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Nog een kennisagenda? Weer een kennisagenda?
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• Er is niet één kennisagenda, maar meerdere met ieder eigen doel en organisatiestructuur.  

• Kennisagenda’s verschillen in aanpak, opbouw, voortgang, mate van detail, etc. 

• Onderlinge samenhang en verbinding (meestal) lastig. 

− Dubbeling? Gebruik van beschikbare kennis? Optimale inzet middelen? 

Daarom initiatief ZW Delta:

• Een integrale kennisagenda die zicht geeft op samenhang en verbinding

− Meta-agenda in plaats van alles in een. Losse kennisagenda’s blijven gewoon bestaan. 

• Inbedding in organisatiestructuur Gebiedsoverleg / werkteam Kennisprogramma 

− Geeft partners (en anderen) informatie om hun kennisontwikkeling aan te sturen, zodanig dat het zo optimaal 
mogelijk bijdraagt aan een groter geheel. 

Worsteling met meerdere kennisagenda’s komt veel voor. Initiatief ZW Delta is 

innovatief om samenhangende kennisagenda op te stellen. Dit is ook een leertraject.



Wat is een kennisagenda?
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Parallel met meten en monitoring:

• Cyclisch  Monitoringscirkel

• Ieder programma of project heeft zijn eigen 
monitoringcyclus

− Reguliere monitoring

− Projectmatige / tijdelijke monitoring

• Afstemmen van monitoring door verschillende 
instanties:

− Niet twee keer hetzelfde meten

− Een keer meten, vaker gebruiken

− Voldoen aan meerdere informatiebehoeftes

− Etc.

https://www.waddenzee.nl/themas/leefbaarheid/meten-is-weten 



Wat is een kennisagenda?

5

De kenniscyclus verloopt grotendeels hetzelfde, maar is 
vaak minder strak georganiseerd dan monitoring:

• Cyclisch  Kenniscirkel

• Ieder programma of project heeft zijn eigen 
kenniscyclus

− Reguliere kennis en/of basiskennis

− Projectmatige / project specifieke kennis

• Afstemmen van kennisbehoefte door verschillende 
instanties:

− Wat is al beschikbaar? 

− Een keer ontwikkelen, vaker gebruiken

− Voldoen aan meerdere kennisbehoeftes

− Etc.

Kennis is gestoeld op data en 
informatie.



- Denkmodel

- Oorzaak-gevolg

- Expliciet maken

Naar een integrale kennisagenda: overkoepeld kader
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- Start- en eindpunt: 

vraag en antwoord

- Wat is nodig? 

- In welk(e) kader(s)?

- Systeembenadering

- Begrijpen we hoe het werkt?

- Toestand en ontwikkeling 

(autonoom / maatregelen)

Monitoringscyclus

Beheer, Onderhoud en 

Ontwikkeling modellen

Reken-

modellen



Methodiek: systematische ordening
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Inventarisatie kennisbehoefte

• Grote variatie in formulering kennisbehoefte – van breed tot specifiek: 

• “Tot welke ZSS functioneert de Flakkeese Spuisluis in de Grevelingendam?”

• “Wat zijn de effecten en mogelijkheden van zandwinning binnen de Oosterschelde?”

• Compleet, consistent, representatief?

• Wat weten we al?

1 Voor welke ZSS moet het nieuwe doorlaatmiddel Brouwersdam gedimensioneerd worden?

2 Tot welke zss kan het peil van het Grevelingen Meer in stand worden gehouden en de waterkwaliteit in orde?

3

Wanneer moet het meerpeil mee gaan stijgen en welke consequenties heeft dat voor de buitendijkse recreatie, natuur en vastgoed?

4 Tot welke ZSS functioneert de hevel (Flakkeese Spuisluis) in de Grevelingendam?

5

Is de functie van waterberging op het Grevelingenmeer bij ZSS en verhoogde rivierafvoeren aan de orde. Zo ja, wat zijn dan 

consequenties voor de alternatieven.

