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Project PCLake/PCDitch:
van model naar systeembegrip
in 12 wateren
Aanlei di ng

Inzicht in de relatie tussen onder andere de inrichting,
hydrologie, waterkwaliteit, bodemcondities en de ecologische toestand is cruciaal voor de selectie van effectieve
waterkwaliteitsmaatregelen. De ecologische modellen
PCLake (voor meren) en PCDitch (voor lijnvormige wateren)
vormen hiervoor waardevolle handvatten. Tot enkele jaren
geleden werden de modellen desondanks maar weinig
toegepast. Om de drempels voor toepassing weg te nemen
is het STOWA-project ‘toetsing, verbetering en ontsluiting
ecologische modellen PCLake en PCDitch’ opgezet. In dit
project hebben STOWA, NIOO-KNAW, Wageningen
University (WUR), Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
en Witteveen+Bos de handen ineengeslagen om deze
drempels weg te nemen door het uitvoeren van casestudies
gekoppeld aan wetenschappelijk onderzoek.
Casestudi es

De basis van het project werd gevormd door vragen en
wensen van waterbeheerders rondom de modellen PCLake
en PCDitch. Deze vragen en wensen hebben een plek

Figuur 1: Overzicht van PCLake/PCDitch uitgevoerde casestudies.

gekregen in concrete casestudies. Vanuit de casestudies is
richting gegeven aan het wetenschappelijk onderzoek.
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De promovendi hebben ook gezorgd voor een sterk
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bijdragen aan het tot stand komen van helder en gezond
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oppervlaktewater. Dit gaat niet vanzelf, en vereist inzet
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aan Jan Kuiper (j.kuiper@nioo.knaw.nl), of kijk op de

• de modellen zijn wetenschappelijk ingebed door
publicaties in vooraanstaande wetenschappelijke tijd-

projectwebsite:
http://www.stowa.nl/projecten/pclake_en_pcditch.

schriften. Door de sterke focus op de ecologie en de
directe toepasbaarheid binnen het raamwerk van
alternatieve stabiele toestanden zijn de modellen
uniek in hun soort. Er is daardoor veel aandacht en
waardering vanuit de wetenschappelijke gemeenschap;
• door de verbeterde toegankelijkheid en samenwerking
op internationaal niveau worden de modellen in
toenemende mate buiten Nederland ingezet bij vraagstukken rondom de waterkwaliteit van meren en
plassen. Wij zien de van oorsprong Nederlandse
modellen dan ook als een belangrijk exportproduct.

Foto: Voorbeeld van een helder watersysteem (Witteveen+Bos).
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