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Stellingen behorend bij het proefschrift:
Toddling ’long the River Meuse: Integrated Assessment and participatory Agent-Based
Modelling to support River Management
door Pieter Valkering
1.

Gedurende een planproces voor rivierbeheer zijn doelstellingen en inzichten
voortdurend aan verandering onderhevig. Een rivierverruimingsproject als De
Maaswerken zou hier rekening mee moeten houden (Hoofdstuk 4).

2.

Het opleggen van harde doelstellingen voor kosten, uitvoeringstermijn,
overstromingsnorm en oppervlakte natuur is begrijpelijk. Echter, het toestaan van een
zekere flexibiliteit in deze doelstellingen kan het maatschappelijk draagvlak voor een
rivierbeheerplan flink doen toenemen (Hoofdstuk 6).

3.

Het goed kunnen begrijpen van de sociale dynamiek van het lange termijn waterbeheer
vereist een benadering waarbij theorievorming, modelsimulatie en stakeholder
participatie hand in hand gaan. In een spelbenadering kunnen deze drie elementen
goed worden gecombineerd (Hoofdstuk 7).

4.

Het complexe en dynamische karakter van rivierbeheer vereist een reflexieve
planbenadering, waarbij de voortdurende reflectie op doelen en overtuigingen van
even groot (of zelfs groter) belang is als de gedetailleerde effectanalyse van
rivierbeheerstrategieën. Een model als Toddler kan dit reflexieve planproces
ondersteunen (Hoofdstuk 8).

5.

Bij het toepassen van Agent-Based modellering in de context van Integrated
Assessment is het participatieve element onontbeerlijk, zowel om inzicht te krijgen in
complexe maatschappelijke systemen (het ‘modelleren’), alsmede om processen van
sociaal leren te ondersteunen (het ‘leren’).

6.

De term ‘Integrated Assessment model’ is lastig eenduidig te definiëren, ondermeer
omdat er diverse modelbenaderingen zijn die vergelijkbare uitgangspunten hanteren.
Het zou nuttig zijn de kernkenmerken van een Integrated Assessment model te
definiëren, zodanig dat op basis daarvan het ‘IA gehalte’ van modellen kan worden
bepaald.

7.

Het grootste risico van (de angst voor) klimaatverandering is het overdreven
dimensioneren van de rivier voor de afvoer van water, waarbij de overige kwaliteiten
van de rivier (natuur, landschap, landbouw) uit het oog verloren worden.

8.

Een goede norm is toetsbaar. De huidige overstromingsnorm voldoet niet aan deze eis,
omdat de kans op overstromingen praktisch onmeetbaar is, en daardoor slechts met
een grote onzekerheidsmarge kan worden bepaald.

9.

All models are wrong, but some are useful (George Box).

10. In het internationale recht zou een vergeldingsactie het zwaarst gestraft moeten
worden, aangezien zij de belangrijkste factor is in spiralen van geweld.
11. Een proefschrift schrijven is net als kanovaren op de Grensmaas. Je loopt nogal eens
vast, maar je komt gelukkig altijd weer los.

