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Het eerste interview is met Bart Parmet en Pieter Bloemen. Zij zitten in het kwartier-

makersteam dat het Deltaprogramma voorbereidt. In dit plan komen de maatregelen 

te staan die nodig zijn om ons land voor komende generaties veilig en leefbaar te 

houden. Parmet en Bloemen vertellen over hun werkzaamheden, de belangrijkste 

aandachtspunten en de rol die zij zien voor kennisinstellingen. Ze verwachten dat 

veel kennisvragen met bestaande kennis zijn te beantwoorden. Een belangrijk uit-

gangspunt bij de ontwikkeling van het Deltaprogramma is volgens hen dat vraag-

stukken integraal worden bekeken en er samenhang komt tussen de verschillende 

onderdelen van het plan.

Om ook in de toekomst veilig en prettig te kunnen leven in ons laaggelegen land moeten 

we voortdurend blijven werken aan een goede bescherming tegen overstromingen. Maar 

ook andere watervraagstukken vergen onze aandacht. In de vier interviews in dit boekje 

passeren de uitdagingen waarvoor we de komende decennia staan. Uitdagingen die we 

kunnen aangaan met de kennisproducten die Delft Cluster heeft ontwikkeld.

Inleiding

Op weg naar een  
klimaatbestendig Nederland
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Pieter Janssen is hoofd van de afdeling Onderhoud Waterkeringen bij de Water-

dienst van Rijkswaterstaat. Hij gaat onder andere in op de veiligheidsnormering, 

onderzoek naar faalmechanismen, het belang van grootschalige bezwijkproeven en 

de zoektocht naar nieuwe dijkconcepten. Hij is er groot voorstander van dat de sector 

wordt uitgedaagd om met innovatieve ideeën te komen.

In het derde interview benadrukt Matthijs Kok het belang van kennisontwikkeling 

en -verspreiding. Kok is directeur onderzoek en ontwikkeling bij adviesbureau HKV 

Lijn in Water en universitair hoofddocent bij de TU Delft. Zelf gelooft hij het meest in 

de uitwisseling van personeel tussen bedrijven en kennisinstellingen om kennis te 

verspreiden. Kok pleit ervoor dat bij de uitwerking van beleid wordt uitgegaan van 

een levenscyclusbenadering, waarbij niet alleen wordt gekeken naar de effecten op 

de korte termijn maar ook rekening wordt gehouden met de gevolgen van maatre-

gelen op zaken als onderhoud en beheer.

Marcel Stive is hoogleraar Kustwaterbouwkunde en was lid van de Tweede Delta-

commissie. Hij vertelt hoe deze commissie gebruik heeft gemaakt van de kennis 

van experts, kennisinstellingen en uitvoeringsorganisaties bij het opstellen van het 

advies. Ook legt hij uit hoe de commissie tot het advies is gekomen om het veilig-

heidsniveau van dijkringen met minimaal een factor tien te verhogen. Stive wijst op 

het belang van een strategische zoetwatervoorraad en gaat onder andere in op 

innovatieve vormen van zandsuppleties.

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  

Duurzame gebiedsinrichting. Wij wensen u veel leesplezier.

Op weg naar een  
klimaatbestendig Nederland
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Bart Parmet
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Parmet en Bloemen  
(Kwartiermakers Deltaprogramma):

‘Het idee is dat er een Deltaregisseur komt die onder andere gaat zorgen voor een 

samenhangend Deltaprogramma’, vertelt Parmet. ‘Als kwartiermakersteam hebben 

we van de directeur-generaal Water de opdracht gekregen voorbereidingen te treffen 

zodat de Deltaregisseur straks een vliegende start kan maken. Parallel hieraan 

wordt gewerkt aan de Deltawet. In deze procedurele wet komen de middelen voor 

de uitvoering van het Deltaprogramma, de taken en rollen van de Deltaregisseur 

en de beoogde doelen te staan.’

