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Het eerste interview is met Ingwer de Boer, directeur van het programma Ruimte 

voor de Rivier, en Sybe Schaap, voorzitter van de Unie van Waterschappen en dijk-

graaf van Waterschap Groot-Salland. De uitvoering van dit mega-programma combi-

neert gegarandeerde veiligheid tegen overstromingen met maximale ruimtelijke 

verbeteringen. Dit vereist een creatieve samenwerking tussen de vele betrokken 

partijen en de toepassing van innovaties. 

Het interview met Ben van de Ven, projectleider van de Proeftuin Plaspoelpolder in 

het stadsgewest Haaglanden, staat geheel in het teken van de zoektocht naar inno-

vatieve vormen van waterberging. Het forse bedrijventerrein bij Rijswijk is toe aan 

een grondige opknapbeurt. De sinds kort door de Kader Richtlijn Water verplichte 

watertoets vereist voldoende waterberging, maar voor een traditionele aanpak is 

De maatschappelijke noodzaak voor duurzame gebiedsinrichting stelt ons voor urgente en 

complexe opgaven. Innovaties zijn hierbij onvermijdelijk. Dit boekje maakt de uitdagingen 

voor duurzame gebiedsinrichting zichtbaar, vanuit een aantal perspectieven. In vier interviews 

en een debat komen diverse maatschappelijke dilemma’s naar voren. Delft Cluster kennis-

producten bieden concrete oplossingen.

Inleiding

Innovatie voor duurzame  
gebiedsinrichting
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onvoldoende ruimte. Daarom zijn innovatieve technische oplossingen en innova-

tieve samenwerkingsvormen vereist.

Het debat in de Rode Hoed ging over buitendijks bouwen in Almere. Vanwege binnen-

dijks ruimtegebrek is dit wellicht noodzakelijk, om de schaalsprong van 185.000 

naar 350.000 inwoners in 2030 te kunnen maken. In het debat stond niet zozeer de 

veiligheid van buitendijks bouwen centraal, als wel de ecologische effecten op het 

IJmeer en het Markermeer. De vraag is: Wat is ecologisch verantwoord?

Het interview met de burgemeesters van Delft en Boskoop, Bas Verkerk en Coos 

Rijsdijk, gaat over de ontwikkelingen in de tuinbouw in relatie tot ruimtelijke ont-

wikkeling. De tuinbouw maakt een transitie door, schaalvergroting en intensivering. 

Dit vraagt om nieuwe logistieke oplossingen met een integrale visie op gebiedsont-

wikkeling. 

De GWW-sector moet een technische en bestuurlijke systeemsprong maken, om 

duurzame gebiedsontwikkeling en vervoer te combineren. Dit volgt uit het interview 

met Wouter Remmelts, directeur BAM Civiel en Cees Brandsen, HID van de Dienst 

Infrastructuur van Rijkswaterstaat. Anders met elkaar samenwerken, met partner-

ships en goede afspraken over bijvoorbeeld intellectueel eigendom, is een nood-

zakelijke eerste stap. 

Welke kennis is ontwikkeld om deze complexe vraagstukken te helpen oplossen? 

Hiervoor treft u rondom ieder interview kennisproducten aan. Daarnaast ziet u 

vanaf bladzijde 51 de highlights van de behaalde wetenschappelijke resultaten.

Wat zijn nu de rode draden, die dwars door de interviews, het debat en de kennispro-

ducten lopen? Welke elementen komen steeds weer terug in de complexe ruimtelijke 

opgaven, waar we in Nederland de komende decennia voor staan? Op bladzijde 51 

tonen we welke rode draden we zien en welke lessen we u en onszelf willen meegeven.

Naast deze uitgave zijn er twee andere boekjes: Water, Bodem en de Stad en Veilig-

heid tegen Overstromingen. Wij wensen u veel leesplezier.

Innovatie voor duurzame  
gebiedsinrichting
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Sybe Schaap



7

Een toolbox v
oor natuur

effect  

bepaling. K
ennisprodu

ct 16 blz. 2
7

Ruimtelijke ambities waarmaken  

in een natuurlijke omgeving

Kennisproduct 20 blz. 28

De Boer (RvR) en Schaap (UvW):

Ruimte voor kwaliteit
Bij elkaar omvat het programma Ruimte voor de Rivier veertig ingrepen, waarvan de helft 

ruimtelijke consequenties heeft. Waar je dus, uitdrukkelijker dan bij de overige ingrepen, te 

maken hebt met andere overheden die hun streek-, bestemmings- en waterplannen moeten 

aanpassen: provincies, gemeenten en waterschappen. De Boer: ‘Dat moet je vooral niet 

alleen willen opknappen. Het gaat om de veiligheid van mensen, maar ook om de inrichting 

van gebieden in de directe omgeving van diezelfde mensen. Linksom of rechtsom heb je dus 

altijd te maken met lokale overheden. Wat is er dan handiger en verstandiger om dat ook 

samen met hen te doen.’ Ingwer de Boer en Sybe Schaap, gingen met elkaar in gesprek over 

ruimte voor rivieren, samenwerken en innovatie .

‘Die aanpak leidt tot een bijzondere constructie. Aan de ene kant staat het pro-

gramma Ruimte voor de Rivier onder de tucht van de Tweede Kamer als het gaat 

om beheersing van grote projecten. Aan de andere kant is ervoor gekozen om bij 

projecten waar de ruimtelijke ordening dominant is, per definitie samen te werken 

met de overheden die daarover gaan. Met hen is een contract gesloten waarin is 

vastgelegd hoe de uitvoering ter hand wordt genomen. De overheden worden 

geacht zelf een plan te maken voor het betreffende gebied, dat vervolgens aan de 

staatssecretaris wordt voorgelegd ter goedkeuring. Wij, als programmadirectie 

Ruimte voor Rivieren assisteren bij het opstellen van het plan en toetsen het  

vervolgens op kwaliteit, uitvoerbaarheid en draagvlak.’

Andere pet

Voordeel van deze aanpak is dat het projectplan echt van de regio is. Dat wil overi-

gens niet zeggen dat de uitvoering ook altijd op brede instemming kan rekenen.  

De Boer: ‘Het maken van een plan vinden veel mensen leuk werk. Dat is – onaardig 

gezegd – nog lekker vrijblijvend, ondanks de bestuurlijke overeenkomst.  

Maar vervolgens worden diezelfde overheden het bevoegd gezag, dat vergunningen 

moet verlenen en dan wordt het ineens een ander verhaal. Heel vreemd: iedereen  

is euforisch over het plan, doet zijn ogen dicht en weer open en heeft dan ineens  

een andere pet op. Iedere vergunningverlener probeert dan zijn eigen aspect te 

maximaliseren.’  

De rode lijst

‘Een concreet voorbeeld – laat ik het maar dicht bij huis houden. Van de kant van 

Rijkswaterstaat was er een goed afgewogen, integraal plan voor een bepaald 

gebied, dat effect had op de aanzanding van de IJssel. Vervolgens zegt de vergun-

ningverlener – ook Rijkswaterstaat – dat het plan niet acceptabel is, want de 



Aquatische ecosysteem  

klimaatbestendig

Kennisproduct 4 blz. 13

8

scheepvaart mag niet gestremd worden. Dat is geen theoretisch voorbeeld hoor, 

dat gebeurt. Het komt ook voor dat er een bijzonder beestje is ontdekt en dat je  

de opdracht krijgt om een habitat daarvoor in te richten. Terwijl we allemaal weten 

van de evolutieleer dat de natuur zich voortdurend ontwikkelt. Het is hetzelfde als 

dat je dochter in groep 3 zit en je haar zo snoezig vindt dat ze op haar twintigste 

nog in groep 3 zit. Nou, ik kan je vertellen: met de klimaatverandering houden we 

al die rode lijst soorten toch niet hier. Die gaan gewoon verhuizen.’ 

Creatief samenwerken

Sybe Schaap in zijn rol als dijkgraaf van Waterschap Groot Salland vertelt over de 

RvR-projecten in zijn gebied. 

‘In Groot-Salland hebben we vier à vijf projecten. Twee bij Zwolle, twee bij Deventer, 

waarvan één aan de andere kant van de IJssel. En dan hebben we nog de ‘bypass’ 

Kampen. Bij al die projecten wordt de bal doorgespeeld naar de regionale overheden. 

Wij als waterschappen zitten goed in de hydrologie. Wat gebeurt er met het grond-

water als je gaat spitten en met waterpeilen gaat spelen. De drie regionale overheden 

zitten erbij vanuit hun expertise op het gebied van de ruimtelijke ordening.’ 

‘Een heel goede insteek is de resultaatsverplichting op veiligheid. Er ligt gewoon 

een norm waar je aan moet voldoen. Maar daarnaast geldt een inspanningsverplich-

ting om zoveel mogelijke ruimtelijke wensen mee te nemen. Natuurontwikkeling  

bijvoorbeeld en recreatie. Je kunt er ook woningbouw aan koppelen; dat levert 

extra financieringsbronnen op. Met een integrale aanpak kun je ervoor zorgen dat 

het sommetje positief wordt, zowel in financieel opzicht als wat betreft de ruimte-

lijke kwaliteit. Als waterschap bewaak je streng je eigen taak en voor de rest staan 

alle deuren open.’ 

Aandacht voor innovatie

‘Voor de dijkversterking in het gebied van de benedenrivieren is de inzet van 

nieuwe innovatieve technieken een uitkomst’, stelt De Boer. ‘Als we daar de dijken 

op deltahoogte willen brengen, dan zou de dijkvoet driehonderd meter breed moeten 
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De natuur aan het werk zetten

Kennisproduct 14 blz. 26

Zie voor oplossingen ook onze  

andere uitgave: Veiligheid 

tegen overstromingen

worden. Die ruimte is er niet. Om de vereiste veiligheid te realiseren is het inzetten 

van nieuwe technieken onvermijdelijk, zeker als de overstromingskans nog eens met 

een factor 10 verlaagd moet worden, zoals de commissie Veerman wil. Wil je voor-

komen dat het hele gebied op de schop gaat, dan moet je bijvoorbeeld denken  

aan een overslagbestendige kering; dat wil zeggen een kering die niet breekt als  

er water overheen stroomt.’

Belemmeringen

Naast een gebrek aan tijd om technische vernieuwingen langdurig te beproeven, 

zijn er ook institutionele belemmeringen. Zo worden technische vernieuwingen 

vaak geblokkeerd door de wijze waarop vergunningen moeten worden opgesteld. 

Als voorbeeld noemt De Boer een techniek om de uiterwaarden uit te diepen, 

zodat er tussen de dijken meer ruimte ontstaat voor de rivier. Normaliter gebeurt 

dat door de bovenste laag grond af te graven tot de gewenste diepte. Nadeel daar-

van is de verstoring van het landschap en het ecosysteem; iets dat bij bewoners 

vaak veel verzet oproept. In de baggersector wordt al jaren gebruik gemaakt van 

onderzuigen, een methode waarbij de deklaag in stand blijft en de laag daaronder 

wordt opgezogen via een serie zuigbuizen. Het effect – uitdieping – is hetzelfde 

maar de verstoring is veel kleiner. 

De Boer: ‘In de vergunning werd voorgeschreven hoe het onderzuigen moest worden 

uitgevoerd en aan welke eisen moest worden voldaan. Dat werd zo ingewikkeld 

dat geen aannemer er nog brood in zag. In een dergelijk geval kun je beter eerst 

met alle vergunningverleners op de dijk gaan staan en kijken hoe het werkt,  

voordat je op basis van een model, alles vastlegt in een vergunning.’ Schaap voegt  

er aan toe, dat het Waterschap Groot Salland een geslaagde proef heeft gedaan 

met onderzuigen. ‘Maar we hebben wel een redelijk open vergunning opgesteld, 

ook om bestuurlijk gedekt te zijn.’

Ook geld kan een belemmering zijn. Schaap: ‘Als Unie van Waterschappen hebben  

we een stevige, om niet te zeggen verwoestende discussie gevoerd met het ministerie 

van Economische Zaken over een garantiefonds voor innovatieve technieken. Het 

idee was om de financiële risico’s van het opschalen van een vinding naar praktijk-
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Zie voor oplossingen de  

andere uitgave:  

Water, Bodem en de Stad.

schaal, dat wil zeggen, bij het uitvoeren van een werk, af te dekken met een garantie-

fondsje van een miljoen of zeven. Daardoor zouden aannemers worden gestimuleerd 

om nieuwe technieken sneller toe te passen. Daar zitten we al drie jaar over te  

praten… misschien wel langer. Het komt er maar niet.’

Innovatieve ‘orgware’

Bij de waterschappen is er overigens grote behoefte aan nieuwe producten en 

technieken om de vereiste veiligheid te kunnen garanderen zonder andere belangen, 

zoals natuur, recreatie, woonomgeving en bedrijvigheid al te zeer aan te tasten. 

Moeiteloos schudt Schaap een aantal voorbeelden uit zijn mouw, variërend van  

de balgstuwkering Ramspol tussen het Kampereiland en de Noordoostpolder tot 

en met het stadsfront bij Kampen, waarbij op de vierkante meter is gezocht naar 

mogelijkheden om hoogwater te keren zonder het stadsgezicht geweld aan te doen.

Naast innovatieve ‘hardware’ is er ook behoefte aan ‘orgware’ om het overstromings-

risico te beperken, zoals het begin dit jaar gepubliceerde programma Flood Control 

2015, opgesteld als het Nederlandse antwoord op de Hoogwaterrichtlijn van de 

Europese Unie. Die verplicht de lidstaten om voor 2015 beheersplannen vast te 

stellen en uit te voeren voor het reduceren van overstromingsrisico’s. Schaap:  

‘Als gevolg van de verandering van het klimaat krijgen we, naar verwachting, 

steeds vaker te maken met hoosbuien, waarin in korte tijd grote hoeveelheden 

regen vallen. Dat krijgen we niet zomaar weg. Bovendien moet je goede afspraken 

maken met waterbeheerders stroomopwaarts, tot in Duitsland, over het tempo 

waarin zij hun overtollig water afvoeren, anders maak je de problemen beneden-

strooms alleen maar groter.’

Op de wat langere termijn wordt het benedenstrooms gebied van IJssel en Vecht 

geconfronteerd met een nog grotere uitdaging, namelijk een peilverhoging in  

het IJsselmeer van anderhalve meter. Althans zo luidt het voorstel van de Delta-

commissie, dat in 2008 is gepubliceerd. Hoewel Schaap en De Boer het een prima 

rapport vinden, hebben ze nog wel wat vraagtekens bij die peilverhoging. De Boer: 

‘In hoeverre zal die van invloed zijn op de maatregelen die nu worden genomen in 

het kader van het programma Ruimte voor Rivier. Ik denk even aan de hoogwater-

geul bij Kampen. Heeft het zin om dit soort maatregelen door te zetten als over 

pakweg 30, 40 jaar het peil in het IJsselmeer en daarmee ook in de monding van  

de IJssel wordt verhoogd?’

Adaptatie

Schaap zou daarnaast wel eens een kosten/baten analyse willen zien van de  

peilverhoging. ‘Het peil in het IJsselmeer moet met anderhalve meter stijgen om de 

landbouw van zoet water te voorzien en de zoute kwel in West-Nederland tegen te 

gaan. Zou het niet veel goedkoper zijn om de bollenvelden te verplaatsen? Of nieuwe, 

zuiniger vormen van irrigatie te ontwikkelen, zoals in Israël? Of, nog verder door-

gedacht, kan de landbouw niet geleidelijk overstappen op gewassen die tolerant zijn 

voor zout en brak grondwater? Moeten we niet veel meer aan adaptatie gaan denken 

in plaats van krampachtig vast te houden aan wat we nu hebben. We hebben ons toch 

altijd aangepast aan het water?’ 
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Ingwer de Boer
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Kennisproducten

Wat is het?

Rekenmodel dat de waterstroming en de  

slibhuishouding in het Markermeer beschrijft.

Wat kunnen we er nu mee?

Het programma geeft inzicht in de wijze waarop erosie 

en sedimentatie van slib onder invloed van windrichting 

en windsnelheid plaatsvindt. Het inzicht is gebruikt 

om de invloed van ingrepen in het Markermeer zoals 

putten, dammen, vooroevers en dergelijke te toetsen 

op de helderheid van het water.

Voor wie is het interessant?

Beheerders van watersystemen, in dit geval RWS  

IJsselmeergebied, maar ook organisaties die plannen 

maken voor de herinrichting van het Markermeer. 

Meer informatie

pascal.boderie@deltares.nl

Slibmodellering Markermeer

Inzicht in slibdynamiek met slibmodellering 

1

Wat is het?

Een nieuw rekenmodel dat bestaat uit een combinatie 

van een transportmodel en een (geo)chemisch model.

Wat kunnen we er nu mee? 

Met dit nieuwe model kunnen beheerders eventuele 

schadelijke gevolgen van ingrepen én de effectiviteit 

van beheersmaatregelen voorspellen en beoordelen; 

op de korte en ook op de langere termijn. Het nieuwe 

model is gevalideerd met een groot meetprogramma, 

waarbij het grensvlak tussen een vervuilde waterbodem 

en het water is bemonsterd en geanalyseerd. 

Voor wie is het interessant?

Rijkswaterstaat, adviesbureaus, waterbeheerders, 

baggerbedrijven.

Meer informatie

arjan.wijdeveld@deltares.nl

Gevolgen van ingrepen in de waterbodem in wetlands  

Milieueffecten snel doorgerekend

3

Wat is het?

Een richtlijn voor het versnellen van besluitvorming 

over gebiedsontwikkeling in een wetland zoals  

bijvoorbeeld in de Markermeer.

Wat kunnen we er nu mee?

De richtlijn formuleert drie elementen: (1) Een conve-

nant waarin alle betrokken maatschappelijke organi-

saties verenigd zijn en waarbij de planontwikkeling 

gezamenlijk ter hand wordt genomen. 

(2) Een stuurgroep die het proces begeleidt en onder-

steund wordt door een maatschappelijk kenniscluster. 

(3) Het kenniscluster stelt kennis, inzicht, en hande-

lingsperspectief beschikbaar over de processen  

die zich in het gebied afspelen. 

Voor wie is het interessant?

Alle (maatschappelijke) organisaties die betrokken 

zijn bij de ontwikkeling van een gebied zoals het  

Markermeer. 

Meer informatie

stephanie.verbeek@imsa.nl

Richtlijn ontwikkeling wetlands  

Goede voorbereiding is het halve werk

2
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IJsselmeer/Markermeer

Richtlijn ontwikkeling wetlands  

Goede voorbereiding is het halve werk

Wat is het?

Op basis van bestaande ecologische kennis over het 

IJsselmeergebied is met HABITAT een verkenning uit-

gevoerd naar de effecten van het vergroten van de 

peildynamiek op de ecologisch kwaliteit van het IJs-

selmeergebied.

Wat kunnen we ermee?

Klimaatverandering zal leiden tot grote ingrijpende 

veranderingen in de waterhuishouding om de veilig-

heid en de zoetwatervoorziening te garanderen. Dit 

heeft ook gevolgen voor de ontwikkeling van de aqua-

tische ecosystemen. Oplossingen zullen worden 

gezocht naar klimaatbestendige ontwikkeling van 

aquatische ecosystemen. 

Voor wie is het interessant?

Adviesbureaus, waterbeheerders, beleidsmakers.

Meer informatie:

simon.groot@deltares.nl

pascal.boderie@deltares.nl

Invloed van peildynamiek op de ecologische kwaliteit van wateren  

Aquatische ecosysteem klimaatbestendig

4

Wat is het?

