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In het eerste onderzoeksprogramma hebben we
vernieuwing weten te brengen in het fundamentele
onderzoek. De meeste onderzoeksprojecten waren
te sterk verbonden aan één van de zes partners,
waardoor Delft Cluster te veel een papieren
constructie bleef. De komende jaren gaat 
veranderen. Delft Cluster wordt het aanspreekpunt
voor marktpartijen met vragen over het bebouwen
en beheren van een drassig deltagebied. Als we
onderzoek doen naar overstromingsrisico’s kijken we
naar alle problemen in onderlinge samenhang: de
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Wie is Wijnand Dalmijn?

Hij  volgde aan de TU de studie Mijnbouwkunde
en Petroleumwinning en studeerde af in de
mineraalscheiding. Vervolgens werkt hij in het
bedrijfsleven, waar hij recyclingprocessen
ontwierp en recyclingfabrieken bouwde. Na een
jarenlang verblijf in het buitenland keerde hij
terug naar de TU Delft, waar hij aan de slag ging
als hoogleraar Grondstoffenkringloop.
Vervolgens werd hij decaan bij de faculteit
Ontwerp, Constructie en Productie. In die functie
werd hij door de Raad van Toezicht gevraagd de
overstap naar Delft Cluster te maken.

Voor Delft Cluster 2 ben ik aangetrokken als

wetenschappelijk directeur. Ik heb mijn wortels in

Delft liggen, maar kom niet echt uit deze wereld.

Dat geeft mij, hopelijk, voldoende afstand om

een frisse wind door het programma te laten

waaien. We staan nu aan de start van bijna

twintig projecten op het gebied van veilig,

duurzaam en leefbaar wonen en werken in de

Delta. Zes gerenommeerde instituten hebben hun

kennis gebundeld omdat ze ervan overtuigd zijn

dat ze door de kracht van directe verbindingen

meer kunnen. Meer innovaties, slimmere

oplossingen, goedkopere constructies, betere

voorspelbare bouwprocessen, veiliger leven met

water. 

De Lijn van
Dalmijn

maatgevende belasting, de sterkte van de
waterkering en de potentiële gevolgen van een
overstroming. 

Ieder half jaar zullen we u schriftelijk op de hoogte
houden van onze voortgang met een nummer van
STAND, waarvan u nu het eerste exemplaar leest.
Daarnaast zult u regelmatig worden uitgenodigd
voor conferenties, workshops, ateliers en congressen.
Sommigen heel specifiek gericht op uw expertise,
sommigen om onze kennis met u te delen,

sommigen om onszelf te toetsen. Zijn we nog op 
de goede weg? Doen we wat u nodig heeft? 
Dat vinden we belangrijk, want de resultaten van
Delft Cluster moeten uiteindelijk echt toegepast
worden in de praktijk. Daar sta ik voor, en daar kunt
u mij op aanspreken.

Prof. Ir. W.L. Dalmijn
Wetenschappelijk directeur 
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Europa wordt steeds belangrijker. Voor de
Nederlandse overheid is dat zonneklaar. Ze heeft 
de ambitie om binnen Europa een sterke positie 
in te nemen en wil de komende decennia de sterke
punten van ons land verder uitbouwen. Punten die
nauw verbonden zijn met de ligging in de delta. We
zijn bijvoorbeeld de toegangspoort tot Europa. Dat
maakt ons land aantrekkelijk voor ondernemingen
op het gebied van internationaal transport,
logistiek, distributie en zakelijke dienstverlening.
Daarnaast kennen we in de Randstad de luxe van
‘natuur om de hoek’ in de vorm van het waterrijke
Groene Hart en de duinen langs de kust. Wat de
overheid uiteindelijk wil is Nederland ontwikkelen
tot een dynamische stadsstaat. Een samenhangend
gebied dat goed bereikbaar is, excellente kennis-
centra heeft en aantrekkelijk is om te wonen,
werken en recreëren. 

