
Onderzoek met beleid 

P rofessor De Vries merkte als voorzitter van de jury bij het uitspreken van de conside- 
rans voorafgaand aan de uitreiking van de Nederlandse Hydrologieprijs 1993-1997 op 
dat het aantal inzendingen ten opzichte van voorgaande jaren was gehalveerd. Hij 

stelde dat het management vooral doende lijkt met strategie en organisatie en weinig op de 
hoogte is van het werk van hun jonge medewerkers. "Mocht [...l het idee leven dat de 
wetenschappelijke onderbouwing van het waterbeheer wel in orde is, [. ..l dan moeten wij 
een waarschuwend geluid laten horen." Het inzicht is fragmentarisch en gebrek aan kennis 
wordt vaak verdoezeld doordat de computer-simulatiemodellen meestal wel in overeen- 
stemming met gemeten variabelen zijn te brengen. "Operateurs en hun superieuren tonen 
bij gebrek aan inzicht in de werkelijke processen, veelal een te groot vertrouwen in de wer- 
kelijkheidswaarde van deze empirische simulaties, of stellen zich gemakshalve daarmee 
tevreden", aldus De Vries. 

Negen jaar geleden waarschuwde De Vries in zijn inaugurele rede ook al voor gebeun- 
haas: "Laat u niet verleiden door aantrekkelijke gebruikersvriendelijke programma's en 
knappe modellen. Bedenk dat een 5-jarige ze kan gebruiken, maar die dient dan wel over 
15 jaar aan geohydrologische ervaring dient'te beschikken". 

Kees Maas vond pas in de kerstvakantie tijd voor een bespreking van het proefschrift van 
Theo ~ l s thborn .  In de ongecensureerde versie schreef Kees: "De afgelopen jaren worden 
steeds meer werkzaamheden die tot de normale dagtaak van een onderzoeker behoren, 
afgewenteld op zijn vrije tijd. Die tendens zet door; onze werkgevers vinden het wel gemak- 
kelijk zo, maar de vrije tijd van onderzoekers is langzamerhand op. Het resultaat is haast- 
werk en stagnatie in de ontwikkeling en de overdracht van kennis. Ook Theo's proefschrift 
vertoont daarvan de sporen. Peanuts; ik zou er niet over beginnen als het niet syrnptoma- 
tisch was, maar dat is het helaas wel. Het wordt de hoogste tijd dat wij, als hydrologische 
vereniging, een vuist maken om onze werkgevers te herinneren aan een elementair moreel 
beginsel: wie kennis gebruikt zonder zich verantwoordelijk te stellen voor het onderhoud 
ervan, maakt zich schuldig aan diefstal. Maar foei, wat laat ik me gaan. Dit is gewoon een 
heel mooi proefschrift." 

In den lande hebben de Colleges van Gedeputeerde Staten besloten dat de provincies zich 
minder inhoudelijk met de materie zullen gaan bezighouden. Met spreekt over een 
'regisseursrol' voor de provincies, waarbij de vakkennis vooral extern gezocht zal moeten 
worden. Voor de adviesbureaus is dit natuurlijk als de geur van vers brood in de vroege 
morgen. De hydrologisch regisseur probeert met het ene been de vakkennis bij te houden, 
terwijl het andere been te kluiven is gegeven. 

De essentie van het werk van de regisseur is de waarborging van de kwaliteit van de 
geleverde informatie. Omzetting van gegevens naar informatie gebeurt echter subjectief. De 
wetenschappelijk meest objectieve presentatie is vaak onbegrijpelijk door gebrek aan erva- 
ring of kennis bij de ontvanger. Het gaat erom de perceptie in overeenstemming te brengen 
met de werkelijkheid; voor zover er sprake is van één werkelijkheid. 
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Als regisseur (en redacteur) van veel hydrologisch onderzoek kom ik met enige regelmaat 
merkwaardige uitspraken tegen. Natuurlijk zijn er de rapportages die het fijntjes over de 
actuele verdamping hebben als de werkelijke verdamping over een willekeurige historische 
periode beoogd wordt. Het komt ook voor dat men van mening is dat een model op één 
meting geijkt kan worden. Los daarvan gaat er vooral veel mis met de modelschematise- 
ring: de ruimtelijke en temporele discretisatie. Men denkt steeds vaker dat een groot regio- 
naal model voldoet om veranderingen op meterschaal in detail te berekenen. Speciaal het 
gebruik van analytische elementen lijkt als een excuus voor een grove verwaarlozing van de 
geohydrologische schematisering te gelden. 

Het is fascinerend wanneer potentiële klanten met behulp van de demonstratieversie 
van een nationaal grondwatermodel de effecten van een bouwput van 10 x 10 m kunnen 
doorrekenen, terwijl dat nu juist niet mag met een modelschematisering die momenteel nog 
grover is dan die van de regionale REGIS-database. De gedachte erachter zal goed zijn, 
maar het draagt niet bij aan het begrip van modellen bij wat minder verlichte geïnteres- 
seerden. 

Trendanalyse op basis van een kleine enquête die ik persoonlijk op mij heb genomen, leert 
dat het er soms weinig toe doet wat de uitkomsten van een onderzoek zijn, zolang er maar 
gebruik gemaakt is van een model of, beter nog, het toverwoord GIS. GIS en modellen zijn 
als smeermiddel met recht beslissingsondersteunend te noemen. In hoeverre dringt de poli- 
tiek achter een ontzagwekkende wal van beleidsrapporten met het stempel 'wetenschap' de 
democratie naar de achterhoede? 

Enkele jaren geleden ging de hydroloog het veld in om gegevens te verzamelen teneinde 
deze later met de hand aan de knooppunten van een grondwatermodel toe te kennen. 
Momenteel is het gebruikelijk om zonder enig veldwerk digitale data ('gegevens' lijkt een 
archaïsme te worden) met behulp van GIS net zolang te manipuleren totdat de resultaten 
overeenstemmen met dat wat men vooraf verwachtte: GIS als dure kleurdoos. Een gevolg 
kan zijn dat men met 'best professional judgement' uniform naaldbos als landgebruik via 
een geclassificeerd remote-sensing-beeld als invoer voor een model voor de berekening van 
grondwateraanvulling gebruikt. Dat het in werkelijkheid gaat om een armetierig bos met 
enkele verzuurde grove dennen waar iedere druppel regen dwars doorheen suist, dat weet 
alleen de regisseur die er in het weekend door een plensbui overvallen is. 

Terwijl de actuele kennis over landgebruik met de jaren beter wordt, valt volgens hydro- 
logisch Nederland de neerslag al enkele decennia met grote temporele en ruimtelijke ver- 
schillen volgens een patroon waaraan het werk van Thiessen ten grondslag ligt. Voor lang- 
jarige gemiddelden voldoet deze schematisering ongetwijfeld, maar voor korte episodes - 
zoals maanden en soms ook jaren - schiet het vaak hopeloos tekort. Instationaire modellen 
die voor natuurfaciliterende doeleinden 11, n mmldag kwelverandering berekenen, hebben - 
vooral als gevolg van de grote ruimtelijke spreiding in de neerslag - op de korte termijn een 
akelig lage betrouwbaarheid. Over het gebruik van buienradar bij Xydrologic forecasting' 
verneem ik in het buitenland interessante berichten. Hoe staat het hiermee in Nederland? 
Stelt het onderzoek zich ten doel om kennislacunes op te vullen, laten we dan met de grote 
leemten beginnen. 

Michael van der Valk 
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