Een risicoanalysemodel.

Wat kunnen we er nu mee?

Waterbedrijven kunnen met dit model anticiperen op 

de risico’s die de waterkwaliteit verminderen. Ze kunnen 

bijvoorbeeld hun innamestrategie aanpassen en zo 

risico’s vermijden of verkleinen.

Voor wie is het interessant?

Rijkswaterstaat, drinkwaterleidingbedrijven.

Meer informatie

gertjan.zwolsman@kwrwater.nl

Klimaatverandering en de productie van drinkwater

Ook bij langdurige hitte: altijd drinkwater van de hoogste kwaliteit

5

Wat is het?

Er is een kostenbatenanalyse opgesteld voor de 

mogelijke herinrichting van het Markermeer.

Wat kunnen we er nu mee?

De uitkomst is dat er mogelijkheden bestaan om 

natuurontwikkeling, recreatie, woningbouw en infra-

structuur economisch levensvatbaar te combineren. 

Voor wie is het interessant?

Organisaties die betrokken zijn bij herinrichting van 

een wetland.

Meer informatie

bart.witmond@ecorys.com

Kosten-batenanalyse Markermeer

Met creativiteit naar haalbaarheid

6
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Ben van de Ven
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In september 1998 trokken hevige regenbuien over regio Haaglanden. Binnen een 

etmaal viel ruim honderd millimeter neerslag. Dat was meer dan waarop het riool-

stelsel en watersysteem waren berekend. Straten kwamen blank te staan, sloten 

traden buiten hun oevers en een groot aantal woningen en kassen liep onder. De 

schade was aanzienlijk. In 1999 en 2001 deden zich vergelijkbare gebeurtenissen 

voor. Ook toen zorgden hevige buien op tal van plaatsen voor ernstige wateroverlast. 

‘Voor de betrokken overheden - stadsgewest Haaglanden, de negen Haaglanden-

gemeenten, hoogheemraadschap van Delfland en de provincie Zuid-Holland - waren 

deze ongewenste gebeurtenissen aanleiding om het samenwerkingsverband Water-

kader Haaglanden op te richten en de problemen gezamenlijk aan te pakken’, vertelt 

Van de Ven. ‘In 2006 hebben de betrokken partijen een bestuursakkoord getekend 

waarin is vastgelegd dat het watersysteem in 2015 op orde moet zijn. Voor het hele 

gebied moet onder andere extra waterberging worden gecreëerd. Dat is geen eenvou-

dige opgave, aangezien er weinig ruimte is om tijdelijke overschotten aan water op de 

traditionele manier - in de vorm van extra oppervlaktewater - te realiseren. Een groot 

deel van de nieuwe waterberging moet dan ook bestaan uit slimme oplossingen, 

waarbij waterberging wordt gecombineerd met andere functies.’

Twee sporen

‘Om tot zulke slimme oplossingen te komen is voor een aanpak gekozen die twee 

sporen kent. Het eerste spoor bestaat uit het opbouwen van kennis en het ontwik-

kelen van innovaties op het gebied van waterbeheer, techniek en bijvoorbeeld 

organisatievormen en nieuwe financiële arrangementen. Het tweede spoor betreft 

het toepassen van innovaties. Voor beide sporen zijn verschillende proeftuinen 

Op zoek naar innovatieve 
vormen van waterberging

Projectleider proeftuin  

Plaspoelpolder Van de Ven:

Verschillende overheden in de regio Haaglanden werken binnen het programma Waterkader 

Haaglanden samen aan het verbeteren van het regionale watersysteem. Doel is het water-

systeem duurzamer en beter beheersbaar maken, zodat wateroverlast door extreme neerslag 

in de toekomst niet tot wateroverlast leidt. Slimme oplossingen om meer ruimte voor water 

te creëren worden toegepast in zogeheten proeftuinen. Eén van die proeftuinen is de  

Plaspoelpolder. We spraken met Ben van de Ven, projectleider van deze proeftuin.
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Geocheck Ontwikkellocaties  

zorgt voor lagere kost
en

Kennisproduct 12 blz. 20

Water, duurzame energie,  

inspiratie Kennisproduct 18  

blz. 28

geselecteerd. In deze proeftuinen proberen we samen met de betrokken overheden, 

private partijen en kennisinstellingen innovaties uit. Zo kunnen we ontdekken wat 

wel en niet werkt. Die kennis houden we niet voor ons zelf, maar delen we met 

anderen binnen én buiten Haaglanden.’

Stedelijke proeftuin

‘Om voor alle verschillende situaties in de regio straks geschikte oplossingen te 

hebben zijn er drie soorten proeftuinen, namelijk ‘glas’, ‘gras’ en ‘stad’. Daarbij 

staat glas voor gebieden met glastuinbouwbedrijven, gras voor het landelijke 

gebied en stad voor de verstedelijkte delen van de regio. Proeftuin Plaspoelpolder, 

waarvan ik tot op heden projectleider ben, is een stedelijke proeftuin. Het betreft 

een bedrijventerrein van ruim zestig hectare groot pal naast de A4 bij Rijswijk. Het 

is in 1953 ontwikkeld en telt bijna 350 bedrijven. Hoewel het nog steeds één van 

de top vijftien bedrijventerreinen van Nederland is, is Plaspoelpolder toe aan een 

opknapbeurt. Zo is er sprake van leegstand en achterstallig onderhoud. Een ander 

kenmerk is dat ongeveer tachtig procent van de grond in handen is van een relatief 

groot aantal particuliere partijen. Dat betekent dat een herstructurering alleen lukt 

als zij meedoen. Wat dat betreft is een positieve ontwikkeling dat verschillende 

projectontwikkelaars gronden aankopen, zodat in ieder geval delen van het bedrijven-

terrein kunnen worden hergestructureerd.’

Kwaliteitsverhogend

Van de Ven vervolgt: ‘De totale waterbergingsopgave voor het bedrijventerrein 

bedraagt 20.000 m3. Hiervan kan slechts een klein deel, circa 3.200 m3, worden 

gerealiseerd via de aanleg van extra open water in de openbare ruimte. Voor de 

resterende 16.800 m3 zijn dus innovatieve oplossingen nodig. Ons idee is om de 

toepassing van innovatieve waterberging te koppelen aan de noodzakelijke revita-

lisering van het bedrijventerrein. We zijn er namelijk van overtuigd dat innovatieve 

waterberging kwaliteitsverhogend kan werken en zorgt voor een stijging van de 

grondprijs. Zo kan waterberging zorgen voor het verbeteren van de ruimtelijke 

kwaliteit, maar ook voor het verlagen van de energiekosten. Als je bijvoorbeeld 

water bergt op het dak of in de gevels van een gebouw heb je minder energie 

nodig voor koeling.’
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Samenwerkingsvormen

‘Uit een inventariserend onderzoek door DHV en Grontmij blijkt dat er voldoende 

mogelijkheden zijn voor innovatieve waterberging. Daarbij gaat het niet alleen om 

technische oplossingen zoals waterberging onder verhardingen en in ondergrondse 

parkeergarages, vegetatie- en waterbergingsdaken en luchtzakken in waterpartijen 

die worden geleegd als er meer water geborgen moet worden, maar ook om nieuwe 

samenwerkingsvormen en bijvoorbeeld slimme financieringsconstructies. ‘Aquapiek’, 

een publiekprivate organisatie die het parkmanagement op zich neemt, inclusief de 

waterberging, is op dit moment een heel kansrijke optie. Daarom onderzoeken we de 

haalbaarheid van een dergelijke organisatie. We gaan er bijvoorbeeld vanuit dat een 

organisatie als Aquapiek de meest bedrijfsmatige manier zal zoeken om de water-

bergingsopgave te vervullen. Met de projectontwikkelaars die bezig zijn met de plan-

ontwikkeling voor de herstructurering, zijn we in gesprek over het hoe en wat van een 

dergelijke organisatie en de mogelijkheden van innovatieve waterberging. Aangezien 

zij toch al in hun plannen waterberging moeten meenemen - de watertoets stelt 

namelijk de eis dat per hectare voor een zekere hoeveelheid berging wordt gezorgd - 

verwacht ik dat zij daar wel belangstelling voor zullen hebben. Zeker als zij gaan 

inzien dat innovatieve waterberging een vorm van waardecreatie is.’

Verantwoordelijkheden

‘Vanzelfsprekend moet er nog van alles worden uitgezocht voordat zo’n nieuwe 

waterbergings- en parkmanagementorganisatie van start kan gaan. Hoe zit het  

bijvoorbeeld met verantwoordelijkheden als Aquapiek de waterbergingstaak van 

de gemeente en het hoogheemraadschap overneemt. Is Aquapiek daarmee ook 

aansprakelijk als er onverhoeds toch wateroverlast ontstaat? En willen de 

gemeente en het hoogheemraadschap hun taak wel overdragen? Een andere  

vraag is hoe je de waterbergingstaak van de nieuwe organisatie het beste kunt 

financieren. Moet je de belastingen die het hoogheemraadschap en de gemeente 

heffen om te zorgen voor ‘droge voeten’ bijvoorbeeld in een ‘blauwfonds’ stoppen 

en daaruit Aquapiek financieren? Kortom, er liggen nog allerlei vragen.  

De komende tijd hopen we die te kunnen beantwoorden als we samen met de 

betrokken overheden en bedrijven de financiële en juridische haalbaarheid van  

dit nieuwe businessmodel gaan onderzoeken.’
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Kennisproducten

Wat is het?

Een SOBEK 1D2D instrument voor waterbeheerders 

dat inzicht geeft in de invloed van inundatieduur  

en –frequentie op de bodemkwaliteit langs de rivier. 

De waterkwaliteitsmodule van SOBEK berekent het 

stoftransport en de waterkwaliteitsprocessen in het 

oppervlaktewater en in het sediment. Een 2D toepas-

sing wordt vooral gebruikt om de afzetting van veront-

reinigd sediment op uiterwaarden in de tijd en in de 

ruimte te simuleren. Op basis van de kwaliteit van het 

afgezette materiaal kunnen uitspraken gedaan worden 

over toekomstige knelpunten t.a.v. de bodemkwaliteit 

bij verschillende inundatieduur en –frequentie. Dit 

instrument is toegepast in de Dommel.

Wat kunnen we er nu mee? 

In het winter- en lenteseizoen treedt vaak relatief hoge 

afvoer op en kan bij zware regenval overstroming van 

de aanliggende oevers plaatsvinden. Daarbij kan 

afspoeling van historisch verontreinigde grond uit aan-

liggende percelen, of sedimentatie van verontreinigd 

slib plaatsvinden. Daardoor wordt niet alleen het 

oppervlaktewater verontreinigd, maar wordt ook de 

bodemkwaliteit van de oevergronden van de rivier 

beïnvloed. Met dit ondersteuningsinstrument krijgen  

waterbeheerders een beter inzicht in de invloed van 

inundatie op de bodemkwaliteit en kunnen zij de grens 

tussen landbodem en waterbodem beter afbakenen.

Dit is van belang voor de vraag in hoeverre de waterbe-

heerder ook verantwoordelijk is voor de oeverkwaliteit.

Voor wie is het interessant? 

Waterbeheerders, terreinbeheerders.

Meer informatie 

reinaldo.penailillo@deltares.nl

jan.joziasse@deltares.nl

Ondersteuningsinstrument bodemkwaliteit tijdens inundatie

Hoeveel is de uiterwaard waard?

8

Wat is het?

Een methodiek voor het bepalen van de drempel-

waarden voor een goede chemische toestand van 

grondwaterlichamen.

Wat kunnen we er nu mee? 

Een goede chemische kwaliteit van het grondwater  

is essentieel voor het beschermen van grondwateraf-

hankelijke aquatische en terrestrische natuur, maar 

ook om een duurzame drinkwaterwinning mogelijk te 

maken. Samen met andere Europese instituten is een 

methodiek ontwikkeld en vervolgens getoetst op de 

Nederlandse situatie. Nu kunnen we de drempelwaar-

den voor goede chemische kwaliteit voor verschillende 

stofgroepen van elk willekeurig grondwaterlichaam 

afleiden.

 

Voor wie interessant:

Waterbeheerders, beleidsmakers, drinkwatersector.

Meer informatie 

jasper.griffioen@deltares.nl

7 Bepalen van drempelwaarden voor chemische kwaliteit van grondwater

Toetsingskader voor grondwaterkwaliteit
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Bodem- en waterkwaliteit

Wat is het?

Een prototype voor de voorspelling van de water- 

temperatuur als onderdeel van FEWS (het ‘Flood  

Early Warning System)’, 

Met dit voorspellingssysteem voor de watertempera-

tuur kunnen de gevolgen van de meteorologische  

condities en de warmtelozingen in beeld gebracht 

worden. Hiertoe worden gegevens uit het SOBEK-

Rural model en het watertemperatuurmodel in  

DELWAQ opgenomen in een FEWS omgeving. 

Wat kunnen we er nu mee? 

De afgelopen jaren is de problematiek van koelwater-

lozingen in relatie tot hoge watertemperatuur van de 

grote rivieren regelmatig in de actualiteit gekomen. 

Voor waterbeheerders, drinkwaterbedrijven, indus-

trieën en de energiesector is er een behoefte aan  

operationele informatie over de waterkwaliteit en 

algemene toestand van het watersysteem. Van deze 

applicatie voor watertemperatuur wordt verwacht dat 

het de watertemperatuur voor de komende dagen kan 

voorspellen in een operationele omgeving. 

Voor wie is het interessant? 

Waterbeheerders, drinkwaterbedrijven, industrieën en 

energiesector.

Meer informatie 

reinaldo.penailillo@deltares.nl

matthijs.lemans@deltares.nl

Voorspellingssysteem voor watertemperatuur 

Watertemperatuurbericht in de mailbox?

10

Wat is het?

De EmissieModule is een softwareprogramma dat 

voorziet in een koppeling tussen emissiedata en 

rekenmodellen. De EmissieModule kan informatie 

aggregeren over de bronnen van verontreinigende 

stoffen en berekent de emissie van stoffen naar het 

oppervlaktewater. Informatie over de bronnen uit  

landelijke databases, zoals de EmissieRegistratie en 

ook eigen meetgegevens kunnen gebruikt worden.

Wat kunnen we er nu mee? 

De EmissieModule is een instrument dat op syste-

matische wijze bronnen van verontreiniging op het 

oppervlaktewater in beeld brengt. Hierbij kunnen  

bijvoorbeeld gegevens uit neerslagafvoermodellen 

bewerkt worden, wat als invoer voor waterkwaliteits-

modellering (SOBEK) kan worden toegepast.  

Daarnaast kan ook met een stand-alone toepassing 

een emissieanalyse worden uitgevoerd voor een 

plaats- en tijdsafhankelijke stofstrooms analyse. 

Voor wie is het interessant? 

Waterbeheerders en ingenieursbureaus.

Meer informatie 

reinaldo.penailillo@deltares.nl

erik.degoede@deltares.nl

EmissieModule

EmissieModule: een schakel tussen emissiegegevens en waterkwaliteitsmodellen

9Bepalen van drempelwaarden voor chemische kwaliteit van grondwater

Toetsingskader voor grondwaterkwaliteit
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Wat is het?

Sobek en Delft-3D gebruiken kennis over waterkwaliteit 

en ecologie uit de waterkwaliteitsprocessenbibliotheek.

Op dit moment is een belangrijk waterkwaliteitspro-

bleem (KRW en zwemwaternorm) het optreden van 

algenbloei en drijflagen van blauwalgen (cyanobacte-

rieën). Blauwalgen produceren toxines die een direct 

gevaar vormen voor recreanten. 

Wat kunnen we er nu mee?

De meest recente kennis en inzichten op het gebied 

van eutrofiëring (algengroei en nutrieënten) is geïn-

ventariseerd, gekwantificeerd en geïmplementeerd, 

waardoor deze kennis nu toegankelijk is gemaakt. 

Voor wie is het interessant?

Waterbeheerders.

Meer informatie?

hans.los@deltares.nl

david.burger@deltares.nl

Verbetering van de processenbibliotheek voor waterkwaliteit

Blauwalgen goed in kaart gebracht

11

Wat is het?

Verbreding van de bestaande koppeling tussen  

grond- en oppervlaktewater-kwantiteitsmodellen 

(Modflow en Sobek) aan kwaliteitsmodellen,  

namelijk MT3D en DELWAQ.

 Wat kunnen we er nu mee?

Gelijktijdige simulatie van de kwaliteit van grond-  

en oppervlaktewater, rekening houdend met de 

onderlinge interactie. Het transport van stoffen in  

de grenszone kan ook realistisch beschreven worden 

met gebruikmaking van de chemische evenwichten  

en kinetische reacties die daar plaatsvinden. Over dit 

onderwerp is een PAO / Deltares cursus in voorbereiding. 

Planning najaar 2010.

Voor wie is het interessant?

Waterbeheerders, waterschappen.

Meer informatie

jasper.griffioen@deltares.nl

david.rodriguezaguilera@deltares.nl

Koppeling grond- en oppervlaktewater kwaliteitsmodellen

Integraal waterkwaliteit in 1 modelleer-klap

13

Wat is het?

Een dienst om de kwaliteiten van de ondergrond en 

grondwater optimaal te benutten door functies te 

combineren of te verplaatsen. 

Wat kunnen we er nu mee?

Gebiedsplannen vergelijken en concluderen welke 

variant het meest duurzaam of kosteneffectief is. Een 

basiskaart maken waarop vervolgens een duurzame 

gebiedsvariant ontworpen kan worden. Door bij ruim-

telijke planprocessen in een vroeg stadium rekening 

te houden met de kwaliteit van de ondergrond en 

grondwater is het mogelijk om sneller te bouwen,  

kosten te besparen en een kwalitatief betere bouw-

omgeving te maken. En niet alleen bij aanleg, maar 

ook in het onderhoud kunnen de kosten aanmerkelijk 

lager uitvallen.

Voor wie is het interessant?

Gemeenten, architectenbureaus,  

projectontwikkelaars.

Meer informatie

micheline.hounjet@deltares.nl

GeoCheck Ontwikkellocaties 

Geocheck Ontwikkellocaties  zorgt voor lagere kosten

12
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Ed Nijpels
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Met creativiteit  

naar haalbaarheid

Kennisproduct 6 blz. 13

Almere buitendijks:  
visie en lef, of  
grootheidswaanzin?

Debat Delta in Balans met Nijpels (ONRI):

De schaalsprong van Almere van 185.000 naar 350.000 inwoners in 2030 maakt buitendijks 

bouwen noodzakelijk. Naast 5.000 woningen moet er ook een verbinding met Amsterdam 

komen via het IJmeer. Of niet? Daarover ging het tweede debat in de reeks Delta in Balans 

dat op 16 juni in De Rode Hoed werd gehouden.

Voorafgaand aan het debat wees discussieleider Ed Nijpels, voorzitter van de ONRI, 

op de bijzondere positie die Almere inneemt. Het maakt deel uit van een overwegend 

agrarische provincie (Flevoland), is een onderdeel van de noordelijke vleugel van de 

grootstedelijke Randstad en grenst aan het Markermeer/IJmeer, een Natura-2000 

gebied met een grote natuurlijke en landschappelijke waarde. De opgave waar Almere 

voor staat is het scheppen van een aantrekkelijke woonomgeving voor 350.000  

mensen – die voor het merendeel elders werken - zonder natuur en landschap aan te 

tasten. Om dat voor elkaar te krijgen heeft Almere gekozen voor buitendijks bouwen. 