Nieuwe concepten

Steeds meer mensen, bedrijvigheid en wegen en
spoorlijnen in combinatie met een leefbare, veilige
en duurzame leefomgeving vraagt om hoog-
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waardige kennis en nieuwe concepten. Niet alleen
omdat Nederland als deltaland kwetsbaar is voor de
effecten van klimaatverandering, zeespiegelstijging
en bodemdaling. Er zijn ook andere redenen.
Burgers zijn kritischer geworden en stellen 

hoge eisen aan hun leefomgeving. Budgetten 
zijn beperkt. We zijn steeds afhankelijker van 
infrastructuur en de gevolgen van een falende
constructie worden steeds groter. Bovendien is de

Kwetsbare delta heeft
bèta-kennis nodig

Ons kleine Nederland gaan we steeds

intensiever gebruiken. Het aantal men-

sen groeit, maar ook de ambities. Binnen

Europa willen we een belangrijke positie

innemen. We willen meer bedrijvigheid

en een goede bereikbaarheid.

Tegelijkertijd willen we een veilige

woonomgeving zonder wateroverlast,

vervuiling, herrie en hinder van bouwac-

tiviteiten. Een mix van wensen die alleen

is te verwezenlijken met hoogwaardige

kennis en nieuwe concepten. Delft

Cluster tekent voor de benodigde bèta-

kennis.
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beschikbare ruimte gering. In veel gevallen moeten
we bouwen in dichtbevolkte steden of op locaties
met een slappe ondergrond, met alle risico’s van
dien. En natuurlijk moet alles snel klaar zijn.

Meerwaarde

De zes kennisinstituten die Delft Cluster vormen,
hebben elk veel kennis in huis om onze kwetsbare
delta te bebouwen en beheren. Samen zijn ze echter
tot meer in staat. Op de raakvlakken van hun kennis
kunnen ze maatschappelijk meerwaarde creëren en
tot echte innovaties komen. Een goede aansluiting
op maatschappelijke kennisvragen is daarbij
gegarandeerd door de samenwerking met markt-
partijen en probleembezitters. Je kunt dan ook
stellen dat het onderzoeksprogramma van Delft
Cluster al voor een groot deel de rol vervult, die 
de overheid ziet weggelegd voor het nieuw op te
richten Deltainstituut.

Twee sporen

Delft Cluster ontwikkelt kennis via twee sporen. Het
eerst is het slim combineren van bestaande kennis.
De samenwerking tussen de zes Delft Clusterpartners
vormt daarvoor een uitstekende basis. Het tweede
spoor betreft de uitvoering van fundamenteel
onderzoek om fysische processen beter te begrijpen.
Beter begrip leidt namelijk tot maatschappelijke
baten. Zo maakt meer inzicht in risico’s het mogelijk
om veiligheidsmarges te verkleinen. Daarnaast biedt
het partijen de mogelijkheid om slimmer met risico’s
om te gaan, bijvoorbeeld door te werken met
nieuwe contractvormen.

Betrouwbare voorspellingen 

Systeembenaderingen nemen een centrale plaats in
binnen de onderzoeksprogramma’s van Delft Cluster.
Ze maken duidelijk welke gevolgen ingrepen
allemaal kunnen hebben en zijn daarmee de basis

voor betere en meer betrouwbare voorspellingen.
Daarnaast is er veel aandacht voor levenscyclus-
benaderingen. Door te kijken naar de gehele
levensduur van constructies zijn enorme optimali-
saties mogelijk. Een iets hogere investering kan
bijvoorbeeld het benodigde onderhoud drastisch
beperken. Vaak leidt dat niet alleen tot forse
kostenbesparingen, maar ook tot een vermindering
van overlast waarmee onderhoud gepaard gaat.

Veilig, leefbaar en duurzaam  

Al het onderzoek van Delft Cluster is gericht op 
het vergroten van de veiligheid, leefbaarheid en
duurzaamheid van de kwetsbare delta. Want
uiteindelijk gaat het erom dat we ook in de
toekomst goed kunnen wonen, werken en recreëren
in ons kleine kikkerlandje. 