6 Tot welke ZSS (cm/jr) is de huidige opzet van kustsuppletieprogramma handhaafbaar?

7 Tot welke ZSS is de veiligheid van de huidige kustbebouwing gegarandeerd?

8 Hoelang meegroeien met ZSS in  voor ZWD kust en voordeltagebied.

9 Westerschelde koppeling met voordelta en kust en hoe verandert die bij zss

10

Hoe houden we de BKL op zijn plek met het opdringende Oostgat en smalle hoge duinenrij met veel recreatie activiteiten daarachter.

11

Bij welke zeespiegelstijging moet de Westkapelse Zeedijk worden versterkt (= ook verbreed ten koste van het dorp). Idem de dijk bij 

Zoutelande?

12

Bij welke zeespiegelstijging dient de boulevard van Vlissingen/Terneuzen/Breskens te worden versterkt en welke consequenties heeft 

dat voor de bebouwing op de boulevard en daarachter?

13 Bij welke ZSS moeten de statische en mechanische onderdelen van de kering worden versterkt?

14 Bij welke knikpunt voor zss is aanpassingen van de strategie nodig

15

Veroorzaakt een debietvermeerdering van 20-30% een versterkingsnoodzaak van de bodembescherming van de kering. Bij welke zss is 

een versterking van bb nodig?

16

Wat is het effect van vaker sluiten, verhoging waterstanden, verhoging watertemperatuur en verdrinking intergetijdengebied op het 

huidige ruimtegebruik en op de natura2000 waarden en KRW maatlatten;

17 Welke maatregelen zijn er te nemen tegen de ongewenste effecten?

18

Is er nu en in de toekomst noodzaak om het sluitregime aan te passen? (bv. om onnodige sluitingen bij springtij met rustig weer te 

voorkomen of gewenste sluitingen met hoge windkracht en minimale opzet buiten mogelijk te maken)? Welke 

aanpassingsmogelijkheden zijn er voor het sluitregime en wat zijn de effecten op de veiligheid, ruimtegebruik en de natuur?

19 Bij welke ZSS verliezen de intergetijdengebieden hun functie voor de N2000 waarden?

20 Tot welke zss kan het peil van het Veerse Meer in stand worden gehouden en de waterkwaliteit in orde?

21

Wanneer moet het meerpeil mee gaan stijgen en welke consequenties heeft dat voor de buitendijkse landbouw, recreatie, natuur en 

vastgoed? Irt tot de verschillende oplossingen in de Oosterschelde

22 Tot welke zss is doorlaat Katse Heule in stand te houden en wat zijn perspectieven en oplossingsrichtingen hierin.

23 Wat zijn knikpunten voor het peil- en sedimentbeheer in VM

24

Wat is de lange termijn ontwikkeling van de Voordelta en kust, bij verschillende scenario’s (-) van zeespiegelstijging, (-) van 

gedeeltelijke of gehele wederopenstelling van de afsluitdammen en (-) van kustfundamentsuppleties?

25 Is inzetfrequentie voor berging Volkerak- Zoommeer volgens huidige strategie houdbaar

26

Wat is het effect van de verwachte temperatuurstijging op de beschikbaarheid en vraag van water. Zorgt de temperatuurstijging voor 

een toename van blauwalgenoverlast.

27

[Aanname: zout VZM] Tot welke ZSS is het huidige peil gegarandeerd?

28

[Aanname: zout VZM] Wanneer moet het meerpeil mee gaan stijgen en welke consequenties heeft dat voor de buitendijkse recreatie, 

natuur (incl.  de aanpalende regionale watersystemen zoals Markiezaatsmeer en Binnenschelde en Mark-Vlietsysteem), vastgoed, 

zoetwatervoorziening/zoutbestrijding (bij o.a. de Brabantse sluizen Dintel- en Benedensas) en gegarandeerde doorvaart?