In principe kun je in Nederland buitendijks bouwen, stelde Renske Peters,  

directeur Water van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Het Nationaal Water-

plan, dat ter inzage ligt, biedt vooralsnog ruimte voor buitendijks bouwen in het 

Markermeer. Voorwaarde is wel dat ook de natuurwaarden verbeteren. Peters:  

‘In het Waterplan kiest het kabinet voor een gecombineerde aanpak waarbij de 

nodige ingrepen worden gedaan om het ecosysteem van het Markermeer robuuster 

te maken en er tegelijkertijd ruimte ontstaat voor andere ontwikkelingen, zoals 

woningbouw.’

Volgens Klaas Breunissen van de Vereniging Milieudefensie is dat een gevaarlijke 

gedachte die alleen maar kan uitdraaien op een ecologische ramp. ‘Als je nu inves-

teert in de ontwikkeling van een robuust ecosysteem in het Markermeer, worden 

de effecten daarvan pas over twintig jaar zichtbaar. Ik neem niet aan dat de 

gemeente Almere en het kabinet zo lang willen wachten met bouwen. Als de eerste 

spade voor woningbouw eenmaal de grond in is, dan wordt het niet meer terug-

gedraaid. Ook niet als blijkt dat de ontwikkeling van het robuuste ecosysteem  

niet van de grond komt.’

Breunissen kreeg bijval uit de zaal. Een van de aanwezigen merkte op dat de  

ontwikkeling van ecosystemen zich moeilijk laat voorspellen. ‘De ontwikkeling  

van de Oostvaardersplassen had ook niemand verwacht.’ 
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is het halve werk
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Zie ook onze andere uitgave: 

Water,bodem en de stad

Voorspellen

Hans Visser, van Deltares, reageerde dat je vijf jaar na het begin van de ecologische 

ingrepen, best al beslissingen kunt nemen over eventuele woningbouw.  

‘Verrassingen zijn niet uit te sluiten - zie de komst van de zee-arend die  

niemand al verwacht had - maar vooroevers en zoetwatersystemen kunnen we 

ondertussen aardig ‘engineeren’ en zijn goed voorspelbaar. Afgezien daarvan 

worden beleidsbeslissingen vrijwel altijd genomen op grond van onvolledige  

informatie. Ik denk niet dat in dit geval de kwaliteit van de beslissing zal verbeteren 

als we twintig jaar wachten in plaats van vijf jaar.’

Breunissen was niet overtuigd. ‘Zelfs als je erin zou slagen om de ecologische risico’s 

goed vast te stellen, hetgeen ik betwijfel, dan nog loopt de gemeente een aanzien-

lijk juridisch risico.’ Volgens de wetgeving van de Europese Unie mogen ingrepen 

in een gebied dat valt onder de Vogel- en/of Habitatrichtlijn alleen plaatsvinden als 

dat maatschappelijk gezien absoluut noodzakelijk is. Almere heeft nog voldoende 

andere mogelijkheden om zijn woningopgave te realiseren; dat hoeft helemaal niet 

buitendijks. Als mensen aan het water willen wonen, kun je ook sleuven graven en 

het water de stad in laten in plaats van de stad naar het water te verplaatsen.’ 

Gesloten dozen 

Vanuit de zaal werd dat beaamd. Een stedenbouwkundige merkte op dat Almere nog 

een enorme potentie heeft voor verdichting. Een potentie die, mits goed benut, niet 

alleen een schaalsprong, maar ook een kwaliteitssprong kan betekenen. ‘Op dit 

moment is Almere een verzameling gesloten dozen; wijken die weinig of geen 

onderling verband hebben’, stelde hij. ‘Als gevolg daarvan is de stad nauwelijks 

ontsloten voor zijn bewoners. Mensen leggen bij elkaar 800.000 kilometer per jaar 

af om hun kinderen naar voetbal en zwemles te brengen. Met slim verdichten is 

daar nog een wereld te winnen.’

Volgens Rob Beuse, PvdA-raadslid in Almere wordt er hard gewerkt aan verdich-

ting, maar is dat niet voldoende voor de schaalsprong naar 350.000 inwoners. 

Hooguit voor de 20.000 woningen die nodig zijn voor de ‘natuurlijke’ groei van  
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Milieueffecten snel  

doorgerekend
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de stad. Beuse: ‘Laat ik vooropstellen dat die schaalsprong niet de ambitie van 

Almere is geweest, maar voortkomt uit de behoefte aan woningen in de Noorde-

lijke Randstad en als overloop voor de ecologisch kwetsbare Utrechtse Heuvelrug. 

Almere is graag bereid om al die mensen te huisvesten, maar wel op een fatsoenlijke 

manier. Dat betekent niet alleen aandacht voor de stedenbouwkundige kwaliteit, 

maar ook voor de sociale cohesie en voor de vervoersbindingen met Amsterdam en 

Utrecht. Twee keer per dag een uur of langer in de file staan is niet bevorderlijk 

voor je woongenot, ook al woon je nog zo mooi.’

Het plan voor buitendijks bouwen is volgens Beuse dan ook niet uit de lucht 

komen vallen, maar is het resultaat van een lang proces van afweging, waarbij vele 

varianten de revue zijn gepasseerd. Uiteindelijk is er één overgebleven, waarbij 

een klein deel (5.000) van de totale bouwopgave van 45.000 woningen buitendijks 

wordt gebouwd. Tenminste als dat ecologisch verantwoord kan gebeuren. 

Vervoer 

Een essentieel onderdeel van de schaalsprong is een vervoersverbinding met 

Amsterdam via het IJmeer in de vorm van een snelle regiotrein á la de Parijse RER. 

Die verbinding is een doorn in het oog van een aantal aanwezigen, zeker als het  

zou gaan om een brug. Onder hen de actiegroep De Kwade Zwaan, die vreest  

voor een ernstige aantasting van het open landschap van het IJsselmeer.

Klaas Breunissen van Milieudefensie deelde die vrees. Volgens hem zijn de 

bestaande mogelijkheden voor interlokaal vervoer nog lang niet uitgeput.  

‘Het spoorvervoer over de Hollandse Brug kan worden uitgebreid en je kunt de 

nieuwe Stichtse Lijn aanleggen, de spoorlijn tussen Utrecht, Hilversum en Almere. 

Pas als je dat gedaan hebt en nog niet aan de vervoersvraag kunt voldoen, zou je 

een verbinding door het IJmeer kunnen aanleggen’, vindt hij. ‘Niet bovenlangs,  

maar er onder door, als tunnel.’ 
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Kennisproducten

Wat is het?

’Building with Nature’ is een innovatieprogramma 

gericht op de ontwikkeling van kennis, expertise en 

oplossingen voor een duurzame inrichting van kust-, 

delta- en riviergebieden, uitgaande van de dynamiek 

van het ecosysteem en gebruik makend van  in de 

natuur aanwezige krachten. Een en ander zonder  

de infrastructurele en economische randvoorwaarden 

te negeren. Vakgebieden als ecologie, techniek en 

beleidswetenschappen trekken samen op in pilot- 

studies rond de inrichting van de Zuidwestelijke Delta, 

de Hollandse kust, het IJsselmeer en de kustzone van 

Singapore. De resultaten daarvan worden onder 

andere vastgelegd in een praktijkgerichte handleiding.

Wat kunnen we er nu mee?

Door gebruik te maken van de krachten in de natuur 

de ontwikkeling van waterbouwkundige infrastructuur 

combineren met nieuwe kansen voor de natuur.

Voor wie is het interessant?

Waterbouwend Nederland, ingenieursbureaus,  

beleidsmakers, bestuurders, kennisinstituten.

Meer informatie

huib.devriend@deltares.nl

info@ecoshape.nl

Building with Nature    

De natuur aan het werk zetten

14

Wat is het?

Scenariostudie naar de frequenties van overschrijding 

van de temperatuureisen van vissen en de tempera-

tuurnorm voor drinkwaterproductie (25°C) door een 

watertemperatuurstijging als resultaat van klimaat-

verandering. Ook zijn in dit onderzoek de absolute 

veranderingen voor 2050 in watertemperatuur (°C)  

per decade berekend op verschillende locaties in de 

Rijkswateren volgens de KNMI’06 scenario’s (W en W+).

Wat kunnen we er nu mee? 

Waterbedrijven en waterbeheerders krijgen meer 

inzicht in de verandering van de watertemperatuur 

voor 2050 volgens een (extreem) warm scenario  

op relevante locaties voor de drinkwaterproductie  

(bv. innamepunten) en voor de ecologie van vissen 

(zalm, spiering, barbeel en kwabaal). De overschrij-

dingfrequenties geven het aantal dagen aan wanneer 

de watertemperatuur boven de temperatuureisen en 

–norm uit komt. Op basis hiervan kunnen uitspraken 

gedaan worden over de toekomstige knelpunten t.a.v. 

de watertemperatuur voor de drinkwaterproductie en 

voor vissen en kunnen maatregelen worden voorbereid. 

Voor wie is het interessant? 

Waterdienst, waterschappen, industrie,  

energiebedrijven en waterbedrijven.

Meer informatie 

reinaldo.penailillo@deltares.nl

Effecten van opwarming rivierwater op visecologie en drinkwaterproductie 

Beperkingen aan lozen van koelwater?

15
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Wat is het:

Een aanvulling van de ecologische kennisdatabase en 

een verbetering van een bijhorend computermodel 

(HABITAT).Beide worden gebruikt om de effecten van 

autonome ontwikkelingen en (water)beheermaatregelen 

op de ecologie te kunnen bepalen. Bijvoorbeeld voor het 

inschatten van effecten op de ecologische doelen van 

de Kaderrichtlijn Water (KRW) en Vogel- en Habitatricht-

lijn (VHR). 

  

Wat kunnen we er nu mee? 

De kennis is toegankelijk gemaakt voor de gebruiker 

via een wiki: de ecologische toolbox van HABITAT. 

Hierin staan ecologische effectrelaties beschreven.

Een PAO / Deltares cursus over dit onderwerp is in 

voorbereiding. 

Voor wie is het interessant? 

Waterbeheerders, bevoegd gezag. 

  

Meer informatie 

marjolijn.haasnoot@deltares.nl 

gerben.vangeest@deltares.nl

Verbetering HABITAT instrument en HABITAT Ecologische Toolbox     

Een toolbox voor natuureffect bepaling 

16

Wat is het?

De ecologische kennisdatabase voor de computer-

modellen van HABITAT en KRW-verkenner, zijn toegan-

kelijk gemaakt via een wiki. De kennisdatabase bevat 

informatie over de invloed van milieufactoren op de 

beschikbaarheid en kwaliteit van habitats voor soorten 

en levensgemeenschappen van aquatische milieus. 

Geïnteresseerden kunnen lid worden van de gebruikers-

groep en zelf ook effectrelaties toevoegen. Hierdoor 

wordt de kennisdatabase groter en verbeterd.  

De kennisdatabase kan worden uitgebreid met andere 

effectrelaties, zoals bijvoorbeeld schadefuncties. 

  

Wat kunnen we er nu mee? 

De kennis is toegankelijk gemaakt voor de gebruiker 

via een wiki. De relaties kunnen in een model worden 

gebruikt voor het kwantificeren van natuureffecten.

  

Voor wie is het interessant? 

Ingenieursbureaus, waterbeheerders, universiteiten.

 

Meer informatie 

marjolijn.haasnoot@deltares.nl 

gerben.vangeest@deltares.nl

Wikipedia concept voor het delen van kennis 

Dare to Share 

17

Ecologie verbeteren en behouden
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Wat is het?

Inspiratiedocument met een uiteenzetting van de  

verschillende fysische principes van duurzame  

energiewinning uit water, voorzien van een inschatting 

van de winbare hoeveelheden.

Wat kunnen we er nu mee?

De totale potentie van energie in water blijkt tweemaal 

groter te zijn dan de jaarlijkse elektriciteitsvraag van 

heel Nederland. Dit is het best bewaarde geheim in de 

duurzame energiewereld. Niet alle mogelijkheden zijn 

realistisch om te benutten, maar onze eerste schatting 

geeft aan dat de maatschappelijk winbare voorraad 

toch nog altijd meer dan 30% van het jaarlijks  

elektriciteitsverbruik van Nederland bedraagt.

Voor wie is het interessant?

Adviesbureaus, overheden en groene-energieprodu-

centen, kennisinstituten.

Meer informatie

marcel.bruggers@deltares.nl

Wat is het?

Een tweedaagse PAO cursus.

Wat kunnen we er nu mee?

Cursisten:

•  Leren de fysische principes kennen van water als 

bron van duurzame energie, met een doorkijk naar 

de verborgen potenties per categorie. 

•  Krijgen inzicht  in actuele ontwikkelingen binnen 

diverse praktische toepassingen (technologieën), 

met discussie.

•  Nemen kennis van strategische en politieke invals-

hoeken op duurzame energieopwekking uit water.

•  Worden op de proef gesteld tijdens een interactieve 

workshop. 

Voor wie is het interessant?

Adviesbureaus, overheden en groene-energieprodu-

centen, kennisinstituten.

Meer informatie

marcel.bruggers@deltares.nl

Wat is het?

4-daagse PAO / Deltares cursus.

Wat kunnen we er nu mee?

Cursisten leren: 

•  De eisen van Natura 2000 en van het Nederlandse 

natuurbeschermingsbeleid in natte gebieden  

(wetlands), te integreren in ontwerp, uitvoering en 

beheer van infrastructuur, zoals een jachthaven, 

woonwijk of dijkverzwaring. 

•  U verwerft kennis van de ecologische, hydrologische 

en morfologische processen van wetlands.

•  Met het natuurlijke systeem als uitgangspunt leert u 

wat het milieueffect is van civieltechnische ingrepen 

en welke oplossingsrichtingen er zijn.

•  U wordt zich bewust van besluitvormingsprocessen 

en leert in te spelen op de verschillende belangen 

van stakeholders.

Voor wie is het interessant?

Ingenieurs, projectleiders en beheerders van natte 

gebieden: waterschappen, waterstaat, provincies, 

adviesbureaus, die verantwoordelijk zijn voor ingrepen 

in waterrijke gebieden en die moeten omgaan met  

de consequenties van Natura 2000 en andere natuur-

beschermingswetgeving. 

Meer informatie

bouke.ottow@deltares.nl

Duurzame energie uit water- Inspiratieatlas van mogelijkheden 

Water, duurzame energie, inspiratie

PAO cursus Energie uit water 

Water als duurzame bron van energie

Cursus Duurzame ontwikkeling van Waterrijke gebieden 

Ruimtelijke ambities waarmaken in een natuurlijke omgeving

28
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Bas Verkerk
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Een van de belangrijkste economische pijlers in de Zuidelijke Randstad is de tuinbouw, 

inclusief de bomenteelt in de regio Boskoop. Sinds een paar jaar maakt de sector een transitie 

door in de richting van schaalvergroting en intensivering, gekoppeld aan duurzame ontwikke-

ling. De uitdaging voor bestuurders is om die transitie ook ruimtelijk in goede banen te lei-

den. Bas Verkerk, burgemeester van Delft en Coos Rijsdijk, burgemeester van Boskoop gin-

gen met elkaar in gesprek.

Coos Rijsdijk: ‘De komende veertig jaar stijgt de wereldbevolking van 6 naar 9 miljard 

mensen. De mensen worden ook welvarender. Het gemiddeld inkomen per gezin 

gaat omhoog in landen als China en India. Daarmee gaat ook de vraag naar voedsel 

omhoog. Het landbouwareaal stijgt echter niet evenredig mee. Bovendien worden 

de milieu-eisen strenger. Niet alleen hier maar – op termijn – ook elders. Willen we 

toch voldoende produceren, dan vraagt dat een enorme innovatieve inspanning. 

Nederland kan daarin een belangrijke rol spelen; die ambitie hebben we ook. Niet 

alleen wat betreft de agrarische productie zelf maar ook op het gebied van de logistiek. 

De producten moeten wel in goede staat bij de klanten terecht komen.’    

‘In Nederland denken we nog in vierkante meters, in hectares. Ik denk dat we in drie 

dimensies moeten gaan denken en dat we – wat land- en tuinbouw betreft – vooral 

de hoogte in moeten gaan. We moeten serieus werk gaan maken van geïntegreerde 

agro-productieparken. Zoals ze in Dubai momenteel tuinen aanleggen op het dak 

van een flatgebouw driehonderd meter boven de grond, zo moet je ook nadenken 

over een paprikakwekerij.’

GreenPorts

Om de transitie in de tuinbouw in goede banen te leiden, worden zogeheten ‘Green-

Ports’ ontwikkeld. Dat zijn agroclusters waar bedrijvigheid en kennisontwikkeling 

worden gebundeld om de internationaal toonaangevende positie van Nederland 

ook op de lange termijn te waarborgen. Vier van de vijf GreenPorts liggen in of  

nabij de zuidvleugel van de Randstad en dat schept verplichtingen. Zo moet er ook 

infrastructureel het nodige gebeuren. Rijsdijk: ‘Tuinders hebben de steun van de 

wetenschap nodig om hun vleugels uit te slaan. In de toekomst exporteren we 

Duurzame tuinbouw in 
een duurzaam ingericht 
gebied

Burgermeesters Verkerk en Rijsdijk:

Optimale strategie voor  

de waterketensluiting

Kennisproduct 24 blz. 37
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Dare to Share

Kennisproduct 17 blz. 27

geen bloemen of tomaten naar Dubai en Sjanghai, maar kennis en ondernemer-

schap. De sector beschikt over een enorme innovatiekracht, maar die heeft wel 

behoefte aan ondersteuning. Neem de goederenstroom. Als je streeft naar een  

verdubbeling per hectare, dan moeten die producten ook ergens naar toe. De enige 

oplossing die we nu hebben, is dat alles over de weg gaat. Een belangrijke opgave 

is om daar iets op te vinden. Scheiden van goederen- en personenvervoer bijvoor-

beeld, waarbij de producten uit het Westland onder de grond worden vervoerd naar 

de mainports Rotterdam en Schiphol en misschien nog wel verder naar Duitsland.’ 

Bas Verkerk, burgemeester van Delft, ziet daarin een opgave voor wetenschap en 

techniek. ‘We hebben de wetenschap hard nodig voor duurzame ontwikkeling van 

de sector. Het zou geweldig helpen als een nieuw onderzoekprogramma zich daar 

op zou richten en gaat zoeken naar wegen om transport te vermijden en milieuver-

vuiling te voorkomen. We vinden de tuinbouw allemaal geweldig, maar het vervoer 

is een probleem. Die trucks op de weg. Je wilt niet weten wat voor gedoe dat is op 

die kleine dijkweggetjes. Maak maar eens sensoren waardoor ze dichter op elkaar 

kunnen rijden en je veel meer auto’s op een stuk asfalt kwijt kunt. Mercedes en 

Volkswagen kunnen dat al, die hebben die sensoren. Ontwikkel techniek waardoor 

het ook met vrachtwagens kan.’ 

Tuinbouwclusters

Volgens Rijsdijk is het in de zeer nabije toekomst niet meer van belang of je -  

als Nederlandse tuinder - in het Westland produceert of in Sjanghai of in Dubai. 

‘Wereldwijd ontstaan tien belangrijke tuinbouwclusters, waarvan Nederland er  

één is. Niet zomaar een, maar de regisseur. Onze inbreng is dat we als Nederlands 

cluster de andere negen bedienen. Internationale ondernemers leveren niet alleen 

mooie rode en gele paprika’s, maar vooral ook de kennis om die producten te 

maken. Kennis wordt een belangrijk exportproduct.’