6



8 9

Duurzame oplossingen vragen een andere manier
van denken. Neem de aanleg van een weg, inclusief
ondergrondse infrastructuur, in onze veenweide-
gebieden. Tijdens de planvorming hebben
gemeenten tot voor kort alleen gekeken naar de
hoogte van de benodigde investeringen en geen
oog gehad voor onderhoud. Dat is niet slim. De
traditionele zandophoging, die in aanleg het
goedkoopst is, leidt na een aantal jaren tot grote
problemen. De weg verandert in een hobbelbaan,
leidingen knappen of gaan lekken en de straat moet
om de zo veel jaar open. Naast veel overlast brengt
dit hoge kosten met zich mee.

Kostenmodel

Dit soort problemen is te voorkomen door bij de
planvorming al na te denken over de totale levens-
duur van de weg. Om gemeenten daarbij te helpen,
ontwikkelt Delft Cluster diverse instrumenten. Zoals
een leidraad met ‘state of the art’ kennis van alle
bekende ophoogtechnieken en een kostenmodel.
Met dit model kunnen gemeenten de financiële en
maatschappelijke kosten van verschillende ophoog-
varianten bepalen voor de gehele levenscyclus van
de weg. Daarmee hebben ze een uitstekend hulp-
middel om hun keuze voor een duurzame oplossing
- een duurder ophoogmateriaal dat zorgt voor
minder overlast en lagere onderhoudskosten - te
onderbouwen.

Baggerspecie

Binnen de GWW-sector komen diverse reststromen
vrij die niet of nauwelijks worden benut. Een goed
voorbeeld is het baggerspecie die vrijkomt bij het
baggeren van onze waterwegen en watergangen.
Een groot deel hiervan is verontreinigd en wordt
gestort in baggerdepots. Een oplossing die niet
duurzaam is. Tegen nieuwe depots is dan ook steeds
meer maatschappelijke weerstand. Delft Cluster
ontwikkelt innovatieve baggertechnieken, waarbij
minder bagger vrijkomt. Ook werkt het aan slimme
hergebruiksopties. Opties waarbij de bagger een
nieuw leven krijgt als bouwmateriaal en ook nog
eens wordt gereinigd. 

DE DUURZAME
DELTA Duurzame oplossingen

hebben de toekomst

Om goed te kunnen blijven wonen, werken en

recreëren in ons steeds intensiever benutte land,

zijn duurzame oplossingen nodig. Delft Cluster

ontwikkelt daarvoor de benodigde bèta-kennis. 

Zo werkt het aan onderhoudsarme infrastructuur

met een lange levensduur. Ontwikkelt het slimme

hergebruiksopties voor reststromen. Ontwerpt het

integrale oplossingen. Verspreidt het ervarings-

kennis om missers te voorkomen. En denkt het na

over oplossingen om toekomstige functies niet uit

te sluiten.
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Integrale oplossingen

Duurzaam betekent zorgvuldig omgaan met geld 
en middelen. Dus niet elk probleem afzonderlijk
aanpakken, maar zoeken naar integrale oplossingen.
Delft Cluster doet dit op diverse terreinen. Neem
stedelijk waterbeheer waar het werkt aan een
integrale aanpak voor het beheer van riolering en
grond- en oppervlaktewater. Een aanpak die zorgt
dat we beter en efficiënter kunnen reageren op
processen als klimaatverandering en bodemdaling. 

Kennis toegankelijk maken

Veel duurzame oplossingen ontstaan door het slim
combineren van bestaande kennis. Daarom ontwik-
kelt Delft Cluster digitale technieken om kennis
toegankelijk te maken en te verspreiden. Daarbij
gaat niet alleen om ‘papieren’ kennis. Veel aandacht
gaat uit naar beschikbaar maken van ervarings-
kennis. Met deze kennis zijn namelijk missers uit het
verleden te voorkomen. Verder past Delft Cluster
technieken als ‘fuzzy logic’ toe om meetgegevens
van andere projecten echt te kunnen gebruiken bij
het zoeken van duurzame oplossingen voor nieuwe
projecten.  