29

[Aanname: zout VZM] Wat zijn de consequenties voor het peil- en Sediment beheer in VZM

30

[Aanname: zout VZM] Knikpunt zoetwater ivm droogte en zoetwater (evaluatie droogte 2018)

31

[Aanname: zout VZM] Tot welke zss (knikpunt )kan de Bathse spuisluis blijven functioneren en wat zijn oplossingsmogelijkheden

32

[Aanname: zout VZM] Wat zijn de consequenties van zss voor de Waterhuishouding  zoals de zoetwatervoorziening, de 

scheepvaartfunctie en de economische functie

33

[Aanname: zout VZM] Antwerpskanaalpand zoet/zout (bezwaar VL)

34

Zijn er bij herziening van de Rijn Maas Delta beslissing vanwege versnelde zeespiegelstijging (2,00 m en 3,00m in 2100) en hoge 

rivierafvoeren (coïncidentie) consequenties voor de voorkeurstrategie Zuidwestelijke Delta, met name gericht op waterberging in het 

Volkerak Zoommeer, Grevelingen en Oosterschelde en de zoetwatervoorziening in de Zuidwestelijke Delta.

35

Zijn er bij herziening van de Rijn Maas Delta beslissing vanwege versnelde zeespiegelstijging (2,00 m en 3,00m in 2100) en hoge 

rivierafvoeren (coïncidentie) consequenties voor de voorkeurstrategie Zuidwestelijke Delta, met name gericht op waterberging in het 

Volkerak Zoommeer, Grevelingen en Oosterschelde en de zoetwatervoorziening in de Zuidwestelijke Delta.

36 Is er berging mogelijk en noodzakelijk op Volkerak-Zoommeer, Grevelingenmeer en Oosterschelde.

37 Is er berging mogelijk en noodzakelijk op Volkerak-Zoommeer, Grevelingenmeer en Oosterschelde.

38

Hoe werkt zeespiegelstijging door in het beheer van het Volkerak-Zoommeer als zoetwatervoorziening, met name t.a.v. de zoutdruk en 

spuimogelijkheden? Dat laatste geldt ook voor het gebruik van de Bathse spuikom voor de afwatering naar de Westerschelde.

39

Hoe werkt zeespiegelstijging door in het beheer van het Volkerak-Zoommeer als zoetwatervoorziening, met name t.a.v. de zoutdruk en 

spuimogelijkheden? Dat laatste geldt ook voor het gebruik van de Bathse spuikom voor de afwatering naar de Westerschelde.

40 Aanpak afbouw zandwinning Vlaanderen en grensoverschrijdend storten samen belicht.

41 Onderzoek maatregelen reductie getijslag door storten van sediment op strategische locaties

42

Hoe groot en in welke richting verloopt de sedimentuitwisseling tussen de monding en het estuarium en is er een verschil tussen zand- 

en slibtransport? Wat zijn de aandrijvende krachten in dit proces?

43

Kan er wellicht op korte termijn stortcapaciteit in monding gevonden worden waarbij het sediment dan wel voor lange termijn 

beschikbaar blijft voor de Westerschelde als de zeespiegelstijging doorzet? Inzicht is nodig in verandering van de bodem in ruimte en 

tijd waarbij de vraag ook is of de onderliggende data hiervoor voldoende nauwkeurigheid biedt.

44

Hoe werken morfologische veranderingen in de monding door in de morfologische ontwikkeling, in het bijzonder de sedimentbalans, 

van de Westerschelde en omgekeerd?

45

In welke mate is de locatie van sediment in de monding bepalend voor de uitwisseling met het estuarium, op de  tijdschaal, waarop ook 

de zeespiegelstijging plaatsvindt.

46

Hoeveel sediment is nodig in het gehele estuarium om mee te kunnen blijven groeien met de diverse scenario’s voor 

zeespiegelstijging? (Deze hoeveelheid is waarschijnlijk niet per definitie gelijk aan het oppervlak vermenigvuldigd met de snelheid van 

zeespiegelstijging).

47

Hoeveel sediment is beschikbaar in het gehele estuarium? Hoeveel sediment is er überhaupt (economisch rendabel) van buiten het 

kustfundament beschikbaar voor het meegroeien in de toekomst?

48

Wat is de bergingscapaciteit van het estuarium voor sediment, uitgesplitst in zand en slib. Hoeveel sediment kan zonder gevolgen extra 

worden toegevoegd aan het systeem uitgaande van de huidige gebruiksfuncties.

49

Wat is (de ontwikkeling) in het jaarlijks gemiddeld netto sedimenttransport kustlangs, in het bijzonder van Vlaanderen naar Nederland?