Negen deelprogramma’s

‘Een van onze taken is het vasthouden van het momentum. Wij moeten ervoor zorgen 

dat alle partijen betrokken blijven bij de problematiek en meedenken over de 

inrichting van het Deltaprogramma – zodat we snel gezamenlijk aan de slag kunnen 

met maatregelen om ons land klimaatbestendig, leefbaar en veilig te houden. Verder 

moeten we uitleggen wat er allemaal gaat gebeuren en hoe partijen kunnen mee-

doen. Daarnaast hebben we de twaalf inhoudelijke aanbevelingen van de commissie 

Veerman vertaald in negen deelprogramma’s. Het betreft drie generieke programma’s, 

te weten waterveiligheid, nieuwbouwplannen en zoetwatervoorziening en zes 

gebiedsgerichte programma’s. Bij deze laatste gaat het om deelprogramma’s voor 

de kust, de Wadden, de zuidwestelijke delta, het rivierengebied, Rijnmond en het 

IJsselmeer.’

Geaccepteerde kennis

‘Weer een andere taak is het ontwikkelen van een samenhangend werkplan voor 

de Deltaregisseur. Welke spelregels moeten er komen voor het Deltaprogramma? 

Hoe kunnen we zorgen dat besluitvormingsprocessen snel verlopen en hoe komen 

we straks tot een jaarlijkse investeringsbeslissing? Verder denken we na over het 

Een samenhangend  
Deltaprogramma
Begin september 2008 verscheen het eindrapport van de tweede Deltacommissie. Hierin 

geeft de commissie aan hoe we Nederland op de lange termijn klimaatbestendig, leefbaar 

en veilig tegen overstromingen kunnen houden. Inmiddels heeft het kabinet haar visie op 

het advies vastgelegd in het ontwerp Nationaal Waterplan. De volgende stap is het uitwerken 

van de hoofdlijnen van dit plan in een Deltaprogramma. Een zogeheten kwartiermakersteam 

werkt aan de voorbereidingen hiervoor. Kwartiermaker Bart Parmet en de verantwoordelijke 

voor kennismanagement Pieter Bloemen lichten hun werkzaamheden toe.
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instrumentarium dat de Deltaregisseur nodig heeft om z’n werk goed te kunnen 

doen. Daarbij gaan we er vanuit dat zijn rol vooral zal bestaan uit het stimuleren 

van samenhang tussen besluiten en het bevorderen van kwaliteit, voortgang en 

draagvlak. Welke werkwijze zal gehanteerd worden? Hierbij leren we van de MIRT-

werkwijze die ook voor het Deltaprogramma uitgangspunt is. Om te zorgen dat bij 

onderzoeken geen discussies ontstaan over uitgangspunten bekijken we bijvoor-

beeld de mogelijkheden van ‘joint fact finding’. Dit is een interactieve manier van 

kennisontwikkeling gericht op het verkrijgen van gedeelde en geaccepteerde kennis. 

Ook denken we na hoe we solidariteit kunnen stimuleren. Alle betrokken partijen 

moeten het Deltaprogramma namelijk als een gemeenschappelijke opgave oppakken 

en samen naar de beste oplossingen zoeken. Dat houdt onder andere in dat we 

moeten zien te voorkomen dat partijen hun problemen afwentelen op hun ‘buren’ 

of op volgende generaties.’

Eén aanspreekpunt

Terugkomend op de deelprogramma’s vertelt Parmet: ‘Het is de bedoeling dat elk 

deelprogramma een eigen programmaorganisatie krijgt die als eerste een plan van 

aanpak maakt. Wij werken aan het optuigen van die organisaties, waarbij we zoveel 

mogelijk proberen aan te sluiten bij bestaande structuren en ervaringen. Een belang-

rijke voorwaarde voor ons is dat er organisatiestructuren komen rondom de deelpro-

gramma’s die goed overleg tussen regionale bestuurders en het Rijk mogelijk maken 

en ruimte bieden voor maatschappelijke participatie. Verder willen we dat elk deel-

programma één aanspreekpunt voor kennisinstellingen krijgt.’