Toekomstige functies

Duurzaam is meer dan ‘goed voor het milieu’ en
‘met een lange levensduur’. Het betekent ook
kiezen voor oplossingen die toekomstige functies
niet uitsluiten. Dat is onder meer van groot belang
bij ondergronds bouwen. We stoppen steeds meer
functies in de ondergrond. Daarbij moeten we niet
vergeten dat alles wat in de grond zit er niet zomaar
weer uit is. Problemen die zich voordoen met oude
funderingen bij stadsvernieuwingsprojecten maken
dat maar al te duidelijk. Daarom ontwikkelt Delft
Cluster technieken die zorgen dat we de toekom-
stige generaties niet opzadelen met ondoordachte
keuzes die we nu maken. Zorgvuldig afwegen op
basis van alle beschikbare kennis, ook dat is duur-
zaam bouwen.
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Hoe houden we Nederland leefbaar, terwijl we ook
steeds meer willen? Dat is een actueel vraagstuk.
Neem de bereikbaarheid van onze steden. Nu al
staan er elke dag in de ochtend- en avondspits
eindeloze files. Ondertussen neemt het aantal auto’s
ieder jaar verder toe. Het openbaar vervoer dan
maar? Eén wisselstoring en een groot deel van het
treinverkeer is ontregeld.

Onderhoudstoestand

Veel van de vertragingen hangen samen met de
slechte onderhoudstoestand van onze wegen en
spoorwegen. Daarom doet Delft Cluster veel onder-
zoek naar het terugdringen van onderhoud en het
verlengen van de levensduur van constructies en
materialen. Zo ontwikkelt het innovatieve grond-
verbeteringstechnieken, waarbij het onder andere
gebruik maakt van biotechnologie. Ook kijkt het
naar de wisselwerking tussen de ondergrond en

DE LEEFBARE
DELTA

Intensiever ruimtegebruik 
sluit leefbaarheid 
niet uit

Meer mensen, meer bedrijvigheid en meer mobiliteit.

Dat is het toekomstbeeld van Nederland. De kunst is

om deze trend niet ten koste te laten gaan van de

bestaande leefkwaliteit. Delft Cluster levert daaraan

een bijdrage met het ontwikkelen van slimme con-

cepten en hoogwaardige kennis.
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gebruik. Bij dit laatste kun je denken aan vormen
waarbij functies als wonen of werken worden
gecombineerd met waterberging. Allemaal kennis
die zorgt dat we prettig kunnen blijven wonen,
werken en recreëren in Nederland. Ook als we de
beperkte ruimte intensiever gaan benutten.
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weg- en spoorwegconstructies. Verder werkt het 
aan een aanpak voor het slim beheren van beton-
constructies, omdat onderhoud aan viaducten en
bruggen ook een bron van vertragingen is.   

Overlast

Leefbaarheid is natuurlijk meer dan goede bereik-
baarheid. Het gaat ook om het beperken van
overlast. Eén van de oplossingen daarvoor is het
‘wegstoppen’ van overlastveroorzakende functies in
de ondergrond. Om de openbare ruimte in steden
aantrekkelijk te houden, komen er bijvoorbeeld
steeds meer ondergrondse parkeergarages en
ondergrondse vervoerssystemen. Delft Cluster
onderzoekt hoe deze met zo min mogelijk overlast
voor de omgeving kunnen worden gebouwd.
Daarnaast onderzoekt het de mogelijkheden om 
ook in de bovenste slappe lagen van ondergrond 
te kunnen bouwen.

