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Translational ecology is grensoverstijgend milieonderzoek dat

leidt tot maatregelgericht onderzoek dat zich concentreert op 

behouden of verbeteren van de veerkracht van socio-

ecologiscche systemen





Klimaatsverandering

Eutrofiëring

Prioritaire en 

emergente stoffen

Teurlincx et al., COSUST, 2018

Een snel veranderende 

wereld…

Hydromorfologische

aanpassingen

Bestrijdingsmiddelen



Zet onze waterkwaliteit onder druk…



Wat gevolgen heeft voor de diensten die ons water 

levert…

Aquatische 

ecosysteemdiensten

Leverend Regulerend

C, N, P

Ondersteunend

N
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Cultureel

En de vraag naar schoon 

en gezond water 

toeneemt?



Waterkwaliteitsbeheer voor wie?

IPBES natures

futures framework



Hoe doen wij het vergeleken met de rest van Europa?



Ex Ante, 2021, in press



Overige wateren laten een vergelijkbaar beeld zien…

Van Halsema, 2021



Nederland is Europees kampioen exemptions…

“Maatregelen zijn te kostbaar of 

technisch niet haalbaar”

“Droogte of extreme neerslag is een 

force majeure”

Starke et al., Sustainability, 2021





Wie is de probleemhouder?

KRW-kosten maatregelenprogramma 2022-2027



Conflicterende regelgeving

Bouwma et al., 2020

Zijn KRW doelen en 

Natura 2000 doelen 

verenigbaar?



Resultaatverplichting maar beperkte effectmonitoring

Stichtse Rijnlanden., 2020 ESF systematiek, STOWA



Klimaatsverandering is niet een tijdelijke Force 

Majeure



Klimaatsverandering: risico’s voor waterkwaliteit

 Concentratie van voedingstoffen en 

prioriteitstoffen tijdens droge periodes

 Verzilting grondwater en oppervlakte 

water

 Riooloverstort tijdens extreem natte 

periodes

 Groter risico op zuurstofloosheid tijdens 

warme periodes

 Verminderde effectiviteit van maatregelen 

tijdens warme periodes

 Verhoogde methaanuitstoot tijdens 

warme periodes
Moss et al, Inland waters, 2011



Zijn onze maatregelen nog wel effectief tijdens 

(extreme) klimaatsverandering?
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#generationrestoration



Duurzaam herstel in een sterk veranderende wereld 

vraagt om een water transitie….