Kennisagenda

Bloemen vult aan: ‘Het liefst zien we dat ook de kennisinstellingen gezamenlijk 

contactpersonen aanwijzen, bijvoorbeeld per inhoudelijk thema een contactpersoon 

die weet welke mensen bij de verschillende instellingen zich allemaal met dat 

thema bezighouden. Voor de programmaorganisaties van de deelprogramma’s is 

dat heel handig. Met kennisvragen hoeven ze dan alleen maar de contactpersoon 

te benaderen, die hen vervolgens naar de juiste deskundigen verwijst. Natuurlijk 

Gezamenlijke aan
pak leidt t

ot  

hoogwaardiger k
ennis rivie

rmorfologie 

Kennisprodu
ct 24 blz. 

34
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moeten we afwachten of de kennisinstellingen dit idee adopteren, maar ik ben 

hoopvol gestemd. Zo hebben negen kennisinstellingen naar aanleiding van de aan-

bevelingen van de Deltacommissie gezamenlijk een kennisagenda opgesteld. 

Hierin staan de onderzoeksthema’s die volgens de instellingen essentieel zijn om 

de aanbevelingen op een effectieve en efficiënte manier te kunnen uitwerken. Dit 

initiatief laat duidelijk zien dat de intentie om samen te werken er is.’ 

Bestaande kennis 

Bloemen: ‘Onderzoekers willen eigenlijk altijd nieuwe kennis ontwikkelen. We  

verwachten echter dat veel kennisvragen die ontstaan bij de gebiedsgerichte deel-

programma’s grotendeels met bestaande kennis zijn te beantwoorden. We zullen 

kennisinstellingen dan ook stimuleren eerst te kijken in hoeverre al aanwezige 

kennis te gebruiken is. Verder kunnen we gebruik maken van de ervaringen van de 

Deltacommissie met het vergaren van kennis. De commissie heeft bijvoorbeeld 

steeds aangegeven wanneer ze bepaalde kennis nodig had en kon daardoor nood-

gedwongen niet heel veel tijd laten tussen het uitzetten van de kennisvraag en het 

moment dat de kennis binnen moest zijn. Daardoor moest in ieder geval maximaal 

gebruik worden gemaakt van bestaande kennis. Een ander punt is dat we kennis-

werkers nadrukkelijker willen uitdagen om na te denken over het type kennis dat 

belangrijk is in besluitvormingsprocessen. Om draagvlak en vertrouwen te krijgen 

voor een besluit moet je bijvoorbeeld op een overtuigende manier op hoofdlijnen 

inzichtelijk kunnen maken wat de effecten van bepaalde keuzen zijn. Dat stelt 

eisen aan het type kennis en aan de vorm waarin die wordt gepresenteerd.’

 

Strategische vraagstukken

‘We gaan ervan uit dat de generieke deelprogramma’s een zwaardere onderzoeks-

component zullen krijgen met meer langetermijn onderzoeksvragen. Bij de pro-

grammering van dit langetermijn onderzoek zien we een belangrijke rol weggelegd 

voor het Kennisplatform Water en de Raad voor het Deltaonderzoek. Deze organen 

zijn toegerust om strategische vraagstukken te identificeren, waarop de kennisont-

wikkeling bij de verschillende kennisinstellingen zich moet richten.’

Be smart, use Open Earth 

Kennisprodu
ct 26 blz. 

42
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Innovatiekracht

‘Naast kennisinstellingen willen we ook het bedrijfsleven en maatschappelijke 

organisaties betrekken bij de ontwikkeling van de plannen van aanpak voor de 

deelprogramma’s’, stelt Parmet. ‘Bij deze partijen zit namelijk veel innovatiekracht. 

Onze intentie is om in zo’n vroeg mogelijk stadium de kennis uit het bedrijfsleven 

te betrekken. Dat vereist dat meedoen aantrekkelijk voor hen is. Daarvoor moet 

een aantal dingen worden geregeld. Zo moet deelname geen nadelige gevolgen 

hebben voor de concurrentiepositie van een bedrijf. Meedoen in de ideeënfase 

mag er bijvoorbeeld niet toe leiden dat een bedrijf niet mag inschrijven voor de 

aanbestedingsfase.’ 

