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Beleidsmakers worden in toenemende mate geconfronteerd met de noodzaak om 
beleidsmaatregelen door te rekenen en te vergelijken. Tegelijkertijd verwacht het 
publiek dat beleidsmakers een transparante en goed geïnformeerde afweging van 
alternatieven maken. Integrale analyses zijn één manier (naast bijvoorbeeld multi-
criteria analyse en kosten-baten analyse) om aan deze verwachtingen tegemoet 
te komen. Integrale analyses proberen de mogelijke, (on)bedoelde gevolgen van 
verschillende beleidsmaatregelen inzichtelijk te maken door de mogelijke impact 
van de beleidsmaatregelen op de omgeving zoveel mogelijk te kwantificeren. 
Aangezien zowel lokale als grootschalige processen de veranderingen veroor-
zaken en beïnvloeden waar beleidsmakers rekening mee moeten houden, zouden 
beleidsondersteunende instrumenten –zoals integrale analyses - idealiter ook bei-
de typen processen en hun interacties omvatten. Doordat integrale analyses veelal 
een enigszins eenzijdige focus hebben op lokale ofwel grote schaal, blijkt dat zij 
vaak onvoldoende aandacht hebben voor beide typen processen en hun eventuele 
interacties. Voorbeelden van een dergelijk succesvolle schaal-integratie zijn dan 
ook schaars. De achterliggende vraag in dit proefschrift is of een preferente aanpak 
kan worden geïdentificeerd om lokale en grootschalige processen te integreren in 
integrale analyses. Hiervoor heb ik in dit proefschrift vijf verschillende integrale 
analyses uitgevoerd, en daarna nogmaals tegen het licht gehouden. De voor- en 
nadelen van de verschillende methodes worden beschreven, waarna algemene 
gevolgtrekkingen over modelselectie en de integratie van lokale en grootschalige 
processen worden gemaakt. 

In de hoofdstukken 2-4 is gebruik gemaakt van modellen die hiërarchisch, van 
hoog naar laag gekoppeld (top-down ‘nested’) zijn. Hoofdstuk 2 onderzocht 
de gevolgen van landgebruiksverandering op de hydrologie van zes Europese 
stroomgebieden. In hoofdstukken 3 en 4 werden de mogelijke gevolgen van de 
grootschalige teelt van biobrandstoffen op landgebruik en biodiversiteit geschat. 
Verschillende scenario’s met aannames over socio-economische ontwikkelingen en 
klimaatverandering werden doorvertaald naar verwachte veranderingen in landge-
bruik binnen de EU25 met een ruimtelijke resolutie van 1 km2. Door de hiërarchis-
che koppeling van de modellen konden alleen grootschalige, top-down processen 
gesimuleerd worden en zijn bottom-up processen niet meegenomen in de model-
len. Daarbij werden veel processen niet mechanisch gemodelleerd maar benaderd 
met empirische relaties of expert-kennis. De resultaten van deze modellen laten 
dan ook slechts conclusies toe op het regionale schaalniveau (administratief: dis-
tricten of provincies) en niet op het lokale schaalniveau (individuele pixels), on-
danks de hoge ruimtelijke resolutie van deze studies (1 km2). 
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In hoofdstuk 5 en 6 ligt de nadruk juist op lokale processen. In hoofdstuk 5 werden 
verschillende waterkwaliteits- en waterkwantiteitsprocessen gemodelleerd in twee 
veenpolders. Het waterkwaliteits- en waterkwantiteitsmodel werd vervolgens toe-
gepast op een ‘imaginaire’ veenpolder, die gedimensioneerd was op basis van het 
gemiddelde van een reeks veenpolders. Deze ‘imaginaire’ veenpolder werd ve-
rondersteld representatief te zijn voor veenpolders, waardoor generieke conclusies 
getrokken konden worden. In hoofdstuk 6 worden koolstofemissies uit veldmetin-
gen gekoppeld aan vegetatietypen en vervolgens via landgebruik opgeschaald naar 
het landschap van een hele veenpolder. Zo kan de koolstofemissie geschat worden 
voor een groot aantal andere polders waarvoor digitale vegetatie- en landgebruik-
skaarten beschikbaar waren. In beide hoofdstukken werden dus lokale processen 
in detail gemodelleerd voor een beperkt aantal locaties en daarna opgeschaald 
naar de regionale schaal. Hierbij wordt verondersteld werd dat de voor de veldmet-
ingen gekozen locaties representatief zijn voor de gehele regio. Grootschalige pro-
cessen werden meegenomen door de mogelijke lokale gevolgen van globale trends 
(zoals beschreven in scenario’s) in te schatten en deze als nieuwe randvoorwaarde 
mee te nemen in de modelberekeningen. Hoewel deze twee hoofdstukken de lokale 
processen en situatie in detail beschreven, deden ze dit voor een relatief klein ge-
bied. Daardoor werd veel onzekerheid geïntroduceerd tijdens het opschalen van de 
resultaten naar de regionale schaal.

De hiërarchisch gekoppelde modellen in hoofdstukken 2-4 gebruikten een duideli-
jke top-down aanpak, waarbij alleen grootschalige, top-down processen werden 
gemodelleerd. Hoewel deze studies probeerden om binnen het studiegebied ook 
de specifieke lokale situaties en verschillen -waarin lokale en bottom-up processen 
eveneens een belangrijke rol spelen- te benaderen door gedetailleerde ruimtelijke 
informatie en downscaling algoritmes te gebruiken, werd de lokale situatie niet 
nauwkeurig genoeg weergegeven voor een goede, lokale analyse door (te) een-
voudige weergave van de processen. Verbeteringen in de modelprocessen (dus 
hogere proces-resolutie) lijken dan ook doelmatiger om hiërarchisch gekoppelde 
modellen bruikbaar te maken voor lokale analyses dan het gebruiken van gedetail-
leerdere ruimtelijke informatie. Hoofdstukken 5 en 6 laten zien dat het opschalen 
van modellen met gedetailleerde procesbeschrijvingen ook nadelen heeft. Deze 
nadelen behelzen niet alleen databeschikbaarheid en modelparametrisatie, maar 
ook de onzekerheid van het opschalen vanuit kleinschalige veldlokaties naar 
grootschalige landschappen. 

Dit proefschrift zien dat lokale en globale processen (en eventuele interacties) geïn-
tegreerd kunnen worden in integrale analyses door ofwel globale processen terug 
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te schalen (top-down aanpak) of door juist lokale processen op te schalen (bottom-
up aanpak). Beide aanpakken hebben hun voor-en nadelen. Dit proefschrift laat 
dan ook duidelijk zien dat er geen ‘one-size-fits-all’ methode beschikbaar is en dat 
de uiteenlopende problemen, processen en betrokken partijen maatwerk nodig 
maken in plaats van een standaardaanpak. Dit proefschrift laat echter eveneens 
zien dat de beschikbare aanpak goede resultaten kan leveren en dat dergelijke 
studies nuttige en praktische inzichten kunnen geven.