‘We zijn allemaal overtuigd van het belang van GreenPorts, ook het kabinet. Maar 

het blijkt een moeizame aangelegenheid om er geld voor los te krijgen. Na drie jaar 

is er eindelijk een principebesluit van het kabinet, maar de uitvoering loopt via de 

provincie. En die weet nog niet onder welke verordening dat moet vallen. Wat mij 
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betreft is het heel goed om na te denken over waar je de komende dertig, veertig 

jaar naar toe wilt, maar zorg er alsjeblieft voor dat de uitvoering daar op aansluit.’

De zon plukken

Kennisontwikkeling en innovatie zijn niet alleen nodig voor transport en logistiek 

van de klassieke tuinbouwproducten, maar ook voor het nieuwste product van de 

tuinbouw: energie. Verkerk: ‘In het stedelijk gebied is er grote behoefte aan 

warmte. In Delft beginnen we nu met het oogsten van warmte uit kassen, uit de 

waterzuiveringsinstallatie in de Harnaschpolder en uit de Botlek. Warm water  

dat in de bodem wordt opgeslagen en via pijpen wordt gedistribueerd naar huis-

houdens. Als zodanig is het systeem niet nieuw, stadsverwarming, wel de schaal 

waarop we het willen gaan doen. In een verstedelijkte omgeving zoals Delft, met 

veel huishoudens per vierkante meter is het ook al gauw rendabel.’ 

‘De tuinbouw speelt daar een belangrijke rol in als leverancier van zonnewarmte. 

Voor de middellange termijn kijken we naar de ontwikkeling van ‘groene’ zonne-

energie en de rol die de tuin- en bosbouw daarin kunnen spelen. De geleerden  

hier vertellen me: Bas, we moeten het nog dertig  jaar volhouden en dan kunnen 

we de zon letterlijk gaan plukken. Maar goed, dertig jaar is nog lang. In de tussen-

tijd willen we ook niet afhankelijk zijn van Poetin en van de Arabieren. Bovendien 

hangen we allemaal aan de Kyoto-afspraken om de CO2-uitstoot te verminderen. 

Vandaar dat we nu moeten diversifiëren en snel op zoek moeten naar nieuwe  

energiebronnen voor huishoudens en bedrijven. De tuinbouw kan daarbij een 

belangrijke rol spelen.’ Rijsdijk vindt het wel een mooi beeld: ‘Het Westland als één 

grote zonnecollector. Kun je het je voorstellen. Kascomplexen die energie leveren. 

Ze zijn er al, in Venlo bijvoorbeeld. Het probleem is alleen de moeizame toegang tot 

het energienetwerk. Maar die worden onvermijdelijk opengesteld.’

Energie uit wegen

Rijsdijk denkt verder: ‘Een van de onderwerpen waar wij in Boskoop mee stoeien,  

is de vraag of wij iets kunnen doen met al die nieuwe rondwegen die worden aan-

gelegd bij ons. Al dat asfalt dat je daar neerlegt en de zonnewarmte die wordt  

ingevangen, kun je daar geen energie uit halen. Je zou toch zeggen van wel.’
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Visie 

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van energie en infrastructuur vragen om  

een integrale visie op de ruimtelijke ontwikkeling van een gebied. Dat gaat niet 

altijd goed. Verkerk: ‘Na vele jaren discussie hebben we een oplossing voor het 

doortrekken van de A4 door Midden-Delfland waar iedereen mee kan leven.  

We leggen hem aan in een tunnelbak met een klein dijkje er naast, waardoor je  

de weg op afstand niet ziet. Wel duur, maar op die manier wordt het landschap zo 

min mogelijk aangetast en dat is ook wat waard.’ 

‘Nu wil Tennet een nieuwe hoogspanningsleiding aanleggen van Wateringen naar 

Beverwijk. Dwars door Midden-Delfland en bovengronds. Wij hebben gezegd:  

dat je dit niet meer kunt uitleggen aan de burger. Aan de ene kant wordt iedereen 

ingeschakeld om het landschap van Midden-Delfland te behouden en te verbeteren; 

aan de andere kant ga je het uitzicht bederven met kilometers hoogspanningsleiding. 

Inmiddels zijn we er als lokale overheden (de gemeenten Delft en Midden-Delfland) 

in geslaagd om een deel van de leiding ondergronds te krijgen. Terwijl dat eerst 

‘technisch onmogelijk’ was. Eigenlijk vinden we dat die hoogspanningsleiding 

helemaal ondergronds moet door Midden-Delfland. Maar als lokaal bestuur missen 

we de kennis om de argumenten van Tennet op waarde te schatten. Daarom hebben 

we als gemeenten wetenschap en techniek keihard nodig om alternatieven te 

bedenken.’

Kaderrichtlijn water

Duurzame gebiedsontwikkeling betekent ook terugdringen van de milieubelasting. 

Niet alleen transport, maar ook de milieubelasting in de sector zelf. Een belangrijk 

instrument daarbij is de Kaderrichtlijn Water, een Europese Richtlijn die, in de 

woorden van Verkerk, zorgt voor een ‘level playing field’ tussen de lidstaten als het 

gaat om watervervuiling. Naast de aanleg van natuurvriendelijke oevers en paai-

plaatsen voor snoeken, houdt invoering van de richtlijn in dat er beperkingen worden 

gesteld aan het gebruik van mest en bestrijdingsmiddelen in land- en tuinbouw. 

In Boskoop maken de boomkwekers zich volgens Rijsdijk ernstig zorgen over de 

gevolgen van de Kaderrichtlijn, maar Verkerk toont zich wat optimistischer. ‘Natuurlijk 

gaat de invoering van de Kaderrichtlijn geld kosten’, zegt hij. ‘Het grote voordeel is 

dat je uit kunt leggen aan de burger dat hij daarvoor een beter milieu terugkrijgt. 

Dat hij bij wijze van spreken weer kan zwemmen in sloten en grachten. Burgers 

houden niet van het betalen van belasting, maar ze hebben wel geld over voor 

droge voeten, parken en voor dierenwelzijn. Schoon water hoort daar ook bij.  

Wat dat aangaat, is het waterschap de aangewezen instantie om de rekening te 

presenteren.’
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Wat is het?

Het software model Balans geeft een integrale syste-

matiek om op objectieve en navolgbare wijze een 

afweging te kunnen maken voor de onderhoudsstrate-

gie van een bestaande weg inclusief levenscycluskos-

ten. Binnen deze integrale aanpak worden kabels en 

leidingen ook meegenomen omdat het terugverdien-

punt van investeringen in duurzame constructies eer-

der wordt bereikt wanneer de techniek van wegen en 

riolering integraal wordt beschouwd.

Wat kunnen we er nu mee?

Balans zal met name het besluitvormingsproces 

rondom onderhoudsstrategieën van wegen versnel-

len, iedere keer conform dezelfde systematiek. Daar-

naast kan door middel van Balans aangetoond worden 

dat het onderhoud van wegen op slappe bodem sub-

stantieel meer kosten met zich meebrengt. 

Voor wie is het interessant?

Gemeenteambtenaren en andere professionals zoals 

beheerders van kabels en leidingen.

Meer informatie

cissy.derooij@deltares.nl

Balans, integrale afweging voor onderhoud van wegen  

De beste keuze met Balans!

21

Wat is het?

De basis van een goede onderhoudsstrategie is een 

goede zettingsprognose. Door een zettingsprognose 

spreekwoordelijk langs de meetlat te leggen kan de 

nauwkeurigheid van deze prognose voor dat speci-

fieke project worden bepaald. Deze meetlat, de Geo-

technische Meetlat, kan zowel achteraf worden 

gebruikt (ter controle) als tijdens het opstellen van 

een prognose, als hulpmiddel in het werkproces.

 

Wat kunnen we er nu mee?

De Geotechnische meetlat kan worden ingezet door 

gemeenten om de kwaliteit van een zettingsadvies te 

‘meten’. Met de Geotechnische Meetlat is ook een 

score (rapportcijfer) te berekenen. Op basis van vijf 

validatiecases wordt de benodigde score bepaald voor 

het maken van een afweging van ophoogtechnieken, 

en de benodigde score voor het maken van een goede 

zettingsvoorspelling ten behoeve van het definitief 

ontwerp.

Voor wie is het interessant?

Gemeenteambtenaren en andere professionals zoals 

beheerders van kabels en leidingen.

Meer informatie

cissy.derooij@deltares.nl

Geotechnische meetlat  

Meten is weten! 

22
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Bouwen en onderhouden in kwetsbare gebieden

Wat is het 

Een scenariostudie voor kansrijke herinrichting van 

(glas)tuinbouwgebied.

Wat kunnen we ermee?

We kunnen nu verschillende bouwstenen voor herin-

richting ontwerpen en afwegen met als hoofddoel het 

ontwikkelen van een optimale strategie voor de water-

ketensluiting. De volgende aspecten zijn hierbij mee-

genomen:

• Verkaveling.

• Piekberging.

• Ontwerp berging hemelwater/gietwater.

•  Ontwerp van eventuele benutting van parkeer-

plaatsen voor waterberging.

•  Mogelijke aanpassing van de bedrijfsvoering van  

de kassen voor zover het gaat om watergebruik en 

lozing.

Voor wie is het interessant?

Waterschappen, tuinders, gemeenten, provincies.

Meer informatie

hans.gehrels@deltares.nl

Afwegingskader herinrichting polder glastuinbouw

Optimale strategie voor de waterketensluiting

24

Wat is het?

Aanbevelingen voor het plannen (inclusief milieu-

effecten) en het ontwerp van duurzame wegen in  

het overstromingsgebied van de Mekong delta.  

De belangrijkste factoren en best practices om wegen 

duurzaam aan te kunnen leggen zijn in kaart gebracht 

en beschreven. 

Wat kunnen we er nu mee?

De aanbevelingen helpen planners en ontwerpers van 

wegen in overstromingsgebieden om beter te bouwen 

met de natuur zodat er minder schade aan wegen 

optreedt en minder schade aan de overstromings-

gebieden die vaak zeer waardevol zijn voor de  

lokale bevolking. De aanbevelingen richten zich op  

(1) het planproces, (2) milieueffectrapportages,  

en (3) technisch ontwerp.

Voor wie is het interessant?

Instanties in de benedenstroomse Mekong landen 

(met name Cambodja en Vietnam) die zich bezig houden 

met het plannen en ontwerp van wegen. De Mekong 

River Commission (MRC) was opdrachtgever van dit 

onderzoek. Daarnaast ook betrokkenen in andere 

kwetsbare deltagebieden die zich bezig houden  

met de toegankelijkheid van het gebied, inclusief  

ontwikkelingsbanken die vaak infrastructuurprojecten 

financieren.

Meer informatie

wim.douven@unesco-ihe.org

Aanbevelingen duurzame wegen in overstromingsgebieden  

Best practices voor aanleg duurzame wegen in kwetsbare overstromingsgebieden

23
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Wat is het?

Een platform van ambtenaren en andere professionals 

uit slappe bodemgemeenten in West Nederland.  

De inhoudelijke focus van de COP ligt op ondergrond 

en aanleg en beheer van de openbare ruimte. De COP 

komt 6 maal per jaar bij elkaar om kennis en ervaring 

uit te wisselen op diverse onderwerpen.

Wat kunnen we er nu mee?

De COP geeft ambtenaren uit de gemeenten een 

focus in gedeelde problematiek; en antwoord op  

technisch inhoudelijke vragen. Daarnaast geeft de 

COP inzicht in de nieuwste  ontwikkelingen en de 

plaats van techniek in het juridisch, politiek en 

bestuurlijk krachtenveld.

Voor wie is het interessant?

Gemeenteambtenaren en andere professionals zoals 

beheerders van kabels en leidingen.

Meer informatie

joris.vanruijven@deltares.nl

Community of practice slappe bodem  

Het platform voor kennisuitwisseling van gemeenten in West Nederland!
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Wat is het?

Een boekwerk dat aanvullende informatie levert parallel 

aan het beleidsondersteunende afwegingsmodel 

Balans. Tevens zijn in deze leidraad een aantal voor-

beeldsommen van Balans opgenomen en uitgewerkt.

Wat kunnen we er nu mee?

De leidraad bevat zeer veel aanvullende informatie over 

alternatieve ophoogmaatregelen voor wegen op slappe 

bodem inclusief aanwijzingen voor de uitvoering ervan. 

Daarnaast biedt het een schat aan informatie over de 

ondergrondse infrastructuur.

Voor wie is het interessant?

Gemeenteambtenaren en andere professionals zoals 

beheerders van kabels en leidingen.

Meer informatie

cissy.derooij@deltares.nl

Leidraad Balans   

Leidraad voor wegen op slappe bodem
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Wat is het?

In het programma MSettle is een verbeterd zettings-

model aangebracht. Dit model biedt de mogelijkheid  

om ontlast en herbelast gedrag van de ondergrond 

nauwkeuriger te modelleren en slappe ondergrond 

kan beheerst worden opgehoogd.

Wat kunnen we er nu mee?

Over ontlast en herbelast gedrag van slappe grond is 

nog weinig bekend. Met behulp van het verbeterde 

zettingsmodel kan het ontlast- en herbelast gedrag 

beter worden voorspeld. Hierdoor worden onzeker-

heden in zettingsvoorspellingen verkleind en kunnen 

geotechnische risico’s beter worden beheerst.

Voor wie is het interessant?

Ingenieursbureaus en aannemers.

Meer informatie

marcel.visschedijk@deltares.nl

Verbeterd (rest)zettingsmodel  

Zettingsrisico’s beter beheerst

27
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Zonder al te veel vertraging op een duurzame manier van A naar B reizen. Dat is de opgave 

waar Nederland voor staat. Voor de langere termijn is een systeemsprong noodzakelijk met een 

centrale rol voor openbaar vervoer, vindt Wouter Remmelts van BAM Civiel BV. Maar op korte 

termijn kunnen ook heel wat duurzame initiatieven worden genomen, stelt Cees Brandsen, HID 

van de Dienst Infrastructuur van Rijkswaterstaat. Een belangrijk aspect is de veranderende 

verhouding tussen opdrachtgever en aannemer. 

Systeemsprong  
GWW-sector noodzakelijk

Remmelts (BAM civiel BV) en Brandsen (RWS): 

Duurzame wegen:  

ontwerp gerich
t op levens

cyclus 
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Wouter Remmelts: ‘Persoonlijk vind ik dat we moeten proberen om Nederland aan 

elkaar te knopen zodat je normaal, zonder al te veel vertraging van A naar B kan 

reizen op een duurzame manier. Wat mij betreft kan dat maar op één manier en dat 

is door het anders inrichten van het openbaar vervoer. De ruggengraat bestaat nu 

uit een systeem van bovengrondse treinen, gebaseerd op een techniek van 180 

jaar oud. Dat kunnen en moeten we op korte termijn wel verbeteren door capaci-

teitsverhogende maatregelen en door meer en meer gebruik te maken van onder-

grondse metro-achtige systemen, maar de echte oplossing is een systeemsprong. 

Hoe die er uit moet zien, weet ik niet. Dat kan een zweeftrein zijn of een geleiderail, 

maar we kunnen niet blijven doorbouwen aan een systeem dat niet meer voldoet. 

De politiek, Rijkswaterstaat, ProRail en andere partijen zouden de durf moeten 

hebben om samen rond de tafel te gaan zitten en een visie te ontwikkelen op het 

vervoerssysteem voor de 21ste eeuw.’

Cees Brandsen is er eveneens van overtuigd dat duurzame ontwikkeling onver-

mijdelijk is ook in de GWW-sector, waarbij vlot en veilig bewegen het streven is. 

Om ruimte te houden voor de noodzakelijke systeeminnovaties moet dat echter 

niet te krampachtig worden aangepakt. ‘Het project Duurzaam Inkopen van de 

overheid komt met toetsen op gebruik van duurzame materialen. Daar maken  

we als Rijkswaterstaat niet meteen een ommezwaai naar duurzaamheid voorop. 

Voor mij is duurzame ontwikkeling dat we overleggen met de marktpartijen over 

wat onder die omstandigheden en gegeven de stand van de technologie de oplos-

sing is die het meeste recht doet aan alle aspecten van duurzaamheid. Van daaruit 

kun je gaan werken aan de systeemsprong, waar Remmelts op doelt.’

Ecologische waarden

Duurzame ontwikkeling betekent voor nu onder meer dat aanbieders in het route-

ontwerp ook andere aspecten meenemen, zoals duurzame inpassing in de omge-

ving en rekening houden met ecologische waarden. Brandsen: ‘Daarvoor hebben 

we vooraf criteria opgesteld, zoals bij de A2 Maastricht. Een onafhankelijke jury 
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gaat beoordelen of en in hoeverre de indieners aan die criteria hebben voldaan. 

Dat gaan we als opdrachtgever niet beïnvloeden. Nog afgezien van het feit dat  

de juryleden van een zodanig kaliber zijn dat ze zich niet laten beïnvloeden.’ 

Remmelts vindt dat een goede ontwikkeling, ook al omdat duurzame ontwikkeling 

niet aan de aannemers voorbij is gegaan: ‘In onze offerte voor de A2 Maastricht 

hebben we bijvoorbeeld een aantal ecoducten gepland om ecologische zones met 

elkaar te verbinden. Dat zouden we vijftien jaar geleden niet uit onszelf gedaan 

hebben. Nu doen we het wel omdat we het belangrijk vinden voor Nederland.  

En natuurlijk omdat we hopen dat we ons er mee kunnen onderscheiden.’

Markt als partner

Een systeemsprong is, zoals gezegd, een zaak van lange adem. Voor de korte termijn 

geldt het motto van Rijkswaterstaat: ‘De markt als partner’. Rijkswaterstaat zal  

de markt veel meer inzetten om doelen en diensten te bereiken. Brandsen: ‘Daarbij 

gaat het niet alleen om wegen, waterwegen en keringen, maar ook om iets abstracts 

als vlot en veilig bewegen. Daaronder verstaan we tegenwoordig veel meer dan 

alleen het aanleggen van voldoende wegen. We kijken naar de doorstroming; de 

weg moet te allen tijde open zijn en veilig. Er hoort ook betrouwbare informatie bij 

en anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen. Zijn alle snelwegen straks leeg 

door de economische crisis of omdat de benzine onbetaalbaar is geworden?’ 

Remmelts kan zich goed vinden in die aanpak. ‘Daardoor worden we uitgedaagd 

om mee te denken en mee te praten. Een hele verandering: vroeger werd het denken 

gedaan door Rijkswaterstaat en stapelden wij de stenen. Nu wordt – terecht – van 

ons verwacht dat we meedenken. Ook intern is dat een behoorlijke cultuuromslag. 

Vroeger hoefden we alleen bestekken en tekeningen te lezen, nu moeten we 

nadenken over gebiedsontwikkelingen en het initiatief nemen om met nieuwe 

ideeën en voorstellen te komen. Dat vraagt wel wat van onze medewerkers.  