Beleidsvarianten

‘Een belangrijk uitgangspunt bij het ontwikkelen van het Deltaprogramma is dat  

er samenhang komt tussen de verschillende onderdelen en dat alle vraagstukken 

integraal worden bekeken. De Deltaregisseur zal hier op landelijk niveau op toe-

zien. Om nu al een idee te krijgen van de effecten die bepaalde keuzen hebben, 

bestuderen Deltares en de Waterdienst verschillende beleidsvarianten. Wat bete-

kent het bijvoorbeeld voor de Zuidwestelijke delta en het rivierengebied als de 

Rijnmond- en Drechtstedenregio ’afsluitbaar open’ wordt? Of juist afgesloten met 

een zeesluis? Op eenzelfde manier kun je ook kijken naar de besluitvormingskant. 

Is een samengesteld pakket van beslissingen bijvoorbeeld aantrekkelijker voor 

beslissers omdat ze dan de mogelijkheid hebben om bepaalde zaken te ruilen?’

Vooruitkijken

‘Naast solidariteit zijn flexibiliteit en duurzaamheid uitgangspunten voor het Delta-

programma. Flexibiliteit om nieuwe inzichten een plaats te kunnen geven, en zo 

van het Deltaprogramma een ‘lerend programma’ te maken. Ook wordt er bij alle 

maatregelen gestreefd naar duurzame oplossingen. Aangezien we met het Delta-

programma vooruitkijken naar het jaar 2100 is er vaak meer ruimte om na te denken 

over de gevolgen op de lange termijn en om het gelijk helemaal goed te doen, dan 

bij projecten die binnen afzienbare tijd gerealiseerd moeten zijn. Toch zal het ook bij 

het Deltaprogramma niet altijd mogelijk zijn de meest duurzame optie te verwezen-

lijken. De beschikbare budgetten zijn immers niet onbeperkt. Bovendien moeten we 

de komende tijd eerst nog achterstanden zien weg te werken op het gebied van 

waterkeringen.’ 

Briljante ideeën

‘Wat een voorvarende uitvoering wellicht bemoeilijkt is, is dat er de komende jaren 

nog niet veel financiële ruimte is voor nieuwe dingen. Het Deltafonds wordt namelijk 

pas vanaf 2020 structureel gevuld met tenminste 1 miljard euro per jaar. Tot die tijd 

wordt het Deltafonds gevuld met de bestaande middelen voor lopende projecten 

zoals het Hoogwaterbeschermingsprogramma, Ruimte voor de Rivier en Zwakke 

Schakels. Dat betekent niet dat briljante ideeën altijd tot die tijd op de plank moeten 

blijven liggen. Als het bijvoorbeeld echt veel handiger is om bij een bepaald project 

in te spelen op toekomstige veiligheidsnormen, dan zoeken we naar een oplossing. 

Denk aan voorfinanciering. En laten we niet vergeten, het maken van goede plannen 

kost ook tijd.’ 

Maatwerk in plaa
ts van conf

ectie 

Kennisprodu
ct 3 blz. 13

Snel en goe
dkoop de  

grondsterkt
e bepalen 

Kennisprodu
ct 11 blz. 2
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Pieter Bloemen
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Kennisproducten

Wat is het?

Door aanpassing van materialen en ontwerpen van 

waterbouwkundige constructies kan op een kosten-

effectieve manier worden bijgedragen aan de vergro-

ting van biodiversiteit in de directe omgeving van de 

constructie, zonder dat dit ten koste gaat van de functio-

naliteit en veiligheid. De aanleg van poeltjes in de 

kreukelberm van zeedijken leidt bijvoorbeeld tot een 

forse verrijking van de flora en fauna. Inmiddels zijn 

verschillende pilots gerealiseerd door een netwerk 

van samenwerkende partijen zoals dijkbeheerders, 

kennisinstituten en aannemers.

Wat kunnen we er nu mee?

De recreatieve functie van de dijkomgeving vergroten.

De biodiversiteit van de dijkomgeving vergroten door 

een geschikte keuze van materialen en aangepast ont-

werp.

Voor wie is het interessant?

Waterschappen, Rijkswaterstaat, havenbeheerders.

Meer informatie

mindert.devries@deltares.nl

Rijke Dijken produceren meer waarde 

Waterveiligheid en natuurwaarde gaan hand in hand 

1

Wat is het?

