kader van de vraag). Dit kan aanleiding zijn tot een aanpassing van de vraag of de 

doelvariabelen.  Het overleg dient ook om overeenstemming te bereiken over het gebruik van 

een numeriek versus een conceptueel model voor de uiteindelijke beantwoording.  

 

Het stappenplan is in figuur 1 weergegeven. Opgemerkt wordt dat voor de uitvoering van het 

stappenplan voldoende tijd moet worden ingeruimd.  

 

Het is aan te bevelen om de onderbouwing van de gebruikte kennis (de gedane 

aannames en de betrouwbaarheid) inzichtelijk te maken. Het proces wordt daarmee 

transparant en de genomen stappen traceerbaar. Hiermee kunnen eventuele discussies 

op een later tijdstip ten aanzien van de uitkomsten van een studie makkelijker gevoerd 

worden. Dit kan bijvoorbeeld door voor de aannames en de betrouwbaarheid te verwijzen 

naar (peer reviewed/ geaccepteerde) literatuur en vergelijkbare studies, uitvoering 

betrouwbaarheidsanalyses etc. 
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Figuur B.1 Stappenplan vooraf aan modelstudie.  

 

Ten aanzien van het beantwoorden de vraag vanuit de tweede redenatielijn (van acceptabel 

antwoord naar aanpak) was er onder de deelnemers aan de workshop consensus dat deze 

aanvliegroute geen wezenlijk andere aanpak zou opleveren in vergelijk met het werken vanuit 

redenatielijn 1 (van vraag naar antwoord). 

B.2 Workshop 2  

 

Deelnemerslijst: 

 

Deltares: 

Luca van Duren 

Anna de Kluijver 

Arno Nolte 

Jan van Dalfsen 

 

Imares: 

Bert Brinkman 

Charlotte Deerenberg  

 

NIOZ:  

Vincent Escaravage  

 

De eerste workshop heeft een stappenplan opgeleverd dat doorlopen zou moeten worden 

voordat er een beslissing genomen wordt om al dan niet een modelstudie uit te voeren. 

Hierbij is het ook het belang van het opstellen van een effectketen naar voren gekomen. In de 

tweede workshop heeft een verkenning plaats gevonden van mogelijke generieke onderdelen 

in de voortoets en onzekerheidsanalyse en is de functie van het opstellen van de effectketen 

verder bediscussieerd. Tevens is in de workshop een methode besproken om het inzicht over 

mogelijk inzet en afhankelijkheden voor de inzet van modellen goed te kunnen 

communiceren.  
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Onderwerpen als welke modellen zijn aanwezig en welke informatiebehoefte is er voor deze 

modellen, zijn ook in deze tweede workshop niet of nauwelijks besproken. 

 

Verkenningsfase analyse: voortoets 

De voortoets heeft als doel (zie uitkomst eerste workshop) om op basis van expert judgement 

binnen het afgesproken gebied of systeem een effectketen op te stellen, geredeneerd vanuit 

de afgesproken doelvariabelen. Hierbij dienen alle systeemonderdelen en de daarin 

plaatshebbende ingrepen of maatregelen te worden opgenomen. Om dit efficiënt te doen 

wordt voorgesteld om door enkele experts een opzet te laten maken van een effectketen 

waarna deze in een of meerder workshops verder wordt uitgewerkt.  

 

Uit de workshop komt naar voren dat het wenselijk wordt geacht dat de opdrachtgever bij 

discussies of te houden workshops vertegenwoordigd is. De rol die de opdrachtgever hierbij 

heeft kan inhoudelijk zijn, bijvoorbeeld als de vertegenwoordiger daadwerkelijk ook betrokken 

is in het onderzoek, of meer een als waarnemer of als een te informeren persoon. Indien 

wenselijk kan de opdrachtgever externe deskundigen in brengen. Hierbij dient er wel vooraf 

overeenstemming te zijn of dit in die fase als waardevol wordt gezien. In 1e fase voldoende 

kennis verzamelen en belanghebbenden om tafel te krijgen. Zaak van opdrachtgever. 