50

Hoe kwetsbaar is het Zwin voor verzanding, gegeven enerzijds doorgaande zeespiegelstijging en anderzijds de noodzaak straks om veel 

sediment aan te brengen voor naburige kustzones voor de lange termijn veiligheid.

51 Quick scan gevolgen voor het ganse estuarium door zeespiegelstijgingen tot en met 3 meter .

52

Wat is op lange termijn aan sediment nodig voor het Schelde-estuarium (is niet zonder meer een oppervlakte maal stijgingssnelheid), 

gegeven de doorgaande zeespiegelstijging en hoe kan dit aangevoerd worden?

53

Analyse mogelijke maatregelen voor Veiligheid, Toegankelijkheid, Natuurlijkheid en Zoetwater bij verschillende scenario’s van 

versnelde zeespiegelstijging, tot en met 3 meter stijging per 2100.

54 Wat is de respons van het systeem op klimaatverandering en zeespiegelstijging?

55 Is dit systeem voldoende robuust tegen klimaatverandering en zeespiegelstijging?

56 Hoe kan de robuustheid van het systeem worden vergroot en wat zijn de effecten hiervan op het systeem?

57 Welke invloed hebben de nieuwe klimaatscenario’s op de veiligheid in de Westerschelde.

58 Welke maatregelen zijn noodzakelijk om de getijslag niet verder te laten toenemen of af te laten nemen.

59 Wat is het effect van zeespiegelstijging op de getijslag?

60

Wat is de rol van de platen, slikken en schorren (voorlanden) in de Westerschelde op het gebied van waterveiligheid en hoe verandert 

deze als gevolg van de zeespiegelstijging?

61

Opdringende geulen Oostgat en Appelzak: komt er een knikpunt voor de huidige strategie (suppleties), wat als de zeespiegelstijging 

inderdaad veel groter wordt?

62 Hoe kunnen op zo natuurlijk mogelijke wijze de ophangpunten  (Breskens, Westkapelle, Vlissingen) veilig gehouden worden?

63

Vergelijk strategieën voor waterveiligheid lange termijn NL-VL: welke aspecten van de nationale waterveiligheidsstrategieën en 

kustnota’s in Nederland en Vlaanderen/België vragen nadere afstemming in het kader van het Schelde Estuarium en de Kust? Relatie 

met nieuwe klimaatscenario’s en welke consequenties dat heeft voor de Westerschelde en Zeeschelde. Vraag moet opnieuw gesteld 

worden mbt veiligheid van dijken.

64

Aansluitend op vraag Sys2: hoe ziet estuariene natuur eruit over 50 jaar als we niet ingrijpen: Wat is de impact op de estuariene natuur 

van zeespiegelstijging en klimaatverandering. Te denken valt aan effecten op verzilting, verdroging, temperatuurstijging en 

grondwaterpeil.

65

Bij welke zeespiegelstijging moet de Westkapelse Zeedijk worden versterkt (= ook verbreed ten koste van het dorp). Idem de dijk bij 

Zoutelande?

66

Hoe houden we de BKL op zijn plek met het opdringende Oostgat en smalle hoge duinenrij met veel recreatie activiteiten daarachter.

67

Bij welke zeespiegelstijging dient de boulevard van Vlissingen te worden versterkt en welke consequenties heeft dat voor de 

bebouwing op de boulevard en daarachter?

68

Bij welke zeespiegelstijging kan de buitendijkse infrastuctuur gehandhaafd worden zoals Haventerreinen Vlissingen en 

sluizencomplexen Terneuzen en Hansweert. 

69

Wanneer dienen keersluis en binnenhaven vlissingen te worden versterkt en aangepast; wanneer dient de buitenhaven te worden 

aangepast vanwege een te laag havenplateau?

70

Welke gevolgen heeft een versnelde zeespiegelstijging en waarschijnlijke debietverhoging van het Schelde-estuarium voor de 

stabiliteit van steile vooroevers (b.v. bij Rithem)

71

Tot welke zeespiegelstijging kunnen de (buitendijkse) haventerreinen van de Sloehaven, Terneuzen, Breskens met bedrijven daarop 

functioneren? En wat kan er gedaan worden om de terreinen te beschermen?