Interceptie - het tijdelijk afvangen van regenwater door 

bijvoorbeeld bladeren van een boom of de bovenste 

laag van de grond en het vervolgens verdampen van  

dit water -  is voor hydrologische berekeningen een 

belangrijk proces. Door interceptie komt namlijk een 

aanzienlijk deel van de neerslag, tot wel veertig procent, 

niet in de ondergrond terecht. De interceptieverdamping 

bedraagt ongeveer 50% van alle verdamping. Om het 

effect van neerslag op rivierafvoeren goed te kunnen 

voorspellen, moet je dit in je model meenemen. In veel 

bestaande modellen gebeurde dat niet. Dit leidt tot een 

verkeerde inschatting van de bergingscapaciteit van  

de bodem. Bereken je dan de afvoer als gevolg van  

een extreme bui, dan zijn die voorspellingen niet 

nauwkeurig.

Wat kunnen we er nu mee?

Voor het vaststellen van de interceptie zijn onder  

verschillende omstandigheden en in verschillende  

seizoenen veldmetingen gedaan. Nu zijn de afvoer-

voorspellingen ten gevolge van een extreme bui veel 

nauwkeuriger.

Voor wie is het interessant?

Ingenieursbureaus, rivierbeheerders en onderzoekers.

Meer informatie

h.h.g.savenije@tudelft.nl 

Regenval interceptie op landoppervlak  

Interceptie cruciaal voor hydrologische modellen

2
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Van slecht weer tot overstroming

Wat is het?

Een flexibele aanpak voor modelontwikkeling, waarbij 

het hydrologische model nauwkeurig wordt aangepast 

aan de eigenschappen van een stroomgebied en ver-

zamelde meetgegevens. De meeste hydrologische 

modellen zijn als het ware confectiemodellen. Ze kun-

nen worden toegepast op alle situaties, maar hebben 

als nadeel dat ze de verschillende processen in een 

specifiek stroomgebied meestal niet nauwkeurig 

genoeg kunnen karakteriseren. Door een model staps-

gewijs te ontwikkelen, goed te kijken welke proces-

beschrijvingen voor een bepaalde situatie relevant zijn 

en steeds na te gaan of de voorspellingen van een 

modelvariant overeenkomen met meetgegevens, krijg 

je een model dat veel nauwkeuriger is.

 Wat kunnen we er nu mee?

Bij stroomgebieden met een niet al te grote schaal 

levert maatwerk aanzienlijk betere voorspellingen op. 

Zo is beter te voorspellen welk effect extreme neerslag 

heeft op rivierafvoeren.

 

Voor wie is het interessant?

Ingenieursbureaus, rivierbeheerders, onderzoekers.

Meer informatie

h.h.g.savenije@tudelft.nl 

Flexibele modellering (FLEX)  

Maatwerk in plaats van confectie

3

Regenval interceptie op landoppervlak  

Interceptie cruciaal voor hydrologische modellen

Wat is het?

Een innovatieve meettechniek om de oorsprong van het 

water in beekjes en waterlopen te meten via tempera-

tuursfluctuaties. Het instrument meet nauwkeurige en 

fijnmazige temperatuursveranderingen middels de 

reflectie van een laserstraal door een glasvezelkabel.

Wat kunnen we er nu mee?

Het meetsysteem, een lange glasvezelkabel die iedere 

twee minuten om de meter de temperatuur meet, is in 

eerste instantie gebruikt om in een riviertje te bepalen 

waar en hoeveel grondwater uit de helling stroomt. 

Deze kennis was nodig om een nieuw neerslag-afvoer-

model te valideren en om te zien hoe berghellingen 

reageren onder extreme regenval. De meettechniek is 

ook voor andere doeleinden geschikt. Denk aan het 

detecteren van kwel of piping en het opsporen van 

verkeerde aansluitingen in gescheiden rioolstelsels.

 

Voor wie is het interessant?

Ingenieursbureaus, dijkbeheerders, rioolinspecteurs, 

onderzoekers.

Meer informatie

n.c.vandegiesen@tudelft.nl

Glasvezelmeettechnologie in beekjes  

Glasvezeltechnologie ook geschikt voor detecteren van kwel of piping

4
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Wat is het?