Het valt niet mee om mensen die vroeger alleen van tekening hoefden te lezen  

nu te vragen om mee te denken over gebiedsontwikkeling.’ Het wordt hen ook niet 

gemakkelijker gemaakt doordat we in Nederland proberen om de problemen die 

zich voordoen al werkende weg op te lossen. Het aantal pilots bijvoorbeeld is zoda-

nig groot, dat mensen ervan in de war dreigen te raken. Je moet veel pilots doen, 

maar er komt een moment dat je de goede eruit haalt en die blijft doen.’
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Intellectueel eigendom

Een belangrijk aspect, dat voortvloeit uit het motto ‘markt tenzij’, is het omgaan 

met intellectueel eigendom. Remmelts: ‘Vroeger was je je intellectueel eigendom 

meteen kwijt als het contract met Rijkswaterstaat werd getekend. Als je een goed 

idee had, kon je er maar een keer aan verdienen. Tegenwoordig geldt het Convenant 

van Maarssen, waarin het intellectuele eigendom wordt geregeld, onder meer via 

licenties. Dat blijkt echter in de praktijk zo weerbarstig, dat er nog niet één keer 

gebruik van is gemaakt. Goed nieuws voor Rijkswaterstaat misschien, maar geen 

stimulans om innovatieve concepten te ontwikkelen en toe te passen.’ Het is voor 

de opdrachtgever ook nog zoeken naar contractvormen. Brandsen: ‘Momenteel 

experimenteert Rijkswaterstaat met een contractvorm voor het onderhoud van stalen 

bruggen, waarbij een prijsvraag wordt uitgeschreven voor de beste uitvoerings-

methode. De winnaar verdient een half miljoen euro, maar moet zijn vinding wel 

aan ons in licentie geven, zodat wij die in bruikleen kunnen geven aan de aannemers 

die de projecten uitvoeren. Op die manier hopen we de markt in beweging te krijgen.’

De ‘knip’

De vraag is of je problemen niet voorkomt als je de ‘knip’ tussen verlenen en aan-

vaarden van een opdracht niet eerder in het proces legt. Bijvoorbeeld door offerte 

te vragen voor het vergroten van de capaciteit voor het vervoer van personen met 

als randvoorwaarden de gemiddelde reistijd, de luchtvervuiling en de geluidshinder. 

Daarbij mogen de bouwers zelf aangeven of ze dat willen realiseren door het aan-

leggen van een extra spoorlijn, een weg of allebei. Is de keuze gemaakt dan kunnen 

opdrachtgever en aannemer samen in een bouwteam de gekozen oplossing uitwerken.

Remmelts reageert met de opmerking dat de BAM een half jaar geleden inderdaad 

heeft voorgesteld om een spoorlijn aan te leggen tussen Breda en Utrecht als  

alternatief voor het verbreden van de A27. ‘Als je die ontbrekende schakel in het 

spoorwegnet aan zou leggen, kun je misschien wel 60.000 mensen van de weg 

halen. Het probleem is alleen dat de besluitvorming in Nederland er niet op is  

ingericht. In dit geval is het bijvoorbeeld niet duidelijk wie het idee moet oppakken. 

Bovendien – en daarom hadden we zelf ook wel enige aarzeling – loop je het risico 

dat de besluitvorming weer van voren af aan moet beginnen en de oplossing van 

het vervoersprobleem weer een paar jaar meer op zich laat wachten.’
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Procedures als wurgslang

Toch ligt de toekomst in andere vormen van samenwerking, niet alleen tussen 

opdrachtgever en opdrachtnemer, maar ook met andere betrokkenen. Brandsen: 

‘Internet laat goed zien hoe je op een andere manier kunt samenwerken; transparant, 

resultaatgericht en met erkenning van ieders bijdrage. Een bouwteam past daar 

prima in. Bovendien kun je daarmee ook de burgers betrekken bij het ontwerpproces 

om tot nog mooiere oplossingen te komen. Het probleem is steeds de procedures. 

Je hebt een mooie oplossing en dan duurt het weer vele jaren voordat het tot uit-

voering komt. Tegen die tijd dreigt zelfs de meest enthousiaste burger het vertrouwen 

in een goede oplossing te verliezen.’

Toch is Brandsen niet pessimistisch. Hij ziet een geleidelijke verschuiving optreden. 

‘De vraagstukken waar we voor staan, zijn zo gecompliceerd geworden, dat het 

gewoon niet anders kan. We kunnen niet blijven voortgaan op de oude weg; we 

moeten inderdaad een systeemsprong maken. Niet alleen technisch, maar ook in 

bestuurlijk opzicht. Bij Rijkswaterstaat zullen we minder in termen van uitvoering 

moeten gaan denken en meer in oplossingsrichtingen. Een antwoord zoeken op de 

vraag wat de beste manier is om op deze as aan de vervoersbehoefte te voldoen, 

zonder meteen te kiezen voor spoor, weg of water.’

Weglekken

De veranderende verhouding tussen opdrachtgever en aannemer heeft volgens 

Brandsen nog een ander gevolg en dat is dat de kennis over uitvoeringszaken  

langzaam weglekt bij Rijkswaterstaat. ‘In het proces laten we de bouten-en-moeren 

kennis los; daar bemoeien we ons niet meer mee want dat is een zaak van de aan-

nemer. Gaandeweg weten we daar dan ook steeds minder van en wordt het lastiger 

om suggesties en innovaties van de aannemer te beoordelen.’ 

Als voorbeeld noemt hij hoge-sterkte beton, vier keer zo sterk als gewoon beton, 

maar veel lastiger te verwerken. Als dat op een stalen brug aangebracht moet worden, 

moet je weten welke soort lijm je moet gebruiken en onder welke omstandigheden 

die aangebracht moet worden. Het mag niet gebeuren dat het rijdek loslaat, omdat 

de verkeerde lijm is gebruikt of omdat de lijm niet goed is aangebracht. Maar hoe 

weet je dat? Je staat er niet meer bij.’ 

‘De enige manier is dat de aannemer ons ervan weet te overtuigen dat hij de des-

kundigheid in huis heeft om het werk naar behoren uit te voeren. Wij moeten dat 

vertrouwen hebben, want de uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt bij ons, de 

opdrachtgever. Geen aannemer kan de schade voor zijn rekening nemen, als een 

weg langdurig moet worden afgesloten. 

Geotechnisch falen

‘Aan de andere kant moeten bedrijven zich meer bewust worden van met name de 

geotechnische risico’s. Daar heb je twee soorten van. De ene is het risico dat de 

grond in zijn geheel veel slechter is dan gedacht, waardoor je zwaarder moet fun-

deren. Dat kost heel veel geld. Een andere soort risico is dat er gaandeweg dingen 

mis gaan. In het algemeen kun je zeggen dat als je innoveert op basis van verkeerde 

geotechnische veronderstellingen, dan heb je een dik probleem. Wij willen dat 

bedrijven zich bewust worden van die risico’s, want dan gaan ze er anders mee om.’ 
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Kennisproducten

Wat is het?

Deze aanbevelingen maken integratie van wegbouw-

kundige en geotechnische aspecten in het ontwerp 

van verhardingen mogelijk.

Wat kunnen we er nu mee?

We kunnen wegbouwkundige en geotechnische 

aspecten in het wegontwerp integreren. Deze integrale 

benadering zorgt voor een optimalisatie van het weg-

ontwerp gedurende de levenscyclus.

Voor wie is het interessant?

Ingenieursbureaus en aannemers.

Meer informatie

arjan.venmans@deltares.nl

Aanbevelingen integraal wegontwerp
Duurzame wegen: ontwerp gericht op levenscyclus

28

Wat is het?

Een instrument om bouwmethoden van wegen en 

wegverbredingen snel af te wegen op de criteria kos-

ten, bouwtijd en hinder.

Wat kunnen we er nu mee?

MRoad maakt geotechnische risico’s voor opdracht-

gevers transparant door de vertaling naar kosten en 

bouwtijd. Voor opdrachtnemers is MRoad een  

ontwerpgereedschap waarmee snel een afweging  

kan worden gemaakt van haalbare bouwmethoden.

Voor wie is het interessant?

Ingenieursbureaus, opdrachtgevers en aannemers.

Meer informatie

arjan.venmans@deltares.nl 

MRoad, afweegmodel voor aanlegmethoden van wegen

De criteria kosten, bouwtijd en hinder in één afweegmodel voor wegen

29

Wat is het?

MStab is instrument om de stabiliteit van taluds  

met een taludvernageling (trekelementen met een 

groutom hulling) te bepalen.

Wat kunnen we er nu mee?

Met taludvernagelingen kunnen we taluds sneller en 

steiler opzetten. Hierdoor wordt bouwtijd verkort, 

ruimtegebruik beperkt en omgevingsbeïnvloeding  

verminderd. Met dit instrument ontwerpen we talud-

vernagelingen conform geldende reken-methodieken.

Voor wie is het interessant?

Ingenieursbureaus en aannemers.

Meer informatie

mario.weinberg@deltares.nl

MStab, software voor ontwerp van taludvernageling 

Snel en steil vernagelen! 

30
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MRoad, afweegmodel voor aanlegmethoden van wegen

De criteria kosten, bouwtijd en hinder in één afweegmodel voor wegen

Wat is het?

De langsvlakheid is één van de belangrijkste comfort- 

en veiligheidseisen voor wegen en wordt hoofdzakelijk 

bepaald door gedrag van de ondergrond. De eisenset 

biedt een richtlijn voor het ontwerp van wegen op 

basis van realistische vlakheidseisen.

Wat kunnen we er nu mee?

Met de eisenset kunnen vlakheidseisen realistisch 

worden vastgesteld en wordt de relatie tussen onder-

grond en vlakheidseisen in het ontwerp geborgd. 

Een PAO-cursus “Blijvend vlakke wegen” is in  

voorbereiding.

Voor wie is het interessant?

Ingenieursbureaus, opdrachtgevers en aannemers.

Meer informatie

arjan.venmans@deltares.nl 

Eisenset voor langsvlakheid

Realistische langsvlakheidseisen 
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Wat is het?

De richtlijn biedt houvast bij een risicogestuurde 

opzet van grondonderzoek van verkenningsfase tot 

uitvoering.

Wat kunnen we er nu mee?

Door op een risicogestuurde wijze te kiezen voor het 

type en de hoeveelheid grondonderzoek wordt het 

grondonderzoek optimaal benut en risico’s maximaal 

beheerst. Deze richtlijn biedt houvast in het maken 

van goede keuzes.

Voor wie is het interessant?

Ingenieursbureaus, opdrachtgevers en aannemers.

Meer informatie

joris.vanruijven@deltares.nl 

Richtlijn Grondonderzoek in de tenderfase

De richtlijn grondonderzoek in de tenderfase vermindert risico’s

31

Wat is het?

Een instrument om paalmatrassystemen te ontwerpen 

volgens geldende Nederlandse en internationale  

normen.

Wat kunnen we er nu mee?

Met paalmatrassystemen kunnen wegen snel en 

onderhoudsarm worden aangelegd. Met dit ontwerp-

instrument kunnen paalmatrassystemen volgens  

geldende normen worden ontworpen.

Voor wie is het interessant?

Ingenieursbureaus en aannemers.

Meer informatie

suzanne.vaneekelen@deltares.nl

MPiledRoad :Software voor ontwerp en toepassing van paalmatrassystemen 

Wegen snel en onderhoudsarm aanleggen

33

Duurzame infrastructuur
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Kennisproducten

Wat is het?

Overgangsconstructies en wissels zijn de meest 

onderhoudsgevoelige onderdelen van het spoorwegen 

netwerk. De handreiking biedt de mogelijkheid om 

gericht keuzes te kunnen maken voor onderhouds-

arme overgangsconstructies.

Wat kunnen we er nu mee?

Door een gerichte keuze voor een overgangsconstruc-

tie beperken we het onderhoud aan het spoor en ver-

minderen we hinder voor reizigers.

Voor wie is het interessant?

Ingenieursbureaus en aannemers.

Meer informatie

ad.verweij@deltares.nl

34

Wat is het?

Een tweedaagse PAO cursus met achtergrondinformatie

Wat kunnen we er nu mee?

•  Leren beoordelen of een paalmatras-systeem meer-

waarde heeft ten opzichte van andere systemen. 

Waar liggen de beperkingen?

•  Leren hoe u de verschillende ontwerpregels voor de 

opbouw van de matras en de geotextielen toe kunt 

passen. 

•  Leren welke mechanismen bepalend zijn voor het 

ontwerp en op welke aspecten moet worden gelet. 

•  Leren om te gaan met het ontwerp van de palen in 

relatie tot NEN 6740 / 43 

•  Leren de softwaretool MPiledRoad te gebruiken, 

voor het ontwerp van palen en matraswapening.

Voor wie is het interessant?

Ingenieursbureaus en aannemers.

Meer informatie

suzanne.vaneekelen@deltares.nl

Ontwerpregels voor paalmatrassystemen 

Zettingsvrije of zettingsarme wegen-, spoor- en trambanen met paalmatrassystemen! 
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Handreiking selectie overgangsconstructies

Betere sporen door gericht kiezen

Wat is het?

De richtlijn paalmatrassystemen is de Nederlandse 

ontwerprichtlijn voor paalmatrassystemen.

Wat kunnen we er nu mee?

Met paalmatrassystemen kunnen wegen snel en 

onderhoudsarm worden aangelegd. Nu is er een richt-

lijn voor de Nederlandse situatie beschikbaar en kun-

nen paalmatrassystemen veilig worden ontworpen.

Voor wie is het interessant?

Ingenieursbureaus, opdrachtgevers en aannemers.

Meer informatie

suzanne.vaneekelen@deltares.nl

Richtlijn toepassing paalmatrassystemen 

Breed en veilige toepassen van paalmatrassen in Nederland

35
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Wat is het?

State of the art handboek over grondslagen, modelle-

ren, monitoring and strategie voor onderhoudsarme 

infrastructuur.

Wat kunnen we er nu mee? 

Verbeteringen in het bouwen en beheren van beton-

constructies zijn hard nodig. Veel bouwwerken in en 

op de Nederlandse rijkswegen zijn van net na de 

Tweede Wereldoorlog en aan het einde van hun 

levensduur. Tegelijkertijd wordt bij een aantal grote 

infrastructurele werken expliciet een langere levens-

duur geëist dan waar impliciet in de bouwvoorschrif-

ten van uitgegaan is en worden vanuit de maatschap-

pij strenge eisen gesteld met betrekking tot (de 

kosten van) beschikbaarheid, comfort en milieubelas-

ting. Begin 2010 verschijnt een nieuw handboek 

waarin de nieuwste inzichten zijn opgenomen met 

betrekking tot het levensduurontwerp en het levens-

loopbeheer van betonconstructies. Doel van dit hand-

boek is om alle betrokkenen de voordelen van het 

kosten-optimaal beheren van betonconstructies tij-

dens de gehele levenscyclus te laten zien en een 

objectieve en rationele aanpak van levensduurproble-

men van betonconstructies mogelijk te maken. Met dit 

overzichtswerk heeft de lezer: 

• Inzicht in de processen die het beton aantasten. 

• Verbeterde voorspellingsmodellen.

•  Richtlijnen voor goed beheer om ongewenste ver-

schijnselen tijdig op te sporen.

• Heldere criteria bij uitvoering.

•  Richtlijnen voor het opstellen van een onderhouds-

plan op basis van voorspellingsmodellen.

• Inzicht in monitoringstrategieën.

•  Inzicht in speciale reparatiematerialen en preventie-

technieken. 

•  Inzicht in problemen bij de combinatie van oud en 

nieuw beton (o.a. bij reparaties).

Voor wie is het interessant?

Rijkswaterstaat, beheerders, bouwers in de GWW-sec-

tor, ingenieursbureaus.

Meer informatie

k.vanbreugel@tudelft.nl 

rob.polder@tno.nl

37Handreiking selectie overgangsconstructies

Betere sporen door gericht kiezen

Handboek duurzame betonconstructies

Duurzame betonconstructies vereisen kennis en vakmanschap
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Vier rode draden komen bij voortduring terug in de interviews en het debat over 

duurzame gebiedsinrichting: integrale afweging, innovaties, samenwerking, en 

geld. Uit deze rode draden zijn vijf lessen getrokken.

Integrale afweging: slim combineren van verschillende functies
Les 1: Duurzame gebiedsinrichting is alleen mogelijk door een integrale afweging 

van de soms tegenstrijdige functies binnen een gebied. Dit zijn bijvoorbeeld de 

rode, blauwe en groene functies van werken en wonen, water en ecologie. Prettig 

en ruim wonen kan bijvoorbeeld leiden tot buitendijks bouwen. De factor water 

speelt dan een grote rol, in verband met de veiligheid tegen overstromingen. 

Tevens neemt door de bebouwing de ecologische druk in zo’n gebied toe. Duur-

zame gebiedsontwikkeling vereist daarom het integraal afwegen van al die ver-

schillende functies, met het oog op de toekomst. Door het slim combineren van 

verschillende functies kunnen ze zo goed mogelijk worden vervuld.

Innovaties: technisch, organisatorisch, bestuurlijk innoveren 
Les 2: Het realiseren van duurzame gebiedsontwikkeling vraagt om diverse  

soorten innovaties. Technische innovaties zijn nodig, bijvoorbeeld om voldoende 

waterberging te garanderen. Echter ook op organisatorisch en bestuurlijk vlak  

zijn innovaties onvermijdelijk. Een voorbeeld is de wijze van het verlenen van  

vergunningen voor de toepassing van innovatieve technieken. Zonder aanpassingen 

op organisatorisch en bestuurlijk vlak krijgen technische innovaties geen kans. 

Daarbij moeten innovaties in de praktijk worden getest. Dit vraagt om proeftuinen 

en andere procedures.

Samenwerking: bijdragen aan andere vormen
Les 3: De complexiteit en bijbehorende onzekerheid van duurzame gebiedsontwik-

keling vereist intensieve samenwerking tussen landelijke en regionale overheden, 

ontwikkelaars, opdrachtnemers en alle andere belanghebbenden. Al deze partijen 

dienen een hoge mate van betrokkenheid te krijgen, die verder gaat dan het vrij-

blijvend maken van plannen. Deze betrokkenheid dient stand te houden bij de uit-

voering van de duurzame gebiedsontwikkeling. Dit lukt alleen als rekening wordt 

gehouden met soms tegengestelde belangen. Het helpt als de financiële effecten 

van de samenwerking goed zijn geregeld, zoals de opbrengsten van intellectueel 

eigendom van ingebrachte innovaties.

Geld: kosten besparen of extra waarde genereren
Les 4: Net als traditionele gebiedsontwikkeling kost duurzame gebiedsontwikkeling 

geld. Het hoeft niet méér te kosten, als verschillende functies slim kunnen worden 

gecombineerd. Dit vergt wel een langere termijn visie, die in de kosten-baten analyses 

dient te worden verwerkt. Op korte termijn kost de toepassing van innovaties in veel 

gevallen extra geld, die zich op termijn terug betaalt in extra waarde. De benodigde 

extra financiering komt in veel gevallen echter moeizaam van de grond. Dit vereist 

het maken van strategische keuzes, waarbij de overheid een stimulerende rol kan 

en moet spelen. Alleen dan krijgt duurzame gebiedsontwikkeling écht een kans.

Lessons learned
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Les 5: 

De vier onderscheiden rode draden en hun onderliggende factoren beïnvloeden 

elkaar. Simpel gezegd, duurzame gebiedsontwikkeling betekent (1) een integrale 

afweging van verschillende functies binnen een gebied en het slim combineren 

van deze functies. Deze afweging vraagt om (2) de toepassing van technische, 

organisatorische en bestuurlijke innovaties, waarvoor (3) andere vormen van 

samenwerking en (4) op de kortere termijn extra geld noodzakelijk zijn.