72

Bij welke zeespiegelstijging moeten de dijken rondom de Westerschelde versterkt worden en op welke manier kan dat het beste 

gebeuren gezien het (mogelijk versneld) doorstijgen van de zeespiegel?

73 Tot welke zeespiegelstijging kunnen de sluizencomplexen bij Hansweert en Terneuzen blijven functioneren?

74

Tot welke snelheid van zeespiegelstijging kan de opslibbing van de platen en schorren de zeespiegelstijging bijhouden? Ofwel wanneer 

verdwijnen de intergetijdengebieden (en de daaraan gerelateerde (internationale) natuurwaarden?

75

Wat is de noodzaak van de opbouw van een zoetwaterreserve, om de effecten van te weinig zoetwater naar de gebruikers en naar het 

systeem te milderen. Hoe en waar kunnen we zo’n reserve opbouwen en kan dat gezamenlijk (Vlaanderen en Nederland).

76

Wat is er mogelijk om tijdens droogteperiode het Kanaal Gent Terneuzen van voldoende zoet water te voorzien (voorkomen verzilting 

en stremming scheepvaart)

77

Wat is de rol van de platen, slikken en schorren (voorlanden) in de Westerschelde op het gebied van waterveiligheid en hoe verandert 

deze als gevolg van de zeespiegelstijging?

78 Welke aanpassingen zijn wanneer nodig aan de geulwandverdedigingen a.g.v. de zeespiegelstijging.

79 Wat is het effect van zeespiegelstijging op de getijslag?

80 Hoe gaat Antwerpen met zijn havens droog blijven?

81

Afstemming met Vlaanderen over kustveiligheid in de Schelde(monding). Onderwerp in het onderzoeksprogramma van de Vlaams 

Nederlandse Schelde Commissie (VNSC). Wat zijn effecten van Eilanden voor de kust in Vlaanderen en de toename getijgolf in de 

Schelde irt ZSS.

82 Afstemming met Vlaanderen Schelderijverbinding ( zoals functioneren Antwerps kanaalpand)

83 Bij welke ZSS wordt zoutlast op Kanaal Gent-Terneuzen een probleem

84 Tot welke ZSS kan vrij worden gespuid met de sluis Terneuzen 

85 Knikpunten Zoetwaterbeheer bij droogte en wateroverschot 

86

Wat is de lange termijn ontwikkeling van de Westerschelde bij verschillende scenario’s van zeespiegelstijging en van bagger- en stort 

regimes voor vaargeulonderhoud ?

87

Hoe wordt de lange termijn ontwikkeling van de Westerschelde beïnvloed door ontwikkelingen voor de Belgische kust (bv een plan als 

de Vlaamse Baaien) ?

88 Wat is de invloed van de Westerschelde op de ontwikkeling van de Voordelta ten noorden?

89

Wat is het middellange tot lange termijn gedrag van getijgeulen langs de koppen van de eilanden (Oostgat, Krabbegat) ? Hoe is dit 

gedrag te beïnvloeden? Is verleggen van het Oostgat op termijn mogelijk?

90

Hoe kan sedimentbeheer in het estuarium, kust en Voordelta bijdragen tot het verder verbeteren van de waterveiligheid en het behoud 

van natuurwaarden in het Schelde Estuarium?

91

Pilots met geulwand- en plaatsuppleties bij de kust (Monding Westerschelde) en Voordelta (in samenwerking met DP Wadden en DP 

Kust).

92

Moet er de komende decennia rekening worden gehouden met een significante verandering van de Rijnafvoer, als gevolg van het 

wijzigen van smeltwaterafvoer in regenwaterafvoer? En zo ja, heeft deze verandering dan vooral betrekking op de voorjaarsafvoer, of 

wijzigt het afvoerpatroon voor het hele jaar?

93

Wat betekent de verwachte klimaatverandering zoals versnelde zeespiegelstijging voor de voorkeurstrategie van de Rijnmaasmonding 

(afsluiting van de Nieuwe waterweg uit veiligheidsoogpunt) en wat voor effecten heeft dat op de Voorkeurstrategie Zoetwater in de 

Zuidwestelijke Delta.