Een model dat beschrijft welke gevolgen het bezwijken 

van een dijkvak heeft op andere locaties binnen 

dezelfde dijkring en op andere dijkringen. Bij het 

bepalen van de veiligheid tegen overstromingen werd 

lange tijd gekeken naar de overschrijdingskans per 

dijkvak. Inmiddels is er een nieuwe benadering waarbij 

gekeken wordt naar de overstromingskans van een 

dijkringgebied. Hiervoor wordt momenteel, onder 

andere binnen het project Veiligheid Nederland in 

Kaart, de scenariobenadering gebruikt. In de praktijk 

blijkt deze niet altijd eenvoudig toe te passen.

 

Wat kunnen we er nu mee?

Het model biedt een alternatief voor de scenariobena-

dering. Bovendien is met de nieuwe werkwijze een 

nog geavanceerdere veiligheidsbenadering mogelijk, 

namelijk het meenemen van het effect, positief dan 

wel negatief, van de inundatie van een dijkring op de 

overstromingskans van andere dijkringgebieden. 

Voor wie is het interessant?

Waterschappen, dijkbeheerders, gemeenten,  

Rijkswaterstaat.

Meer informatie

ton.vrouwenvelder@tno.nl

thieu.vanmierlo@deltares.nl

Systeemwerking bij risicoschatting

Naar een nieuwe veiligheidsbenadering

5

Wat is het?

Modellen waarmee de gevolgen van overstromingen 

zijn te voorspellen en de haalbaarheid kan worden 

bepaald van gevolgenreducerende maatregelen. 

Wat kunnen we er nu mee?

Als een waterkering het begeeft kan een enorme hoe-

veelheid water het dijkringgebied binnenstromen en 

veel schade veroorzaken. Met de geavanceerde reken-

modellen kan worden geschat hoe snel en via welke 

routes het water zich in een gebied verspreidt, wat de 

maximale waterdieptes worden, hoeveel slachtoffers 

er kunnen vallen en welke economische, ecologische 

en landschappelijke schade ontstaat. Daarnaast kun-

nen de modellen worden gebruikt bij het maken van 

evacuatieplannen en het beoordelen van maatregelen 

om de gevolgen te reduceren.

De verkregen kennis is eveneens verwerkt in de PAO 

cursus Veiligheid Nederland in kaart.

Voor wie is het interessant?

Waterschappen, calamiteitenorganisaties, gemeenten, 

Rijkswaterstaat, verzekeringsmaatschappijen.

Meer informatie

ton.vrouwenvelder@tno.nl

thieu.vanmierlo@deltares.nl

Voorspellingsmodellen gevolgen van overstromingen

Gevolgen overstromingen goed in beeld

6
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Systeemwerking bij risicoschatting

Naar een nieuwe veiligheidsbenadering

Wat is het?

Het bestaande model voor operationele voorspellingen 

van het hydrologische gedrag van het stroomgebied 

van de Maas werkt niet onder alle hydrologische 

omstandigheden naar wens. Het model dat nu ontwik-

keld is bestaat uit een hydrologisch procesmodel dat 

is gecombineerd met een zogeheten data driven model. 

Door deze combinatie kan gebruik worden gemaakt van 

de beste eigenschappen van elk van deze modellen. 

Het model is toegepast voor het voorspellen van de 

afvoeren van de Maas.

Wat kunnen we er nu mee?

Nadat het model grondig is geanalyseerd zijn twee 

veranderingen doorgevoerd. Voor een aantal deel-

stroomgebieden zijn de oorspronkelijke modelonder-

delen vervangen door Artificial Neural Networks (ANN) 

die zijn getraind met historische gegevens. Verder is 

een ‘routeschema’ toegepast dat is gebaseerd op een 

ANN. Vervolgens is het hybride model geoptimaliseerd. 

De voorspellingskracht van dit geoptimaliseerde 

hybride model is groter dan van het bestaande model.

Voor wie is het interessant?

Ingenieursbureaus, rivierbeheerders, onderzoekers.

Meer Informatie

d.solomatine@unesco-ihe.org

Hybride model voor het operationeel voorspellen van rivierafvoeren 

Combineer verschillende typen voorspelmodellen

7

Wat is het?