Opgebroken straten

Een vorm van overlast die door veel burgers als
uitermate hinderlijk wordt ervaren zijn veelvuldig
opgebroken straten. Delft Cluster besteedt daarom
veel aandacht aan technieken die het graven in de
stad overbodig maken. Denk aan technieken zoals
de horizontaal gestuurde boring voor het aanleggen
van kabels en leidingen. Om het onderhoud aan
wegen en ondergrondse infrastructuur in gebieden
met een slappe ondergrond te minimaliseren, doet
het ook onderzoek naar duurzame ophoogtechnie-
ken en slimme onderhoudsstrategieën.

Bagger

Het behouden of verbeteren van bestaande kwalitei-
ten is een ander aspect van leefbaarheid. Hoe
voorkomen we dat we de komende jaren niet
‘verdrinken’ in de enorme stroom verontreinigde
bagger? Hoe garanderen we de kwaliteit van ons
drinkwater? En hoe zorgen we ervoor dat woon-

wijken en tuinbouwgebieden niet blank komen 
te staan na een periode van hevige regenval?
Onderzoek van Delft Cluster is gericht op het vinden
van antwoorden op deze vragen. Zo ontwikkelt het
slimme hergebruiksmogelijkheden voor bagger, doet
het onderzoek naar nieuwe zuiveringstechnieken 
en werkt het aan innovatieve vormen van ruimte-
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Bijna ieder jaar zijn er beelden op de televisie van
grote overstromingen in landen als Bangladesh en
India. Als Nederlanders reageren we daar nogal
laconiek op: dat gebeurt daar nu eenmaal. Maar
weinigen beseffen dat wij zelf ook in een kwetsbaar
deltagebied wonen. En dat we het alleen droog
weten te houden door gigantische bedragen te
investeren in waterbeheer. De komende decennia 
zal dat niet veranderen. Sterker nog, gezien de
klimaatveranderingen, zeespiegelstijging en bodem-
daling zullen we alleen maar meer moeten doen 
om het water buiten te houden.

Besparing

Delft Cluster ontwikkelt kennis en concepten om 
de bescherming tegen het bedreigende water zo
efficiënt mogelijk uit te voeren. Iedere euro kun je
immers maar één keer uitgeven. Veel aandacht gaat
uit naar het vergroten van inzicht in fysische proces-
sen. Met resultaat. Zo maakte de Bergambachtproef
die Delft Cluster uitvoerde, duidelijk dat de rivier-
dijken aanmerkelijk sterker zijn dan gedacht. 
Bij deze proef lieten onderzoekers een stuk dijk 
dat buiten gebruik was, onder gecontroleerde

DE VEILIGE
DELTA

In ons drassige deltagebied is

veiligheid niet vanzelfsprekend. 

Altijd is er kans op overstromingen,

wateroverlast, aantasting van

drinkwaterbronnen of schade aan

bestaande constructies. Risico’s die

stuk voor stuk zijn te beheersen. Het

kost alleen veel geld. Delft Cluster

ontwikkelt kennis om op een

verantwoorde én betaalbare manier

met deze risico’s om te gaan. 

Dus niet standaard uitgaan van grote

veiligheidsmarges, maar voortdurend

nagaan of er ook slimmere

oplossingen zijn. 

Veiligheid tegen
acceptabele kosten
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omstandigheden bezwijken. De grotere sterkte
betekent dat de komende decennia een besparing
mogelijk is van circa honderd miljoen euro op de
beveiliging van het achterland tegen de steeds
hogere rivierwaterstanden. 

Extreme neerslag

Veiligheid is meer dan hoogwaterbescherming. We
willen ook geen ondergelopen straten, kelders en
tuinbouwgebieden door extreme neerslag. Dat
vraagt naast technische maatregelen om een andere
ruimtelijke planning. We moeten ons ruimtegebruik
meer aanpassen aan de natuurlijke omstandigheden.
Dus geen woningen of kassen bouwen in de laagst-
gelegen delen van Nederland. Delft Cluster ontwik-
kelt kennis en instrumenten om invulling te geven
aan de nieuwe ruimtelijke planning. Het werkt
onder meer aan geavanceerde simulatiemodellen,
waarmee de effecten van ruimtelijke keuzen zijn
vast te stellen en verschillende alternatieven kunnen
worden vergeleken.