94 Wat zijn de consequenties (knikpunt) voor de zoetwatervoorziening en verzilting, per landsdeel (eilanden) in de ZWD

95 Wat zijn de effecten en mogelijkheden van zandwinning binnen de deelsystemen?

96

Wat zijn de effecten en mogelijkheden van strategisch ophogen van binnendijks gebied? Aspecten die hierbij een rol spelen zijn zeer 

divers: o.a. hydrologisch, geotechnisch, ecologisch, landschappelijk, (landbouw)economisch, planologisch, sociaal, psychologisch …..

97 Hoe kan Zoetwatervoorziening Reigersbergsche Polder klimaatrobuust gemaakt worden met aanvoer van de Brabantse Wal?

98 Hoe krijgen de succesvolle Pilots Proeftuinen Zoetwater in gebieden zonder aanvoer een goede “follow up”?

99

Zijn er knikpunten te voorzien bij het verdwijnen van gletsjers in de alpen, waardoor de Rijn van een smeltwaterrivier in een 

regenwaterrivier transformeert.

100

Wat is de ontwikkeling van de watervraag en welke invloed speelt bijvoorbeeld ruimtelijke adaptie en aanpassingen van (zouttolerantie 

van) teelten daarin

101

Welk handelingsperspectief is er in gebieden met en zonder aanvoermogelijkheden om “nieuwe” zoetwatervragers te voorzien (zoals 

beperken schade aan bebouwing door dalende grondwaterstanden)

102

Vraagt de zoetwateropgave en behoud van de zoetwaterbeschikbaarheid om ruimtelijke reserveringen voor het conserveren van zoet 

water (boven-/ondergronds).

103 Welke afspraken en inspanningen zijn noodzakelijk om grondwater als strategische zoetwatervoorraad te behouden.



Methodiek: systematische ordening
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Startpunt zijn beschikbare kennisagenda’s en aansluiting bij lopende trajecten.

Kennisvragen analyseren en meta-dateren: wat staat er precies in de vraag?

1. Herken en onderscheid kennisvragen in (onderling samenhangende) niveaus

2. Koppel kennisvragen aan beheertaken en/of gebruiksfuncties

3. Maak het conceptuele (denk)model achter de kennisvraag expliciet

 Door deze informatie (metadata) toe te voegen aan de kennisvraag, wordt het mogelijk om de 
verbinding en samenhang inzichtelijk te maken. 



Herken het niveau van een kennisvraag
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• Niveau 1: programma of project heeft altijd een of een beperkt aantal hoofdvragen

− Hoe houden we de ZW Delta veilig en klimaatbestendig, economisch vitaal en ecologisch 
veerkrachtig?

− Wat is nodig om in 2027 aan de KRW doelen te voldoen?

• Niveau 2: Detaillering van vragen in context van beheer en beleid

− In hoeverre kunnen oesterriffen bijdragen aan de waterveiligheid?

− Hoe is sedimentbeheer in de Westerschelde in te zetten voor natuurontwikkeling?

• Niveau 3: Systeem gerelateerde vragen (beheer- en beleidsneutraal)

− Wat is de verwachte ontwikkeling van het areaal intergetijdengebied in de Oosterschelde?

− Hoeveel neemt zoute kwel naar het Volkerak-Zoommeer toe bij zeespiegelstijging?

PS: Iedere kennisagenda zal zijn eigen niveaus gedefinieerd hebben. Van belang zal zijn de niveaus van 
verschillende kennisagenda aan elkaar te verbinden. 



Voorbeeld samenhangende niveaus 
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Centrale vragen: 

 Tot welke zeespiegelstijging is de 

voorkeurstrategie houdbaar en 

oprekbaar?

 Hoe kunnen we veerkracht van de 

voorkeurstrategie versterken?

 Hoe houdbaar zijn de geselecteerde 

alternatieve strategieën?
N

iv
e
a
u
 1

Beheer en beleid gerelateerde vragen (bijv.): 

 Tot welke zeespiegelstijging is het 

kunstwerk functioneel houdbaar?

 Welke combinatie van maatregelen is 

het meest effectief?