Een set instrumenten waarmee stormvloeden een 

paar uur van tevoren goed zijn te voorspellen.

Wat kunnen we er nu mee?

Traditioneel worden stormvloeden voorspeld met 

hoogwaardige numerieke hydrodynamische modellen, 

waarbij de voorspelde windkracht, golven en tempera-

tuur belangrijke parameters zijn. Uit analyses van 

gegevens van Rijkswaterstaat blijkt echter dat water-

hoogten zogeheten chaotische eigenschappen hebben 

en dus kunnen worden voorspeld met methode die 

zijn ontwikkeld in het kader van de chaostheorie en 

niet-lineaire dynamica.  Experimenten met dergelijke 

methoden - aangepast voor Hoek van Holland - laten 

zien dat de voorspellingen hiermee evengoed en  

soms zelfs beter zijn dan de voorspellingen van de 

‘traditionele‘ modellen.

Voor wie is het interessant?

Rijkswaterstaat, onderzoekers.

Meer Informatie

d.solomatine@unesco-ihe.org

Snel voorspellen van oceaanwaterhoogten en stormvloeden  

Stormvloeden zijn chaotisch en dus voorspelbaar

8

Van slecht weer tot overstroming
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Pieter Janssen
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‘De Waterdienst is één van de nieuwe landelijke diensten van Rijkswaterstaat’, 

licht Janssen toe. ‘De dienst is in 2007 opgericht en is ontstaan uit drie voormalige 

specialistische diensten, te weten het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer 

en Afvalwaterbehandeling, het Rijksinstituut voor Kust en Zee en de Dienst Weg- 

en Waterbouwkunde. Als Waterdienst leveren we ondersteuning en expertise voor 

de waterprojecten van Rijkswaterstaat en het ministerie van Verkeer & Waterstaat. 

Op landelijk niveau bieden we bijvoorbeeld ondersteuning bij beleidsontwikkeling, 

terwijl we de regionale diensten van Rijkswaterstaat onder meer ondersteunen bij 

beleidsuitvoering. Ook werken we aan het uniformeren van de werkprocessen bij 

de regionale diensten.’  

Waterkeringen

‘Mijn afdeling richt zich specifiek op waterkeringen. Eén van de onderwerpen waar-

mee we ons samen met de afdeling Onderhoud Hoogwaterbescherming bezighouden 

is de veiligheidsnormering. In het kader van het programma Waterveiligheid 21e 

eeuw zoeken we naar nieuwe normen. Daarbij spelen twee vragen: zijn de huidige 

normen scherp genoeg en zijn het handige normen. De eerste vraag vloeit voort uit 

het feit dat de normen waarmee we werken ruim vijftig jaar geleden door de eerste 

Deltacommissie zijn vastgesteld. In de tussentijd zijn de maatgevende hoogwater-

standen weliswaar steeds geactualiseerd, maar de normen houden geen rekening 

met toegenomen economische waarde en de bevolkingstoename. Daardoor is het 

risico van een overstroming - dat wordt bepaald door kans maal gevolg - groter dan 

waar de normen nu vanuit gaan. Bij de tweede vraag gaat het erom of we moeten 

blijven vasthouden aan overschrijdingskansen voor dijkvakken, de kans dat er een 

hogere waterstand optreedt dan die waarop de dijk is ontworpen. Zo lijken over-

stromingskansen een betere optie. Hierbij kijk je hoe groot de kans is dat een 

gebied binnen een dijkring overstroomt, rekening houdend met alle mogelijke faal-

mechanismen. Een volgende stap is dat je ook nog eens nagaat welk effect de 

overstroming van een dijkringgebied heeft op de overstromingskansen van andere 

dijkringgebieden. Dat is een uiterst complex vraagstuk en gezien ons beperkte 

budget heeft dat voor ons nu nog geen prioriteit.‘ 

Janssen (Waterdienst):  

Waterdienst voortdurend 
gespitst op nieuwe kennis
Pieter Janssen is hoofd van de afdeling Onderhoud Waterkeringen bij de Waterdienst van 

Rijkswaterstaat. Zijn afdeling werkt samen met andere afdelingen, onder andere mee aan de 

ontwikkeling van een nieuwe veiligheidsnormering en het verbeteren van de rekenregels  

en modellen voor het toetsen van primaire waterkeringen. Kennis is daarbij een onmisbare 

bouwsteen.