Zuiveringstechnieken

Drinkwater en veiligheid zijn nauw met elkaar
verbonden. Voor ons drinkwater zijn we steeds
afhankelijker van oppervlaktewater. Dat is niet
zonder risico’s. Het aantal verontreinigende stoffen
neemt toe. Stoffen die zich in onze waterrijke delta
snel kunnen verspreiden en onze drinkwatervoor-
ziening ernstig kunnen bedreigen. Daarom zijn er

nieuwe zuiveringstechnieken nodig. Delft Cluster
werkt aan innovatieve zuiveringstechnologie voor 
de 21e eeuw. Ook doet het onderzoek naar een
optimaal gebruik van waterleidingnetten en het
voorkomen van vervuiling bij de bron. De kennis 
die dit oplevert is niet alleen van belang voor
Nederland, maar ook internationaal toepasbaar.

Hoge eisen

Door het steeds intensievere ruimtegebruik gaan 
we meer en meer bouwen in dichtbevolkte steden,
zowel boven- als ondergronds. Dat stelt hoge eisen
aan ontwerp en uitvoering. Ten slotte zit niemand te
wachten op scheuren in zijn pand of trillingsoverlast.
Delft Cluster ontwikkelt kennis om veilig te kunnen
bouwen in verstedelijkte gebieden. Zo werkt het aan
methodieken en instrumenten om beleidsmakers en
bestuurders tijdig te voorzien van de noodzakelijke
technische informatie. Denk aan risicoanalyses,
ervaringskennis en technische alternatieven.
Op het gebied van techniekontwikkeling richt Delft
Cluster zich vooral op ondergronds bouwen. Het
onderzoekt bijvoorbeeld hoe bij het boren van
tunnels de effecten op de omgeving zo goed
mogelijk zijn te beheersen. Ook doet het onderzoek
naar het beperken van risico’s en faalkosten bij de
aanleg van bouwputten en funderingen. Met de
kennis die dit oplevert moet het in de toekomst
mogelijk zijn om de ondergrond optimaal te
benutten, zonder dat dit gevaar oplevert voor
omwonenden.

18
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Kort
Nieuws

Kernthema Beheerst Benutten van de
Ondergrond
Programmaleider: Peter van den Berg 
e-mail: p.vandenberg@geodelft.nl
telefoon: 015 269 36 81
Om het dichtbevolkte Nederland leefbaar te houden,
willen we ruimtevragende functies steeds meer onder-
brengen in de ondergrond. Denk aan parkeergarages,
transport- en vervoerssystemen en distributiecentra. Bij
de aanleg van ondergrondse voorzieningen is hoog-
waardige integrale kennis nodig om schade en hinder te
voorkomen, zeker in stedelijke gebieden. 

De drie projecten binnen dit kernthema zijn:
� Beheerst boren

projectleider: Paul Litjens
e-mail: p.p.t.litjens@geodelft.nl
telefoon: 015 269 37 67

� Innovatief ondiep bouwen
projectleider: Jos  Wessels
e-mail: j.wessels@bouw.tno.nl
telefoon: 015  276 32 05

� Nieuw perspectief voor funderingen en 
bouwputten
projectleider: Mandy Korff,
e-mail: m.korff@geodelft.nl
telefoon: 015 269 37 66

Kernthema Tools voor
Risicomanagement
Bij de ontwikkeling van infrastructuur wordt meestal pas
in een laat stadium van het planproces gebruik gemaakt
van technische kennis. Beleidsmakers en planologen
hebben dan vaak al zo veel zaken vastgelegd, dat er
geen ruimte meer is voor technische innovaties en
oplossingen die goedkoper, hoogwaardiger en duur-
zamer zijn. Het kernthema Bouwen met beleid wil
daarin verandering brengen. Het richt zich op het tijdig
inbrengen van betrouwbare kennis van risico’s en
technische oplossingen in infrastructurele planprocessen
en wil een brug slaan tussen de technische wereld en de
wereld van beleid en bestuur. Om dat te bereiken
ontwikkelt het kernthema methoden, systemen en
modellen waarmee bestuurders en beleidsmakers meer
zicht krijgen op de effecten van hun beslissingen. 