Participatieproces organiseren. 

 

Modellen zijn een tool, benadrukken wat je ermee kunt. Ook onderscheid maken tussen 

conceptuele modellen en numerieke modellen. 

 

Verkenningsfase analyse: onzekerheidsanalyse 

Een onzekerheidsanalyse dient om nader informatie te verkrijgen over enerzijds het effect 

van een maatregel op het milieu en anderzijds over wat voor gevolg dat effect heeft op de 

doelvariabele. In deze stap vindt een inventarisatie plaats van relaties tussen onderdelen in 

de effectketen, mogelijke modellen die geschikt zijn om veranderingen in deze relaties te 

analyseren, data beschikbaarheid en geschiktheid en wordt aandacht gegeven aan 

betrouwbaarheid en onzekerheid. Ook het belang van de relatie in het voorspellen van 

veranderingen en gevolgen hiervan op de doelvariabele wordt in deze stap bepaald 

(proiritering/ key nodes). 

 

Overall onzekerheid in modellen is vaak kleiner dan de onzekerheid in individuele processen. 

Processen moeten echter ook kloppen, zeker als deze woerden gebruikt voor scenario’s. (te 

veel afregelen is ook niet goed). 

 

Communicatiemethodiek relatienetwerk in een effectketen 

Bij het opstellen van het relatienetwerk in een effectketen kan geprobeerd worden om naast 

de relaties ook informatie te verstrekken  over wat in deze relaties belangrijk is. Dit betreft 

bijvoorbeeld de op expert judgement gebaseerde kennis over zaken als natuurlijke variatie, 

gemiddelden, meetfouten etc. Naast zekerheid-onzekerheid in oorzaak-effectrelaties is het 

waardevol om aan te geven of en in welke mate het belangrijk is of iets zeker/onzeker is en 

welke interacties belangrijk zijn. Hierover dient een helder maar ook voor de opdrachtgever 

begrijpelijk beeld te worden geschetst. Dit draagt bij aan het begrip van de  de opdrachtgever 

in de beginfase. Naarmate de methodiek vaker wordt ingezet en hier goed verslag van wordt 

gemaakt kan verwacht worden dat hierdoor de behoefte hiertoe zal afnemen. Het helder 

weergeven van stappen en overwegingen in het relatienetwerk in de beginfase genereert 

kennis bij de opdrachtgever voor later. 
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Om zoveel mogelijk informatie in een relatienetwerk over te brengen wordt voorgesteld om 

een vaste methodiek te hanteren. Een voorbeeld hiervan wordt hierna weergegeven/ 

besproken. Het is een eerste aanzet die nog verder uitgewerkt dient te worden. 

 

De methodiek is gericht op snel beschikbaar maken van een overzicht van beschikbaarheid 

en knelpunten ten aanzien van relatiekennis, modellen, betrouwbaarheid en data.  

 

Inventarisatie datageschiktheid en -beschikbaarheid:  

Op dit moment blijkt er voor een aantal gebieden een tekort aan data te zijn. Het in kaart 

brengen hiervan valt buiten de doelstelling van het project maar kan wel een onderdeel 

vormen van stappenplan en bijvoorbeeld in de workshops aan bod komen. Het gaat dan om 

vragen als: ”Welke informatie is nodig en tot welk detailniveau en waarom? Welke data zijn er 

wel en wat is de kwaliteit en bruikbaarheid hiervan? Welke worden door middel van 

berekeningen/modellen verkregen. Welke data ontbreken? Hoe kunnen deze verkregen 

worden en welke minimale inspanning is daar voor nodig?”. 

 

Conclusie Workshop 2 

 

De stappen 1, 2 en 3 (vraagarticulatie, voortoets en onzekerheidsanalyse) vormen een 

iteratief proces. Eenmaal goed doorlopen kunnen pas de stappen 4; rapportage en 5 overleg 

en besluit, worden uitgevoerd.  

 


