
Detailprogramma donderdag 17 maart 

9.00-9.30  Ontvangst met koffie 
 
9.30-9.45  Opening door dagvoorzitter Bas van der Wal (STOWA)  
 
9.45 - 10.05 Evaluatie maatlatten (Bart Reeze, Arcadis) 

Ervaring met maatlatten. Zijn maatlatten goed toepasbaar? Hoe betrouwbaar 
zijn de maatlatten? Hoe wordt er in de praktijk mee omgegaan? Past dit bij 
het doel waarvoor de maatlatten zijn opgesteld? 

10.05-10.25 Evaluatie doelafleiding (Eddy Lammens, Waterdienst) 
Vrijwel alle Nederlandse wateren aangewezen als sterk veranderd of 
kunstmatig. Is het een goede keuze geweest om veel vrijheid te laten aan 
regionale waterbeheerders? Vanuit welke basis zijn de doelen afgeleid en 
wat kunnen we hiervan leren? 

10.25-10.50 Stelling 1, discussie + stemming 
 
10.50-11.20  Koffie en thee pauze 
 
11.20-11.40 Evaluatie maatregelen (Peter van Puijenbroek- PBL) 

Er is landelijk een groot budget gereserveerd voor maatregelen. Deze 
maatregelen zijn opgenomen in de SGBP’s. Zijn maatregelen geformuleerd 
vanuit de doelen, of zijn de maatregelen omgezet in doelen? Zijn de 
maatregelen bedacht vanuit de KRW-gedachte of waren deze allang bekend 
en is er een KRW-sausje overheen gegoten? Heeft de KRW een wezenlijke 
bijdrage geleverd in het bedenken van de maatregelen en zo ja, is dat goed 
gegaan?  

11.40-12.00 Doelen en maatregelen op basis van stoplichten (Maarten Ouboter, 
Waternet) 
Een alternatieve benadering voor het afleiden van doelen en maatregelen is 
een benadering, waarbij het ecologisch systeem centraal staat en waarbij 
een eenduidige relatie met (type) maatregelen is. In de stoplichtenmethodiek 
staat een gebiedsbreed toepasbaar diagnostisch kader centraal.  

12.00- 12.25  Stelling 2 discussie  + stemming 
 
12.25-13.30 Lunch 
 
13.30-14.45 Discussie in groepen, 3 thema’s  

Groep Maatlatten: Dragen de maatlatten bij aan het systeembegrip?  
Ronald Bijkerk (Koeman en Bijkerk) en Herman van Dam (Water en Natuur) 
Groep Doelafleiding: Hoe gaan we om met effecten van buitenaf, zoals 
klimaatverandering en exoten?  
Sarian Kosten (WUR) en Ellis Penning (Deltares) 
Groep Maatregelen: Hoe vergroot ik het rendement van maatregelen?  
Sebastiaan Schep (Witteveen & Bos) en Maarten Ouboter (Waternet):  
 

14.45-15.15 Theepauze 
15.15-16.00 Discussie en afronding 
 
16.00-  Borrel 
 
 