De drie projecten binnen dit kernthema zijn:
� Onderhoudsstrategie in gebieden met slappe grond

projectleider: Jos Maccabiani
e-mail: j.maccabiani@geodelft.nl
telefoon: 015 269 37 46

� Consequenties van beslissingen bij planontwikkeling
projectleider: Robin Seijdel,
e-mail: r.seijdel@bouw.tno.nl
telefoon: 015 276 31 18

� Risicomanagement
projectleider: Dirk Pereboom,
e-mail: d.pereboom@geodelft.nl
telefoon: 015 269 37 33

Kernthema Ruimtelijk plannen met
water
De afgelopen vijftig jaar is bij het plannen van ruimtelijke
functies weinig rekening gehouden met het watersysteem.
Uitgangspunt was dat eventuele problemen met techniek
wel zouden zijn op te lossen. Inmiddels is sprake van een
kentering. Wateroverlast, droogte, bodemdaling en
vervuiling van het milieu heeft duidelijk gemaakt dat
techniek zijn beperkingen heeft en we gebruiksfuncties
moeten aanpassen aan de natuurlijke omstandigheden.
Dat heeft geleid tot het beleidsuitgangspunt ‘water als
ordenend principe’. 
De kern hiervan is dat bij ontwikkelingsprojecten zoveel
mogelijk gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden
die het watersysteem van nature heeft. Om aan dit uit-
gangspunt invulling te kunnen geven, zijn modellen en
methodieken nodig waarmee de effecten van ruimtelijke
keuzes op het watersysteem kunnen worden vastgesteld
en waarmee verschillende oplossingen op een objectieve
manier kunnen worden vergeleken. Alleen dan kunnen we
komen tot een duurzaam en efficiënt gebruik van water
en ruimte, Het kernthema Ruimtelijk Plannen met Water
gaat dergelijke modellen en methodieken ontwikkelen.

De drie projecten binnen dit kernthema zijn: 
� Water als ordenend principe

projectleider: Dr. J.C. (voornaam??) Gehrels,
e-mail: j.gehrels@nitg.tno.nl
telefoon: 030 256 47 67

� Duurzame ontwikkeling van de Noordzee en kustzone
projectleider: Mark van Koningsveld, 
e-mail: mark.vankoningsveld@wldelft.nl
telefoon: 015 ....

� Modelinstrumenten voor implementatie KRW
projectleider: Harm Duel
e-mail: harm.duel@wldelft.nl
telefoon: 015 285 84 59

Kernthema Stedelijk Waterbeheer
Het beheer van de drink- en afvalwaterinfrastructuur en van het grond- en oppervlaktewater in verstedelijkte
gebieden vraagt om nieuwe kennis en concepten. Op drinkwatergebied is sprake van een toenemend aantal
verontreinigende stoffen die nieuwe zuiveringstechnieken vereisen. Het beheer van grond- en oppervlaktewater en rio-
lering vergt een meer integrale benadering om efficiënt te kunnen anticiperen op bijvoorbeeld klimaatveranderingen
en bodemdaling. Het kernthema stedelijk waterbeheer speelt op beide behoeften in. Het doet onderzoek naar innova-
tieve zuiveringstechnologie, een optimaal gebruik van het waterleidingnet en het voorkomen van vervuiling aan de
bron. Ook ontwikkelt het kennis om de effecten van wateroverlast, watertekort en waterkwaliteit op bebouwing,
infrastructuur, waterwinning en duurzaamheid integraal te kunnen beschouwen. Verder werkt het aan een zogeheten
totale systeembenadering, waarbij kennis uit verschillende vakgebieden wordt geïntegreerd en geschikt gemaakt voor
nieuwe toepassingen. Centrale thema’s hierbij zijn stroming en processen in leidingen en reactoren. 