Bijdragen van Delft Cluster producten

In het voorgaande zijn de maatschappelijke uitdagingen voor duurzame gebiedsont-

wikkeling geschetst. Door die complexe en langlopende opgaven blijken vier rode 

draden te lopen: integrale afweging, innovaties, samenwerking, en geld. Wat is nu de 

rol van de technologie in het realiseren van de duurzame gebiedsontwikkeling? Met 

andere woorden, hoe kunnen de ontwikkelde kennisproducten een bijdrage leveren 

aan het effectief en efficiënt realiseren van duurzame gebiedsontwikkeling? De tabel 

op blz. 54 presenteert de kennisproducten binnen het thema Duurzame gebiedsont-

wikkeling. De kruisjes geven aan welke producten bijdragen aan de vier rode draden: 

integrale afweging, innovaties, samenwerking  en geld.

In totaal zijn er 37 Delft Cluster kennisproducten weergegeven in deze uitgave.  

In totaal 23 van de 37 producten (62 %) leveren een bijdrage aan het integraal 

afwegen voor het slim combineren van verschillende functies bij duurzame 

gebiedsontwikkeling. In totaal 14 van de 37 producten (38 %) dragen bij aan het 

realiseren van technische, organisatorische, of bestuurlijke innovaties. In totaal  

11 van de 37producten (30 %) faciliteren andere manieren van samenwerken  

tussen partijen voor het realiseren van duurzame gebiedsontwikkeling. Tenslotte, 

in totaal 27 van de 37 producten (73 %) reduceren kosten of genereren extra waarde 

bij duurzame gebiedsontwikkeling.

Samenvattend, de 37 Delft Cluster producten leveren gezamenlijk een substantiële 

bijdrage aan het effectief en efficiënt realiseren van duurzame gebiedsontwikkeling. 
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De meeste producten leveren een bijdrage aan minimaal twee rode draden,  

vele aan drie en er zijn zelfs enkele producten die aan alle vier de rode draden  

een bijdrage leveren.

En nu aan de slag!

Het onderzoeksprogramma heeft een breed scala aan producten ontwikkeld, die een 

concrete bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van duurzame gebiedsontwik-

keling, gedurende de komende decennia. Het toepassen van deze producten gaat 

echter niet vanzelf. Onderzoek heeft aangetoond dat de routinematige toepassing 

van product- en procesinnovaties gerichte acties vereist. Veranderingen zijn onver-

mijdelijk, voor het scheppen van de juiste voorwaarden in de betrokken (project)

organisaties én het motiveren van de beoogde gebruikers van de producten. Dit is 

een managementtaak, dat modern leiderschap vereist. Alleen het verplicht stellen 

van de toepassing van innovaties leidt tot niets. Echte betrokkenheid van medewer-

kers is nodig, evenals de aantoonbare meerwaarde, die het benutten van de nieuwe 

producten voor de betrokkenen en hun organisaties levert.

Dit alles, het daadwerkelijk toepassen van innovaties om er extra waarde mee te 

genereren, is veel meer een organisatorische dan een technische opgave. Vele nieuwe 

technische hulpmiddelen en instrumenten, in de vorm van richtlijnen, modellen, 

ervaringsdata en software zijn nu beschikbaar gekomen. Ze zijn eenvoudige aan te 

schaffen, veelal zonder kosten. Tevens is kennis ontwikkeld om die technische hulp-

middelen routinematig te laten benutten. En om ze in te bedden in de organisaties 

van de gebruikers, voor wie ze zijn ontwikkeld. Dit is de bijdrage van het Delft Cluster 

onderzoeksprogramma aan het realiseren van duurzame gebiedsontwikkeling, 

waar Nederland de komende decennia voor staat. Het is nu een kwestie van doen: 

het toepassen, toepassen, en nog eens toepassen. Er samen van leren, de producten 

verbeteren, en ze waar nodig aanpassen. De participanten van Delft Cluster werken 

hier graag aan mee.
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Delft Cluster
Kennisproducten per thema

Integrale  
afweging
Slim combine-
ren van verschil-
lende functies

Innovaties  
Technisch, 
organisatorisch, 
bestuurlijk 
innoveren 

Samenwerking
Bijdragen  
aan andere  
vormen  van 
samenwerking 

Geld
Kosten  
besparen  
of  extra waarde  
genereren 

IJsselmeer / Markermeer 

1 Slibmodellering Markermeer X

2 Richtlijn ontwikkeling Wetlands X X

3 Gevolgen van ingrepen in de waterbodem in Wetlands X X

4 Invloed peildynamiek op ecologische kwaliteit wateren X X

5 Klimaatverandering en de productie van drinkwater X X

6 Kosten-baten analyse Markermeer X X X

Bodem- en waterkwaliteit 

7 Bepaling drempelwaarden chemische kwaliteit grondwater X X

8 Ondersteuningsinstrument bodemkwaliteit tijdens inundatie X X

9 EmissieModule X

10 Voorspellingssysteem voor watertemperatuur X X

11 Verbetering processenbliotheek voor waterkwaliteit X

12 GeoCheck Ontwikkellocaties X X X X

13 Koppeling grond- en oppervlaktewater kwaliteitsmodellen X

Ecologie verbeteren en behouden 

14 Building with Nature X X X X

15 Effecten opwarming rivierwater op visecologie en drinkwater X X

16 Verbetering HABITAT Instrument en Ecologische Toolbox X X

17 Wikipedia concept voor het delen van kennis X X

18 Duurzame energie uit water - Inspiratieatlas X X X

19 PAO cursus Energie uit water X X

20 Cursus Duurzame ontwikkeling van Waterrijke gebieden X

Bouwen en onderhouden in kwetsbare gebieden

21 Balans, integrale afweging voor onderhoud van wegen X X X X

22 Geotechnische meetlat X

23 Aanbevelingen duurzame wegen in overstromingsgebieden X X

24 Afwegingskader herinrichting polder glastuinbouw X X

25 Community of practice slappe bodem X X

26 Leidraad Balans X X

27 Verbeterd (rest)zettingsmodel X

Duurzame infrastructuur 

28 Aanbevelingen integraal wegontwerp X X

29 MRoad, afweegmodel voor aanlegmethoden van wegen X X

30 MStab, software voor ontwerp van taludvernageling X X

31 Richtlijn Grondonderzoek in de tenderfase X X X

32 Eisenset voor langsvlakheid van wegen X

33 MPiledroad: software voor paalmatrassystemen X X

34 Handreiking selectie overgangsconstructies in wegen X X

35 Richtlijn toepassing paalmatrassystemen X X

36 Ontwerpregels voor paalmatrassystemen X X

37 Handboek duurzame betonconstructies X X



Tabel 1. Bijdrage van Delft Cluster producten aan het realiseren van stedelijke opgaven vanuit (1) ruimtegebrek, (2) water, (3) geld, en (4) samenwerking.

Wetenschappelijke output
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Wetenschappelijke output
Introductie

In het voorgaande deel van deze uitgave hebben we geprobeerd 

een verbinding te maken tussen de maatschappelijke opgaven van 

vandaag en de kennisproducten die daarvoor ‘op de plank’ liggen. 

Achter ieder product staan tientallen rapporten, experimenten, 

praktijkproeven en nog veel meer mensen binnen en buiten de 

kenniswereld die door samen te werken aan deze vragen zelf ook 

slimmere en betere Delta-werkers zijn geworden. Al die achter-

grondkennis en de mensen die die kennis met elkaar ontwikkeld 

hebben kunt u vinden via www.delftcluster.nl die u rechtstreeks of 

via www.deltares.nl kunt bereiken.

Een bijzondere plaats in de hele kennisontwikkeling wordt inge-

nomen door AIO’s. Deze promotietrajecten zijn niet alleen heel 

waardevol voor de AIO’s zelf, maar bieden een antwoord op de 

meest fundamentele kennisvragen die vaak de bouwstenen vor-

men voor echte innovaties. 

Een kennisprogramma is dan ook niet compleet zonder een sub-

stantieel aantal AIO’s. Binnen Delft Cluster zijn 52 promotietrajecten 

opgestart en (deels) afgerond. In de bladzijden hierna kunt u kennis 

maken met een deel van deze onderzoekers en hun onderzoek. 

Omdat deze kennis altijd internationaal wordt ontwikkeld en 

gecommuniceerd zijn deze pagina’s in het Engels. 



57

Scientific output
IntroductionIntroductie

In the preceding part of this publication, we attempted to make a link 

between the social problems of today and the off-the-shelf know-

ledge products that are available to deal with them. 

Numerous reports, experiments, and practical trials can be found 

behind every product, as well as a large number of people both within 

and outside the knowledge world who have become more astute and 

better Delta workers by working together on these questions. You 

can find all the background knowledge and the people who have 

cooperated to develop this know-how via www.delftcluster.nl, which 

you can access directly or via www.deltares.nl.

The AIOs (PhD-candidates) hold a special place throughout the 

entire process of developing knowledge.  Their dissertation studies 

are not only of considerable value to the AIOs themselves, but help 

provide answers to the most fundamental knowledge questions that 

frequently form the building stones for any real innovation.

A knowledge program is therefore not complete without including a 

substantial number of AIOs. Within Delft Cluster, 52 dissertation 

studies have been started and (partially) completed. You can learn 

about some of these researchers and their work in the following 

pages. The pages are in English, as the know-how is always develo-

ped and communicated on an international basis. 
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Igor Mendizabal (igor.mendizabal@kwrwater.nl)

Natural Backgrounds, historical (110 years) and future 
quality trends of groundwater in the Netherlands,  
as pumped for drinking water supply

Reason of the research
Groundwater is of major societal significance  

for many well-known reasons. One of the most 

important ones is that groundwater normally 

offers a direct and hygienically safe source of 

drinking water for public and individual supply. 

Groundwater resources in the Netherlands are 

becoming, however, extremely vulnerable to 

human interference because of their hydrogeo-

logical structure and the multitude and variety  

of anthropogenic attacks.

Knowledge of the vulnerability and natural back-

grounds of groundwaters is of key importance for 

sustainable groundwater development, and envi-

ronmental impact assessment.

The current research will provide a major scientific 

step forward, by (i) showing historical trends 

(unique by both their long history and complex 

interpretation), (ii) presenting public supply well 

fields (PSWFs) as a valid national groundwater 

quality monitoring network, (iii) presenting new 

guidelines for the correct interpretation of historical 

trends obtained from PSWFs, (iv) presenting a 

new index to quantify the intrinsic vulnerability  

of PSWFs (v) presenting a new, relatively simple 

method to predict the future groundwater quality, 

namely by hydrogeochemical analysis of the 

groundwater system’s input and output, and (iv) 

quantifying the sources of nitrate and sulfate, as 

well as the contribution of infiltrating surface 

water. In addition, the research yields a better 

understanding of the factors dictating groundwater 

vulnerability in a deltaic sedimentary environment.

Results
The main tasks of the PhD research are to deter-

mine, for the groundwater pumped for public 

drinking water supply, the following:

1.  Guidelines for the proper interpretation of 

groundwater quality time series obtained from 

PSWFs. 

2.  Hydrochemical System Analysis (HCSA) of the 

national network of PSWFs. 

3.  The spatial distribution of the groundwater 

quality as pumped by PSWFs 

4. The quality evolution during the past 110 years. 

5.  How vulnerable the responsible PSWFs are to 

the various types of (anthropogenic) pollution. 

6.  The origin of dissolved nitrate and sulfate, the 

contribution of infiltrated surface water to the 

overall composition, and the approximate age 

of the groundwater pumped 

7.  The future quality development; and the natural 

background composition 

Promoter

Prof.dr. Pieter J. Stuyfzand  

(KWR, Watercycle Research Institute)

pieter.stuyfzand@falw.vu.nl

Instruments for the implementation of the Water Framework Directive
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E. Penning (ellis.penning@deltares.nl)

Reason of the research
The EU Water Framework Directive emphasizes 

selection of cost-effective measures for improve-

ment of ecological and chemical status of indivi-

dual water bodies. System analyses to assess 

potential measures are therefore necessary. Shal-

low lakes often suffer from both eutrophication 

and morphological pressures, limiting the use  

of simple 1 to 1 dose-response relationships for 

prediction purposes. The quantification of effects 

of measures to improve a water system therefore 

requires an integrated assessment of all aspects, 

involving knowledge from many disciplines ranging 

from hydrology to ecology. 

Project Plan
Assessment of available techniques to quantify 

effects of biological elements on abiotic processes 

in shallow lakes on various scales. Both full lake 

functioning and more detailed understanding of 

specific ecomorphological processes at different 

scale levels are distinguished. In every scale level 

both primary producers and higher trophic levels 

will be assessed. Macrophytes and filter feeders 

(freshwater bivalves) will be the main focus per 

scale level. Various experimental studies are 

being carried and linked with deterministic 

modelling. Via field work additional appropriate 

data for model calibration and validation is being 

gathered. 

Overall Project Results
Project results will be two-folded:  

(1) A better understanding and description of 

interactions between biota and abiotic processes 

in large shallow lakes, implemented in new  

analyses techniques that are appropriate for  

day to day management.  

(2) An overall framework for an interdisciplinary 

approach to freshwater studies that will help 

people from different technical disciplines to 

exchange and share specific knowlegde. 

Promoter
Dr. A.E. Mynett (Unesco – IHE)

a.mynett@unesco-ine.org

Quantifying interactions of aquatic macrophytes  
and abiotic processes in large shallow lakes

Instruments for the implementation of the Water Framework Directive
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C. Carpentier (corinacarpentier@kwrwater.nl)

Reason of the research
Both phytoplankton and phytobenthos are identi-

fied as quality elements under the European 

Water Framework Directive (2000/60/EC, WFD), 

and as such need to be monitored to determine 

anthropogenic influences on aquatic ecosystems. 

Especially in rivers, phytobenthos is considered 

to be a suitable parameter to determine the impact 

of nutrient pollution, because the organisms are 

generally sessile and therefore represent the 

average status of nutrients concentrations at the 

sampled location. The WFD requires information 

on both biodiversity and biomass for this quality 

element.

Currently existing methods to determine biomass 

of phytobenthos in running waters are time-consu-

ming, expensive and show considerable variability. 

In order to fulfil the requirements of the WFD, a 

monitoring strategy for any quality element 

should be sufficiently sensitive to determine the 

actual trophic status of the water under investi-

gation. Considering that there are close to 100 

river basins in Europe to be monitored, the 

method should preferably also be practical, fast 

and cheap. This study aims to develop a new 

method for phytobenthos quantification based 

on in situ fluorescence measurements and detec-

tion by a photodiode. Additionally, we propose  

to combine the in situ fluorescence method with 

further laboratory analysis for biodiversity deter-

mination. The field measurements can be used  

to perform a quick-scan along a river stretch in 

order to gain insight in the patchy distribution  

of the phytobenthos, determine total biomass 

development of the phytobenthos community per 

algal group and to determine suitable locations 

for further sampling. The fluorescence measure-

ments can indicate representativeness of the 

samples taken for laboratory analysis and help 

reduce the number of necessary samples to a 

minimum.

Further biodiversity research will then provide 

specific information about indicator species for 

trophic status of the surface water. However, in 

order to also keep this part of the monitoring 

effort practical and affordable, the second aim  

of this study is to reduce the required level of 

experience and necessary time to perform bio-

diversity analyses by simplifying the method  

without loss of valuable information.

The combination of these two methods (simpli-

fied bioindication approach by microscopy and 

biomass quantification by fluorometry) will result 

in the best possible information about trophic 

status of running surface waters, while at the 

same time being practical and affordable.

Project results
This project will result in a suitably sensitive, 

practical, fast and cheap combination of phyto-

benthos qualification and qualitification, in order 

to adequately perform trophic status assessments 

of rivers under the Water Framework Directive.

Promoter
Ass. prof. Blahoslav Mars̆álek Ph.D.  

(Masaryk University, CZ)

sinice@sinice.cz

Daily supervisor
dr. Arthur Meuleman (Kiwa Water Research) 

arthur.meuleman@kwrwater.nl

Prof. dr. W. Admiraal (University of Amsterdam)

w.admiraal@uva.nl

Development and harmonization of methods for the 
assessment of trophic status of running waters

Instruments for the implementation of the Water Framework Directive
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Quality Drinking Water

R. Valster (rinske.valster@kwrwater.nl)

Background and objective of research 
Legionella pneumophila multiplies in biofilms  

in warm tap-water installations and in other  

engineered water systems, e.g., cooling towers 

and whirlpools. Exposure to this bacterium via 

aerosols is a potential public health threat.  

Limiting the multiplication of Legionella pneum-

ophila in water systems requires detailed know-

ledge about its behavior in these environments. 

Multiplication of Legionella pneumophila 

depends on the presence of free-living protozoa 

serving as its host, but information about identity 

and numbers of protozoa serving as host for Legio-

nella pneumophila in drinking water supplies and 

in warm tap-water installations is limited.  

The aim of this research is to provide data on the 

identity of free-living protozoa in drinking water 

systems in relation to water composition and 

temperature and to quantify the presence of  

free-living protozoa that can serve as host for 

Legionella pneumophila. 

Project plan
This project is divided in six phases: 1.Develop-

ment and optimization of molecular methods to 

identify and quantify free-living protozoan com-

munities in drinking water and biofilms: 2. Deter-

mination and quantification of free-living proto-

zoan communities in treated water, distributed 

water and in biofilms of pipe systems in two  

different water supplies in The Netherlands:  

3. Determination and quantification of free-living 

protozoan communities in treated water and in 

distributed water in supply areas in the Caribbean: 

4. Development and application of a method to 

amplify and subsequently identify free-living  

protozoa that can serve as host for Legionella 

pneumophila in fresh water types: 5. Determina-

tion and quantification of free-living protozoan 

communities in distributed water and tap-water 

installations with temperatures above 20°C in 

The Netherlands: 6 Elucidation of the relationship 

between biofilm concentration and growth of 

host protozoa for L. pneumophila.

Project results
Methods to identify and quantify free-living proto-

zoa in fresh water and associated biofilms using 

molecular techniques based on PCR methods were 

developed and/or optimized. These methods 

included (i) quantification of the protozoa Hart-

mannella vermiformis and Acanthamoeba species 

and (ii) identification of free-living protozoa based 

on 18S rRNA sequence analysis. Subsequently, 

these methods have been applied to water and 

biofilms of two different drinking water supplies 

in the Netherlands. As appeared in initial analy-

ses, many free-living protozoa species, which 

have not yet been described in public databases, 

were observed which hampered the identification 

of many sequences related to free-living protozoa. 

The newly obtained sequences have enlarged the 

database and can be used as a basis for further 

identification of free-living protozoa. Free-living 

protozoa are also observed in the drinking water 

in water supplies in the Caribbean. In all the 

investigated water types free-living protozoa 

which can serve as host for Legionella pneumop-

hila have been observed. 

A method has been developed to amplify and 

identify host protozoa for Legionella pneumophila 

present in different fresh watertypes. The protozoan 

Hartmannella vermiformis was most frequently 

observed as a possible host for Legionella  

pneumophila. In addition, two amoebas which 

have not been identified as host for Legionella 

pneumophila were observed with this method 

and further studies are in preparation to demon-

strate that these organisms can act as hosts.

Promoter
Prof. dr. ir. Dick van der Kooij; KWR, Watercycle 

Research Institute/Wageningen University and 

Research Centre. dick.van.der.kooij@kwrwater.nl

Elucidation of relationships between protozoa, 
L. pneumophila and biofilm concentrations in 
tap-water installations
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Quality Drinking Water

J. Vreeburg (Jan.Vreeburg@kwrwater.nl)

Project purpose
Discolouration of the water is the single most 

common reason for customers complaining to the 

water supply companies. Discoloured drinking 

water influences customers’ trust in their supply. 

Furthermore, there are indications that public 

health may also be threatened, as the material 

that causes the discolouration is partly of organic 

origin.