 Hoe kan het beheer aangepast 

worden?

N
iv

e
a
u
 2

Watersysteem gerelateerde vragen (bijv.): 

 Hoe verandert de waterstand als gevolg 

van zeespiegelstijging?

 Hoeveel neemt zoute kwel toe en 

hoeveel zoetwater is nodig voor 

doorspoelen?

 Hoe verandert de rivierafvoer als gevolg 

van klimaatverandering?

N
iv

e
a
u
 3

Beheer- en beleidsneutraal

Afweging t.o.v. context

Hoofdvragen van KP ZSS Spoor 2
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Beheer- en gebruiksfuncties
 Denkwereld van de beheerder, beleidsmaker en stakeholder

Peilbeheer
(Peilgestuurde wateren)

Water- en 

bodemkwaliteit
Natuurbeheer

Natuur x x x

Scheepvaart (beroeps) x x

Drinkwater x x

Zwemwater x x

Visserij (aquacultuur)/Schelpdierwater x x

Beroepsvisserij (open water) x x

Sportvisserij x x

Archeologie, gebouwd erfgoed en historisch landschap x x

Bouwgrondstoffen

Energieproductie (water-gerelateerd)

Kabels en leidingen

Koel- en proceswater x x

Landbouw x x

Recreatievaart x x

Overige waterrecreatie x x x

Woonomgeving/Leefomgeving x x x x

Water- en bodem/sedimentbeheer
Bereikbaarheid

(Vaarwegen en sluizen)

Waterveiligheid
(Keringen)

Gebruiksfuncties

Beheerfuncties



Conceptueel denkmodel expliciet maken
 Denkwereld van de gebiedsdeskundige, adviseur en onderzoeker
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• Een kennisvraag wordt om een bepaalde reden gesteld: er zit een gedachtegang achter.

• Maak de gedachtegang achter de kennisvraag expliciet: conceptueel denkmodel

• Een conceptueel model is een denkmodel dat oorzaak en gevolg bevat of meestal een keten van 
oorzaken en gevolgen opgedeeld in tussenstapjes. Het maakt de verwachte oorzaak-gevolgrelatie(s) 
inzichtelijk en laat zien welke verbanden verwacht worden tussen variabelen en hoe deze tot elkaar in 
relatie staan.

• Door het conceptueel model samen op te stellen ontstaat een gedeeld beeld en vindt tweezijdig 
kennisoverdracht plaats. 



Conceptueel model: voorbeelden
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Conceptueel model – stap 1 Systeemwerking
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Hoe werkt het systeem voor de relevante context?

 Vaststelling context (centrale vraag)

 Vaststelling beheer- en beleidsdomein

 Vaststellen geografische systeemgrenzen

 Vaststellen relevante tijdschaal



Conceptueel model – Stap 2 Verrijken met kennis
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• Doelvariabele(n) vaststellen: Wat willen we weten? Wat moet de monitoring en/of het rekenmodel 
gaan opleveren? 

− Naast parameter en eenheid zijn locatie en statistiek, gewenste schaalniveau en nauwkeurigheid van belang.

• Conceptueel model: Wat zijn de oorzaak-effectrelaties die de waarde van de doelvariabele bepalen?

• Verrijken met kennis:

− Voor iedere oorzaak-effectrelatie wordt de mate van belangrijkheid ingeschat op een driepuntschaal 
(niet/weinig belangrijk, belangrijk of zeer belangrijk) en vervolgens weergeven met de dikte van de pijl (dun, 
gemiddeld of dik). 

− Vervolgens wordt van iedere oorzaak-effectrelatie aangegeven of er voldoende kennis over is. De pijl wordt 
rood gekleurd als ingeschat wordt dat er onvoldoende kennis is, geel als er in redelijke mate kennis is, en 
groen als er voldoende kennis is.



Conceptueel model – Stap 2 Verrijken met kennis
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Kennisleemtes 
hebben betrekking 

op de rode (en 
gele) pijlen.



Afsluiting en planning
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Contact

www.deltares.nl

info@deltares.nl

@deltares

@deltares

linkedin.com/company/deltares

facebook.com/deltaresNL