De drie projecten binnen dit kernthema zijn:
� Drinkwater

projectleider: Emile Cornelissen, 
e-mail: emile.cornelissen@kiwa.nl
telefoon: 030 244 83 56

� Integraal stedelijk waterbeheer
projectleider: Peter Hesen
e-mail: peter.hesen@kiwa.nl
telefoon: 030 606 97 18

� Totale systeembenadering
projectleider: L (voornaam) Rietveld
e-mail: l.rietveld@citg.tudelft.nl
telefoon: 015 278 47 32 21

Kernthema Onderhoudsarme
Infrastructuur
Programmaleider: Meindert Van
e-mail: m.a.van@geodelft.nl
telefoon: 015 269 38 15
Op onze intensief benutte wegen en spoorlijnen leidt
onderhoud tot files en vertragingen. Er is dan ook grote
behoefte aan het verlengen van de levensduur van
constructies en materialen. Ook is er behoefte aan het
reduceren van de kosten van infrastructuur gedurende
de totale levensduur. 
Het kernthema speelt hierop in door ontwikkelen van
onder meer betrouwbare voorspellingsmodellen,
methoden voor integraal ontwerpen (waarbij rekening
wordt gehouden met de wisselwerking tussen onder-
grond, onderbouw en bovenbouw), innovatieve grond-
verbeteringstechnieken en een aanpak voor het slim en
duurzaam beheren van betonconstructies.

De drie projecten binnen dit kernthema zijn:
� Duurzaam beheer van aardebanen voor het spoor

projectleider: Marcel Visschedijk, 
e-mail: m.visschedijk@geodelft.nl
telefoon: 015 269 38 40

� Duurzaam beheer van betonconstructies voor wegen
projectleider: .............
e-mail: .............
telefoon: .............

� Voorspelbare ondergrond voor infrastructuur 
projectleider: J.Visser (voornaam?) 
e-mail: j.visser@bouw.tno.nl
telefoon: 015 276 32 28 

Kernthema Leren en Beheersen van
Overstromingsrisico’s
Programmaleider: Toon Segeren
e-mail: toon.segeren@wldelft.nl
telefoon: 015  285 87 47
Klimaatverandering, zeespiegelstijging, grotere
rivierafvoeren, bodemdaling en een groeiend areaal
verhard oppervlak vergroten de kans op overstromingen
in deltagebieden zoals Nederland. Tegelijkertijd nemen
de potentiële gevolgen van wateroverlast toe, vooral
doordat de economische activiteiten in laaggelegen
gebieden fors zijn toegenomen. Om ervoor te zorgen 
dat we veilig en comfortabel kunnen wonen in delta-
gebieden, zijn slimme maatregelen nodig. Binnen het
kernthema Beheersen van overstromingsrisico’s wordt 
de benodigde kennis over hoogwaterbescherming,
waterkwantiteit, waterkwaliteit, wateroverlast,
bodemdaling en verzilting ontwikkeld evenals over
baggeren en onderhoud van oppervlaktewateren. 

De vier projecten binnen dit kernthema zijn: 
� Wateroverlast door droogte, verzilting en 

bodemdaling
projectleider: Bennie Minnema, 
e-mail: bennie.minnema@tno.nl
telefoon: 030 256 47 65

� Waterkwaliteit bij calamiteiten
projectleider: Jos van Gils
e-mail: jos.vangils@wldelft.nl
telefoon: 015 285 84 72

� Veiligheid tegen overstromingen
projectleider: Jos Dijkman
e-mail: jos.dijkman@wldelft.nl
telefoon: 015 285 84 57

� Bagger als bouwstof
projectleider: Jan de Feijter, 
e-mail: j.w.defeijter@geodelft.nl
telefoon: 015 269 37 25