Historically, unlined cast iron pipes were assumed 

to be the cause of the problem, in combination 

with long residence times and occasionally 

aggressive (soft) water. Systematic analysis of 

complaints, however, shows that this relationship 

is not so straight forward because many com-

plaints also occur in non-ferrous networks.

The research objective is to systematically analyse 

how different processes influence the particle 

balance of a network and what measures can be 

taken to manage discolouration problems in the 

network.

Project plan
To systematically study the physical/chemical 

processes in the network that play a role in the 

overall mass balance. Firstly, new measuring 

techniques need to be developed to assess  

discolouration risk. Examples include the Resus-

pension Potential Method and the use of conti-

nuous monitoring instead of the common spot 

sampling.

Secondly, practical measures will be formulated 

and tested in pilot studies on a relatively large 

scale. One of the major experiments will be the 

comparison of two real networks, of which one 

will be supplied with normal drinking water and 

the other with particle free water.

Project results
Since the project emerges from a long history of 

practical research aimed at concrete measures to 

deal with the problem of discolouration, there is 

much existing data available that needs to be 

carefully analysed. The unpublished results of 

past research are thus also be incorporated  into 

the project. New measuring concepts, such as the 

Resuspension Potential method, have also been 

developed and implemented. In addition, novel 

design methods are developed and applied on  

a large scale. These rules facilitate comparative 

experiments in complicated systems such as  

drinking water distribution networks. This hands-

on research will be systematically analysed and 

will result in new rules for design, construction 

and operation of both the network and treatment 

infrastructure.

Promoter
Prof.ir. J.C. van Dijk (TU Delft)

j.v.vandijk@tudelft.nl

Water quality in the network influenced by particles
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Innovation for knowledge consolidation

Risk Management
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Innovation for knowledge consolidation

Yi Zhou (yi.zhou@unesco-ihe.org)

Reason of the research

Underground pipes of water supply and wastewater 

systems are important assets, which deteriorate 

with age, due to environmental conditions, external 

damage, soil movements etc.  A pro-active appro-

ach, based on predictive analyses, is required to 

ensure efficient operation at minimum whole-life 

costs. These predictive analyses require thorough 

understanding of the parameters affecting the 

system performance and of the economic impacts 

of system performance.

Project plan

The PhD study concerns the development of a 

decision support system for managing under-

ground water related assets (water distribution 

and sewerage), based on a whole-life costing 

approach. Statistical (data-driven) and physical/

mechanical detoriation models will be combined 

with optimization models for whole life costs 

based on constrained service delivery targets.  

An integral part will be to identify best practices 

and processes from other infrastructure sectors 

and also to share best practice from the water 

sector with others. 

Project Results

Year one will result in a conceptual framework for 

operation, maintenance and rehabilitation of civil 

infrastructures assets. Year two will result in a 

pipe condition assessment model. Year three will 

result in a whole life costing optimization model. 

Year four will result in a GIS based Decision Support 

System, for managing underground water related 

assets. Publications will be used to disseminate 

the results to the international research community, 

while a manual, workshops and seminars will be 

used to disseminate the results to the Dutch 

water industry.

Promoter

Prof. K. Vairavamoorthy (Unesco – IHE).

k.vairavamoorthy@unesco-ihe.org 

Asset management of underground  

water distribution and sewerage
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S. Weijs (s.v.weijs@tudelft.nl)

Research objectives 
Better performance of controlled water systems 

is the overall goal of this research that focuses  

on optimal real time operation of water systems, 

given the uncertainties in the information and 

models, on which the control decisions are 

based. The derived objectives of the research  

are to:

1.  Estimate the impact of the various uncertainties 

in the control loop on system performance. 

2.  Develop risk based methods to deal with 

uncertainties in the real-time context. 

Project outline
Water systems, such as river basins and “polder-

boezem” systems, perform various functions to 

serve human interests. To ensure optimal perfor-

mance, measures are taken to tailor the water 

system to human needs. These can be structural 

measures that change the water system, or ope-

rational measures that influence water system 

state and behaviour. To make decisions upon this 

last type of measures, often real-time information 

from the water system is used in models and 

optimizations. Uncertainties in this input informa-

tion and models lead to reduced performance of 

the controlled water system. Also, the way to deal 

with the uncertain information is often unknown.

Approach
Assuming that the optimization problem in for-

mulated correctly and reflects the real world 

objectives in its objective function, minimizing  

an objective function implies minimizing damage. 

By evaluating the simulated performance of 

water systems under different controller setups 

and input information conditions, the influence  

of the uncertainties on the optimality can be 

made explicit.

When dealing with uncertain input information, 

the value of the objective function becomes a sto-

chastic variable. Minimizing the expectation then 

should minimize the risk (expected damage). 

Results
In a first case study, the “boezem”-canal system 

of Delfland is analyzed. In the boezem, the water 

level has to be kept within certain margins, while 

ensuring transport of the water from the polders 

to the main pumping stations. Presently the main 

pumping stations are operated manually, aided 

by a Decision Support System based on Model 

Predictive Control (MPC). The DSS calculates the 

optimal pump flows, based on measurements of 

rainfall and water level and rainfall forecasts. 

Both the measurements and the forecasts con-

tain uncertainties. In the future the DSS will serve 

as a control system and has to take decisions, 

given these uncertainties. The main inputs that 

influence the decision are the actual water level 

and the actual inflow, while also the future inflow 

plays a role, in case maximum pump constraints 

are expected to be violated. With a Monte-Carlo 

simulation of the rainfall-runoff model used in the 

DSS, an ensemble of possible inflows has been 

generated. By extending the Model Predictive 

Controller to a Multiple Model predictive controller, 

in which a number of parallel models is fed by the 

different inflow scenarios and their probabilities 

of occurrence, the optimization can take into 

account the entire ensemble, resulting in decisions 

that minimize risk. 

Promoter
Prof. Dr. Ir. N. van de Giesen (TU Delft).

n.c.vandegiesen@tudelft.nl

Risk based water system operation

Innovation for knowledge consolidation
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Ellen van Bueren (em.vanbueren@tudelft.nl)

Reason of the research
The concept of sustainable development promotes 

a process that is beneficial to multiple values: to 

people, to the planet and to the economy. In the 

final decade of the 20th century, many policies to 

enhance sustainable development were developed. 

These policies were often developed in participa-

tory processes, to the satisfaction of stakeholders. 

However, in 2005, some fifteen years after the 

introduction of sustainable development in policy 

making, it could be questioned whether these 

policies sufficiently contributed to the envisaged 

win-wins between multiple values. Especially 

environmental values seemed to be underrepre-

sented in policies and policy results. How can 

policy and decision-making for a sustainable built 

environment be improved? 

Project Plan
In her research, Ellen van Bueren has developed a 

framework to analyze policy and decision-making 

processes for the sustainable built environment. 

The framework is based on the evolutionary  

concepts of variation, selection and retention. In 

literature on organization, planning and decision-

making, the concept of variation is often used to 

evaluate and design processes; the involvement 

of a variety of stakeholders - including experts- is 

considered as a condition for success. However, 

the analysis of three policy processes showed 

that processes of selection (how to choose 

amongst various ideas) and retention (the 

storage of ideas) - also strongly influenced the 

decisions made. Especially selection methods 

–once institutionalized-  are difficult to change. 

Policy and decision-making for a sustainable built 

environment can thus be improved by paying 

attention to selection and retention, in addition 

to attention for the variety of actors and percepti-

ons represented in the process. In a gaming-

simulation approach for sustainable urban rene-

wal, she demonstrated how decision-making can 

be improved by paying attention to variation, 

selection and retention in decision-making  

processes. 

The Results of the Projects
Ellen van Bueren  will defend her thesis  on 

December 3rd, 2009. Parts of the research 

results have been published in various books 

and international journals, such Environment 

and Planning B (2x2005), the Journal of Design 

Research (2006) and Building, Research and 

Information (2007). She is invited as a key note 

speaker to a seminar of the Swiss “Programme 

National de Recherche Développement Durable 

de l’Environnement Construit”, hosted by the 

University of Neuchatel in December 2007 and 

to the First Brazilian Conference on Sustainable 

Construction in September 2008 in Sao Paolo.  

In July 2009 she was an invited guest lecturer to 

the workshop ‘Planning for Sustainable Deve-

lopment in Thailand’, hosted by the University  

of Kasetsart in Bangkok.  She presented her 

research at conferences varying from the 2005 

Sustainable Building Conference in Tokyo, the 

2006 Joint Sessions of the European Consortium 

for Political Researchers in Cyprus, to the  2008  

Ecocity World Summit in California and the 15th 

International Sustainable Development 

Research Conference 2009 in the Netherlands.

Promoter
Prof. Mr. dr. E.F. ten Heuvelhof (TU Delft).

e.f.tenheuvelhof@tudelft.nl
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C. Basta (c.basta@tudelft.nl)

Risk, territory and society:  
challenge for a joint European regulation

Background and objectives
Directive Seveso II on Dangerous substances 

(96/82/EC) requires to Member States to consider, 

within their land-use planning policies, the need 

of maintaining safety distances between potential 

accidental scenarios and the surrounding human 

and natural environments (Art 12). Additionally, 

the recent amendment to the Directive 

(2003/105/EC) required to the Commission to 

create a database of accidental scenarios to  

support MS in their land-use evaluations, and  

to elaborate Guidelines for a harmonized imple-

mentation of Art 12 within European practices. 

A great variety of methods “bridging the gap” 

between the prevention of major accidents and 

the land-use planning in their surrounding have 

been developed in Europe in the last two decades. 

The variety of approaches responds to the different 

national specificities and regulatory backgrounds. 

In the light of the desirability of a European har-

monized approach, the research explores current 

European practices in the field. A comparative 

study of selected EU practices is performed. 

Finally, recommendations for a European “good 

practice” balancing national specificities and 

supra-national principles are given.

Research plan
In order to perform a study on current European 

practices in the field of major accidents prevention, 

a first questionnaire-based survey was carried out 

at the end of 2004. Results led to select 5 Member 

States – United Kingdom, The Netherlands, Italy, 

France and Germany – for further analysis, mainly 

focusing on the land-use planning issue. A case-

study in an Italian industrial area, applying all 5 

risk assessment methods and consequent risk-

reduction actions, was therefore performed. Two of 

them – the United Kingdom and The Netherlands – 

were selected for a comparison focusing also on 

their respective risk communication policies. All 

results and conclusions were published in inter-

national referred journals between 2005 and 

2007. The final editing of the PhD manuscript was 

performed the following year, leading to a success-

ful PhD defense in June 2009. 

Research results 
The research represents an updated overview of 

selected European practices in the field of major 

accidents risk prevention. The complex problem 

of balancing national and supra-national risk 

regulations in terms of shared prevention princi-

ples is thoroughly discussed. These principles are 

summarized in a number of recommendations, 

which constitutes the thesis’ conclusions. An 

integrated approach considering major accident 

risk management as the integration of the two 

disciplines of risk analysis & land-use planning in 

a strategic view – accounting the ethical, environ-

mental and social challenges associated to the 

matter of hazardous facility siting – is promoted.

State of research
The PhD manuscript was initiated in its definitive 

version in the summer of 2007, when Claudia was 

working p/o the Dutch Applied Research Institute 

TNO. Thanks to a full-time hospitality agreement 

with the Faculty of Civil Engineering of the Delft 

University of Technology, Claudia could complete 

her work - while working part-time for other inter-

national organizations - in early 2009. Claudia has 

now defended her thesis and is currently working 

for the Faculty of Technology, Policy and Manage-

ment of Delft University as Coordinator for the 3TU 

Centre of Ethics and Technology. Next to this, Claudia 

has just initiated a part-time post-doc at the Depart-

ment of Philosophy of Delft University, with the aim 

of focusing on the ethical challenges of hazardous 

facility siting she has addressed in her PhD thesis.  

Promoters
Prof.dr.ir. K. van Breugel (TU Delft)

k.vanbreugel@tudelft.nl

Prof. dr. B.J.M. Ale (TU Delft)

b.j.m.ale@tudelft.nl

M. Christou (JRC, European Commission)

christou@jrc.it
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S. Karstens (sonja.karstens@deltares.nl)

Reason of the research
In the design of policy support studies (taking 

place at the boundary of politics and science)  

people with different perspectives are involved 

for example policy makers, stakeholders, clients 

of the study, policy analysts and scientists. These 

different perspectives complicate making choices 

in general. The design choice that is central in 

this research is the selection of an ‘appropriate’ 

scale in space and time. For example: if you want 

to create a long term vision, what is long term?  

A policy maker and a geological researcher will 

have very different opinions on this matter. 

No ideal scale exists, always trade-offs are 

involved in the making of scale choices. The 

adoption of a particular scale in a study is impor-

tant because it sets bounds on the types of pro-

blems addressed, the solutions to be found, and 

the impacts to be evaluated. Therefore, scale 

choices are a determining factor for the outcomes 

of a policy support study.  Scale has a strategic 

value and is not politically neutral: the selection 

of scale may intentionally or unintentionally  

privilege certain stakeholders. 

Project plan
The research questions can be divided in a des-

criptive part and a design part. The descriptive 

questions are: 

•  What perspectives on scale choices exist? 

•  What dilemmas play a role in the process of 

making scale choices? 

•  What specific effects of scale choices can be 

identified in practice? 

The design question is: How to make these scale 

choices in such a way that they contribute to the 

success of the policy support study?

To answer these questions, theory was studied to 

find out how scale choices are handled in general 

and a conceptual model was constructed that 

provides a structure to study the making of scale 

choices. Next, two cases were conducted to learn 

more about making scale choices in practice. The 

cases comprised policy support studies in the 

field of integrated water management; the Long 

Term Vision Study on the Scheldt Estuary and the 

Water Shortage Study of the Netherlands. Project 

documents and interviews with people involved 

in the policy support studies were used to illus-

trate how scale choices are made in practice, 

what trade-offs are present and what the impacts 

of scale choices are. Also, the different perspecti-

ves on scale choices and the arguments were 

revealed. 

Project results
Based on how scale choices are made in practice 

and the theory a model for design reflection is 

made that facilitates the making of scale choices 

and trade-offs in a policy support study in order 

to contribute to the success of a policy support 

study. Insight will be provided in the arguments 

that policy makers, clients, policy analysts and 

scientists use when making choices in studies  

on the boundary of science and policy. Also, the 

relation between the impact of scale choices of  

a policy support study and the function of a 

policy support study will be clarified. 

Promoter
Prof. dr. ir. W.A.H. Thissen (TU Delft)

w.a.h.thissen@tudelft.nl

Boundaries and borders: Making scale  
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G. Cirkel (gijsbert.cirkel@kwrwater.nl)

Spatiotemporal variation of physical an chemical 
properties of rainwater lenses in wetland nature 
reserves in relation to climate change 

Motivation of the research
A large part of the geographical distribution of 

rare and endangered plant species in the Nether-

lands is bound to areas with base rich ground 

water, often in the form of seepage. Especially 

the species richness of fen vegetations are known 

to be related to the availability of nutrient poor 

base rich groundwater. Reduction of the seepage 

flux, caused by drainage and groundwater 

abstraction, led in many cases to the develop-

ment of rainwater lenses on top of the base rich 

ground water. Development of a rainwater lens 

leads to acidification of the rooting zone and 

deterioration of the species rich vegetation. In 

the Netherlands only 25 ha of fen vegetation is 

left of the ten thousands of ha in the beginning  

of the 20’th century. Insight in the spatiotemporal 

variations of hydrological and hydro chemical 

properties of rainwater lenses, and the demands 

of the vegetation to the amount of base rich 

groundwater is needed to develop effective con-

servation and restoration measures. This know-

ledge is also very important to be able to antici-

pate on changes in precipitation, evaporation and 

innundation patterns due to climate change.

Objective of research
•  Insight in the physical factors which determine 

the dynamics of rainwater lenses in seepage 

areas. 

•  Development of mapping methods for the  

spatial distribution of rainwater lenses.

•  Reliable transient 3d numerical modeling of 

rainwater lenses on local scale. 

•  Construction of a ‘seepage dependency’ 

standard for vegetations. 

•  Insight in the effects of climate change on the 

hydrological, soil physical and geohydrochemical 

properties of rainwater lenses in ‘seepage 

dependent’ nature reserves. 

•  Insight in the effects of inundation on  

rainwater lenses.  

•  Development of guidelines for nature  

conservation management in ‘seepage  

dependent’ nature reserves. 

Research plan
•  Collect and analyze available data (from  

literature and available databases).  

•  Selection of at least 4 field locations, collection 

of detailed field data on vegetation patterns, 

surface level, soil physics and hydrochemistry. 

•  Dimension analysis to determine the impor-

tance and mutual relationship of parameters to 

gain insight in de underlying processes and to 

simplify the parameter optimization of the 

numerical models. 

•  Spatiotemporal modeling of hydrology and 

geohydrochemistry of rainwater lenses on local 

scale, calibration on measured hydrological 

and chemical patterns. 

•  Comparing model results with measured  

vegetation patterns. 

•  Simulation of water management and climate 

change scenario’s using the calibrated models. 

•  Comparing local scale model results on 

seepage with results of regional scale numerical 

models. 

Promoter
Prof.dr.ir. S.E.A.T.M. van der Zee (WUR)

sjoerd.vanderzee@wur.nl
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V. Beumer (victor.beumer@deltaris.nl)

Reason of the research
The most important objectives in this research are: 

The development of an evaluationmethod to test 

the consequences of water storage on (semi-)

natural vegetation in flooding zones of ground-

water dependent areas and to evaluate the possi-

bilities to develop or manage groundwater depen-

dent nature in combination with water storage.

Project plan
In this research some areas with water storage 

functions are compared on flooding regime,  

soil nutrient dynamics, chemical and biological 

characteristics to point out important determining 

biogeochemical factors. Several experiments with 

soil, plants and different flooding regimes describe 

possible consequences for the combination of 

nature and flooding. A correlative research has 

been carried out in 13 Dutch brook valleys with  

a focus on the correlation between the chemical 

quality of flooding water and the quality of the 

top soil layer and standing vegetation. Also two 

brook valleys have been lifted out in which diffe-

rent hydrological systems provide a situation that 

in the one brook valley groundwater dominates in 

the top soil layer and in the other rainwater is the 

dominating water type. The effect of water storage 

on the quality of the pore water in the top layers 

are investigated and compared in both systems. 

To acquire more understanding in the effects of 

flooding with different water types on the soil 

quality in groundwater dependent areas, several 

experiments have been carried out to specify 

effects on soil nutrient availability and pH-buffer 

capacity. In these experiments concentrations of 

sulfate, organic matter and basic cations are 

varying variables.

Project results
So far, the correlative investigation of 13 brook 

valleys has been finished and it resulted in a 

publication in ‘Science of the Total Environment’. 

Its main result is that the origin of flooding and 

groundwater hydrology are of major influence  

on the biogeochemistry and the vegetation com-

position. With canonical correspondence analysis 

4 types of flooding situations have been distin-

guished: 1. Flooding resulting from rain water 

accumulation (with low groundwater levels),  

2. Flooding resulting from groundwater exfiltration, 

3. Flooding resulting from river overflow with low 

groundwater levels, and 4. Flooding resulting 

from river overflow with high groundwater levels. 

Another investigation resulted in a publication in 

‘Biogeochemistry’. It is a comparing research of 

two brook valleys with different dominating water 

types in the top soil layer of the floodplain has 

been finished. It shows that in our particular case 

the soils in both floodplains were water saturated 

just before the start of the water storage event. 

The biogeochemical changes we found after 

water storage were stronger in the rain water 

dominated floodplain than in the groundwater 

dominated floodplain and probably due to chan-

ges in redox state and nutrient dynamics. This was 

underlined by changes we found in plant species 

composition.   

On April 20th 2009 Victor received his PhD degree 

based on the project described above. Most signi-

ficant conclusions are made considering the chan-

ges in plant site conditions. Research questions 

were: Which plant site conditions change when 

an area is flooded periodically or occasionally 

and which of them are important for vegetation 

development? Four flooding situations have been 

acknowledged to influence plant site conditions 

and vegetation development in a different way 

(see above). The supply of water (oxygen depletion 

in the soil), the supply of ions and the supply of 

sediment have a most significant effect on plant 

site conditions in areas with winter flooding. When 

groundwater is dominant in the top soil layer, it 

can outrule possible effects on plant site conditions 

characteristic for stream water flooding.  

 

Promoter 
Prof. dr. Jos Verhoeven (Universiteit Utrecht)

j.t.a.verhoeven@bio.uu.nl
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A. Wijdeveld (arjan.wijdeveld@deltares.nl)

Reasons of the Research
‘New approaches for ecosystem health risk 

assessment; use of speciation (modelling) as tool 

for an improved ecotoxicological risk assessment’.

Objective(s)
•  The assessment of flood impacts and effects of 

flood induced pollution on ecosystems, indivi-

dual species and on relevant indicators for eco-

logical quality. 

•  The development of a risk evaluation model to 

correlate the chemical status of a water system 

to (the absence of ) ecological toxic stress. 

•  The development of new Dutch acceptation cri-

teria for contaminated sediment storage sites 

besides rivers (sand pits) based on real, valida-

ted risks. 

Project Plan
•  Integration of chemical speciation modeling for 

surface water and sediments in WL | Delft 

Hydraulics software environment (WAQ). 

•  Coupling of ‘free ion’ model for toxic com-

pounds to ecotoxicological risk predicaments 

with OMEGA. 

•  Translation of ecotoxicological risk predicament 

to habitat rules for toxic stress. 

•  Use of new measurement techniques for mea-

surement of freely dissolved concentration is 

sediments and groundwater (for sediment 

storage sites). 

Project Results
•  Improved model for ecotoxicological risk 

assessment on a regional scale. 

•  Contribution for new legislation on sediment 

risk evaluation. 

Promoter
Prof. dr. ir. A.J. Hendriks  

(Radboud University Nijmegen)

a.j.hendriks@science.ru.nl
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A. Verliefde (a.r.d.verliefde@tudelft.nl)

Research objectives
•  To gather information on the removal efficiency 

of organic micropollutants with nanofiltration.

•  To understand the mechanisms that influence 

this removal efficiency.

•  To develop a model to predict the removal effi-

ciency of newly emerging pollutants, based on 

their molecular structure.

Project outline

Introduction

The excellent drinking water quality in the 

Netherlands is threatened by newly emerging 

organic micropollutants (pesticides, pharmaceu-

ticals, industrial chemicals) in the source waters. 

Many of these pollutants have potential health 

effects in fish and mammals. Therefore an extensive 

study of the presence of these pollutants in 

source waters and the behaviour during drinking 

water treatment is needed. Nanofiltration as a 

membrane filtration technique already proved its 

potential as a removal method for several organic 

pollutants.

Approach

Literature research and experimental results lead 

to a better understanding of the mechanisms 

involved in the removal of organic molecules with 

nanofiltration. These mechanisms can be described 

in function of solute and membrane parameters, as 

well as operational and water quality parameters. 

By statistically relating these parameters to the 

removal efficiency and the molecular structure of 

the pollutants, a model can be developed to predict 

removal efficiency of pollutants with nanofiltration, 

based on their molecular structure. 

Results

The three most important removal mechanisms  

in nanofiltration are:

•  Steric hindrance (a sieving effect: molecules 

larger than the membrane pores are removed). 

•  Adsorption and hydrophobic-hydrophobic 

interactions. 

•  Charge interactions (negatively charged  

molecules are rejected by negatively charged 

membranes).

Scientific relevance
A more fundamental insight into the mechanisms 

of organics removal in nanofiltration will help in 

further development of this treatment method 

and perhaps lead to a more frequent implementa-

tion in future drinking water plants. 

Relating molecular structure to other properties 

(such as removal efficiency) is a technique 

derived from drug design and implementation  

of this knowledge in the drinking water area is  

a completely new field of research that offers 

much perspective.

This project is co-funded by the Dutch drinking 

water companies and the research-institutes 

involved are numerous: Kiwa Water Research, 

Delft University of Technology, Unesco-IHE and 

the University of Leuven, Belgium. This offers a 

broader perspective and an important boost to 

the project.

Social relevance
In combination with the study of the water quality 

deterioration and the biological growth in the dis-

tribution system and inner house installations, 

the improved understanding of the drinking water 

treatment process will result in a better safeguar-

ding of the excellent quality of the drinking water 

in the Netherlands, to the benefit of all customers.

Promoter
Prof. ir. J.C. van Dijk (TU Delft)

j.c.vandijk@tudelft.nl

Rejection of organic micropollutants  
with high pressure membranes

Drinking Water Purification



75

Victor Yangali (v.a.yangaliquintanilla@tudelft.nl)

Reason of the research
Emerging organic contaminants are a group of 

pharmaceutically active compounds (PhAcs), 

endocrine disrupting compounds (EDCs), organic 

compounds derived from personal care products 

(PCPs) and other organic compounds discharged 

by diverse industries. Removal of those compounds 

during drinking water treatment is becoming 

important regardless current non-regulation of 

them. Membrane treatment, nanofiltration (NF) 

and reverse osmosis (RO) are potential barriers 

against those contaminants.

Aim of research
The main objectives of the research were: 1) to 

identify and understand interactions occurring 

between organic solutes and membranes that 

influence rejection during membrane filtration;  

2) to demonstrate that modified properties of 

fouled membranes when compared to clean 

ones, may possibly result in improved, diminished 

or almost equal removals of organic solutes; 3) to 

define models that describe or predict removal of 

organic compounds based on solute properties 

and membrane characteristics; 4) to demonstrate 

that NF and RO are both similarly efficient for 

removal of pharmaceuticals, pesticides and  

endocrine disruptors, and that NF may be a  

more cost-effective alternative.

Description of research
The organic compounds added to feed water 

solutions before nanofiltration were atrazine,  

17β estradiol, metronidazole, estrone, sulfame-

thoxazole, carbamazepine, naproxen, ibuprofen, 

ketoprofen, fenoprofen, 1,4-dioxane, estrone, 

bisphenol A, 17α ethynilestradiol, nonylphenol, 

phenazone, caffeine, acetaminophen and  

phenacetine. Physicochemical properties of com-

pounds and membrane characteristics were used 

to identify differences of removal by membranes 

for various compounds. After the experimental 

part, the research also included a modelling  

component, where quantitative structure activity 

relationships (QSAR) and artificial neural networks 

tools were used to define models that based on 

few variables were able to predict the removal 

response of used compounds and additional 

organic compounds by other polyamide RO and 

NF membranes. Finally, the research investigated 

practical implementation of NF instead of RO  

for water reuse applications, in order to achieve 

water treatment savings with less energy  

consumption but obtaining almost the same  

quality of water.

Promoter
Prof. dr. Gary Amy (TU Delft)

g.amy@unesco-ihe.org
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O. Copuroglu (o.copuroglu@tudelft.nl)

Problem

Blast furnace slag cement concrete is used exten-

sively in a number of countries. In comparison 

with OPC, it is particularly well known for its 

excellent performance in marine environments. 

One disadvantage of slag cement is its vulnerability 

to scaling under the combined load of freezing-

thawing and de-icing salts. The current investigation 

was triggered by positive observations regarding 

certain grinding agents used in slag cement pro-

duction to improve frost salt scaling resistance. 

The investigation was aimed at explaining the 

cause of this improvement, at finding alternative 

methods to improve scaling resistance and at 

developing a model that would be suitable for 

the simulation of frost salt scaling behavior. Car-

bonation, known as the critical parameter in frost 

salt scaling, constituted the key area of interest. 

The investigation was essentially confined to 

high slag cement, particularly type CEM III 42,5/B 

which has a 67% granulated slag content. The 

w/c ratio of the paste, mortar and concrete speci-

mens is generally maintained at 0,45. 

Objective

The main goal of the project was to investigate 

the improvements in frost salt scaling resistance 

instigated by chemical grinding agents on the 

basis of the various positive results gained from 

the preliminary tests. The intention was to study 

the effects that the chemicals had on the cement 

paste microstructure in order to understand frost 

salt scaling resistance in slag cement concrete 

and so as to contribute to structural improve-

ments in that area. 

Achievements so far

A microstructural comparative study was carried 

out on slag cement pastes that contain alkanola-

mines/hydrocarboxylates (the best performing 

ones) and diethylene glycol–based (the worst 

per-forming example) grinding agents. Another 

technique that was investigated was sodium 

monofluorophosphate (Na-MFP) surface treat-

ment. Remarkable improvements in frost salt sca-

ling resistance were achieved by applying a 10% 

Na-MFP solution to the surface of the carbonated 

slag cement paste and concrete. The study finally 

resulted in the development of a new integrated 

model. The model mainly takes into account the 

glue-spall theory and the hypothesis developed 

in this project, and it runs on the Delft Lattice 

Model platform. The model successfully demon-

strates the experimental observations and the 

crack patterns created by the scaling action. On 

the basis of the glue-spall theory, the new inte-

grated model proved to be capable of simulating 

important experimental observations. In 2006 

project has been completed with the PhD thesis 

“The characterisation, improvement and modelling 

aspects of Frost Salt Scaling of Cement-Based 

Materials with a High Slag Content”.

Promoter

Prof.dr.ir. K. Van Breugel (TU Delft)
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Frost Salt Scaling of Cement-Based Materials  

with a High Slag Content

Durable management of concrete structures



78

H. van der Ham  (h.w.m.vanderham@tudelft.nl)

Reason of the research

One of the major issues that play a role during 

the initial state of concrete is the state of harde-

ning. During the hardening process of concrete, 

material properties develop, often associated 

with the formation of micro-cracks. Depending on 

the external hardening conditions macro-cracking 

may develop as well. Crack occurrence is of parti-

cular relevance for the durability of concrete 

since it may harm the cover layer protecting the 

reinforcement from the intrusion of aggressive 

substances (chlorides, CO2, etc.). Crack free con-

crete protects the reinforcement from corrosion 

initiation better than cracked concrete does and 

will improve the durability of a concrete structure. 

It contributes to an improved service-life perspec-

tive which is strongly correlated with the presence 

of cracks in a structure.

After many years of research by numerous resear-

chers, models and calculation procedures have 

been developed to calculate the stresses during 

hardening of a concrete structure; however, there 

still exist a significant gap between stresses 

during hardening predicted by simulation models 

and the stresses developing during hardening 

measured from experiments. This gap showed 

the need for new research in this field. 

Project plan

From model developments and experiments in 

the past decades, it became clear that leading 

parameters for the visco-elastic behaviour of  

hardening concrete are the micro structural  

development and moisture movements. The  

continuing hydration of a hardening cement 

paste causes a continuously changing micro-

structure and moisture state.

A reliable description of the visco-elastic behaviour 

will be obtained in this research by basing the 

visco-elastic behaviour of hardening concrete  

on both the micro structural development of the 

hardening concrete and physical phenomena like 

moisture movements in the system. A model 

based on microstructural moisture movements 

and the hollow shell mode of cement hydration is 

proposed which has the potential to simulate the 

time-dependent behaviour of hardening concrete 

under a sustained load and to predict stresses 

due to restrained deformations in hardening con-

crete accurately.

Project results

With the developed model, the time-dependent 

behaviour is now related to microstructural  

changes and the moisture state in the system,  

as recommended in Literature. Two experimental 

test series are performed. First series was to 

study the influence of parameters on the visco-

elastic behaviour of hardening concrete, which 

influence is not known yet. These parameters are 

the cement fineness and load sign. Result of this 

series is that no influence on the visco-elastic 

behaviour can be ascribed to both parameters. 

Second test series were to validate the proposed 

model. It turned out that the reliability of stress 

predictions increased significantly by using the 

proposed model. The proposed model is able to 

predict the visco-elastic behaviour of hardening 

concrete sufficiently accurate and can be used in 

stress prediction simulation software easily.

Promoter

Prof. dr. ir. K. van Breugel (TU Delft)
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J. Zhou (jian.zhou@tudelft.nl)

Problem
Since the first use of concrete, concrete industry 

has been challenged by deterioration and damage 

of concrete structures. When the limit state of con-

crete structures is feared to be exceeded, repairs 

are needed frequently. However, concrete repairs 

often fail due to the incompatibility of repair mate-

rials with substrate. Among the factors, which 

determine the durability of concrete repair, the 

quality of the interface between substrate and 

repair material is critical, but has not been stu-

died extensively yet.  Also, because of the lack of 

quantitative models, the performance of concrete 

repair is difficult to be estimated in advance.  

Objective
The literature review reveals that the failure of 

concrete repairs mainly originates from the high 

stresses induced by the differential volume changes 

between repair material and substrate concrete. 

These stresses can lead to the vertical cracking 

through the thickness of the repair material, the 

peeling of the repair material from the substrate 

concrete and/or the interface delamination. Engi-

neered Cementitious Composite (ECC) has been 

proposed to be one of the most promising repair 

materials. It is a micromechanically designed 

cement-based material reinforced with short  

random fibres. Unlike common cement-based 

materials ECC shows tensile strain-hardening 

behaviour with strain capacity in the range of 

3-7% and multiple cracking with crack width self-

limited to about 60 µm. When ECC is used as 

repair material, the multiple cracking can release 

stresses in repair systems induced by differential 

volume changes. The objective of this project is 

to develop ECC-based repair materials and to 

investigate the performance of this material used 

in concrete repairs.  

In concrete repairs, the interface between repair 

material and substrate concrete is usually conside-

red to be the weakest point. Its quality is crucial 

for adequate performance of concrete repairs. 

Sufficient bond strength is required to ensure  

the monolithic action of the repair material and 

the substrate concrete. Another objective of this 

project is to investigate the bond properties and 

microstructure of the interface between repair 

material and substrate concrete from meso-scale 

to micro-scale. 

Achievements so far
An analytical model has been developed to investi-

gate the characteristics of stresses and strains in 

the repair system subjected to the differential 

volume changes. With this model, a parameter 

study was carried out to investigate the influence 

of interface shear stiffness, repair system dimen-

sion and the elastic modulus. Furthermore, this 

model was used to estimate the performance of 

ECC repair systems under differential volume 

changes. A set of ECCs was developed with local 

materials, including Portland cement CEM I 42.5N, 

limestone powder and BFS. The performance of 

the newly developed ECC in concrete repairs sub-

jected to differential shrinkage was investigated. 

The bond strength of the interface between ECC 

and substrate concrete was also tested.   
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B. Coelho (b.e.z.coelho@tudelft.nl)

Reason of the research 

Transitions between railway track on embank-

ments or natural ground and fixed structures such 

as bridges and culverts often require substantial 

additional maintenance to preserve line, level 

and ride quality. This extra maintenance not only 

increases costs but also causes delays. Despite 

its importance for railway infrastructure owners, 

the fundamental cause of the poor performance 

of transition zones is not fully understood. The 

goal of the research is to improve the insight on 

the behaviour of transitions zones in order to 

improve both maintenance and the design quality. 

Content 

After a literature review on the topic, a monitoring 

programme comprising an approach slab was 

defined. 

The monitoring took place during a period of one 

year. The transition zone chosen for the monitoring 

programme is located in the centre of the Nether-

lands, on a typical Dutch soft soil. 

The monitoring comprised three different stages: 

field survey; long-term motion of the track (during 

1 year); and dynamic response of the system due 

to regular train services. 

Additionally a FEM modelling is being performed. 

With the monitoring results, namely the dynamic 

response of the system, the model will be evalua-

ted. The goal is to couple the long term with the 

short term behaviour, in order to reproduce the 

track degradation due to the cyclic train passage.
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A. Hommels (a.hommels@citg.tudelft.nl)

Reason of the research

Geomechanical models are indispensable for  

reliable design of engineering structures and  

processes and hazard and risk evaluation.  

These models are however far from perfect.  

An inverse modelling technique can be imple-

mented to incorporate measurements into the 

deterministic and stochastic model to improve 

the model results. This allows for observations  

of on-going processes to be used for enhancing 

the quality of subsequent model predictions. 

Project plan

The objective of this Ph.D. study is to develop a 

numerical method for the inverse modelling of 

stress and deformation that are recorded during 

construction works in unconsolidated soil massifs, 

including the heterogeneity of the subsoil. The 

inverse modelling technique will be implemented 

in DIANA or PLAXIS.

Project results

After an intensive literature study, the Ensemble 

Kalman filter (EnKF) was chosen as inverse 

modelling technique. The EnKF has proven to be  

a very promising technique in two conceptual 

case studies. For including the geological hetero-

geneity, the Random Finite Element Method has 

been selected. The 1-d version is ready; the 2-d 

version is under construction. Also the sequential 

Gaussian simulation, which is used at TNO-NITG, 

will be taken into account.
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Productenlijst
Titel Productnummer Bladzijde

Aanbevelingen duurzame wegen in overstromingsgebieden 23 37

Aanbevelingen integraal wegontwerp 28 46

Afwegingskader herinrichting polder glastuinbouw 24 37

Balans, integrale afweging voor onderhoud van wegen 21 36

Bepalen van drempelwaarden voor chemische kwaliteit van grondwater 7 18

Building with Nature 14 26

Community of practice slappe bodem 25 38

Cursus Duurzame ontwikkeling van Waterrijke gebieden 20 28

Duurzame energie uit water - Inspiratieatlas van mogelijkheden 18 28

Effecten van opwarming rivierwater op visecologie en drinkwaterproductie 15 26

Eisenset voor langsvlakheid van wegen 32 47

EmissieModule 9 19

GeoCheck Ontwikkellocaties 12 20

Geotechnische meetlat 22 36

Gevolgen van ingrepen in de waterbodem in Wetlands 3 12

Handboek duurzame betonconstructies 37 49

Handreiking selectie overgangsconstructies in wegen 34 48

Invloed peildynamiek op de ecologische kwaliteit van wateren 4 13

Klimaatverandering en de productie van drinkwater 5 13

Koppeling grond- en oppervlaktewater kwaliteitsmodellen 13 20

Kosten-batenanalyse Markermeer 6 13

Leidraad Balans 26 38

MPiledRoad: Software voor paalmatrassystemen 33 47

MRoad, afweegmodel voor aanlegmethoden van wegen 29 46

MStab, software voor ontwerp van taludvernageling 30 46

Ondersteuningsinstrument bodemkwaliteit tijdens inundatie 8 18

Ontwerpregels voor paalmatrassystemen 36 48

PAO cursus Energie uit water 19 28

Richtlijn Grondonderzoek in de tenderfase 31 47

Richtlijn ontwikkeling Wetlands 2 12

Richtlijn toepassing paalmatrassystemen 35 48

Slibmodellering Markermeer 1 12

Verbeterd (rest)zettingsmodel 27 38

Verbetering HABITAT instrument en Ecologische Toolbox 16 27

Verbetering van de processenbibliotheek voor waterkwaliteit 11 20

Voorspellingssysteem voor watertemperatuur 10 19

Wikipedia concept voor het delen van kennis 17 27
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