Gevolgen ove
rstromingen goed

  

in beeld Kennisprodu
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Inzicht in faalmechanismen

‘Nu is het niet eenvoudig om overstromingskansen vast te stellen. Hoe goed zijn 

bijvoorbeeld de rekenregels en modellen voor de verschillende faalmechanismen? 

Hoe sterk is een dijk? En hoe sterk is de grond waarbij de dijk is aangelegd? Van-

zelfsprekend houden deskundigen binnen de Waterdienst zich met dit soort vragen 

bezig, maar voor de beantwoording ervan doen we vooral een beroep op kennis-

instellingen. Zo laten we onderzoek uitvoeren in het kader van het programma 

SBW, dat staat voor Sterkte & Belastingen Waterkeringen. In eerste instantie is dit 

onderzoeksprogramma gericht op het verbeteren van de vijfjaarlijkse toetsing van 

de primaire waterkeringen. Daartoe proberen we de kennis van de belasting op en 

de sterkte van waterkeringen te vergroten. Daarnaast is de kennis goed te gebruiken 

bij de ontwikkeling van een nieuwe veiligheidsnormering. Zo kunnen we betere nor-

men vaststellen als we meer inzicht hebben in de verschillende faalmechanismen.’

Bezwijkproeven

‘Natuurlijk is het programma SBW voor ons niet de enige bron van kennis. We  

houden ook voortdurend in de gaten wat er elders aan kennis wordt ontwikkeld. 

Verder participeren we via SBW bijvoorbeeld in het IJkdijkproject. Dit project is in 

eerste instantie opgezet om innovatieve meettechnieken in een praktijksituatie  

te testen. Voor ons is het project met name interessant door de grootschalige 

bezwijkproeven die er worden uitgevoerd. Zo is al een proef uitgevoerd waarbij is 

gekeken naar het faalmechanisme macro-instabiliteit en staat er een pipingproef  

op de rol. Dit soort grootschalige praktijkproeven is uiterst belangrijk om onze 

kennis van de diverse faalmechanismen te vergroten. Dat wij vooral zijn geïnte-

resseerd in de bezwijkproeven betekent niet dat we geen belangstelling hebben 

voor de nieuwe meettechnieken. Bij mij komen echter gelijk andere vragen naar 

boven. Zo is het vast niet moeilijk om een glasvezelkabel in een dijk te leggen. 

Maar hoe zorg je ervoor dat dat ding ook nog na honderden jaren werkt? Overigens 

denken we ook aan mogelijkheden om innovatieve meettechnieken een keer in 

een echte dijk aan te brengen.’
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Nieuwe dijkconcepten

‘Een andere ontwikkeling die we actief en met veel belangstelling volgen is de  

discussie over nieuwe dijkconcepten. De commissie Veerman spreekt bijvoorbeeld 

van deltadijken, maar je hoort ook over klimaatdijken, robuuste dijken en door-

braakvrije overstroombare dijken. Al deze opties bekijken we serieus en proberen 

we in te bedden in onderzoek van kennisinstelling Deltares. Daarnaast kijken we  

of er mogelijkheden voor pilots zijn. Vorig jaar hebben we samen met een paar 

adviesbureau en Deltares onder andere een quickscan uitgevoerd naar de haal-

baarheid van het concept van de doorbraakvrije dijk. Dit is een dijk waarin ook bij 

bovenmaatgevende omstandigheden - denk aan extreem hoge waterstanden en 

golven die over de dijk heen gaan - geen bres ontstaat. Daarvoor is nodig dat water 

dat over de dijk stroomt niet tot schade van het binnentalud leidt. Bij deze scan 

hebben we de eerste resultaten kunnen gebruiken van de proeven met de zogeheten 

golfoverslagsimulator. Hieruit blijkt dat een dijk met grasbekleding veel meer golf-

overslag kan hebben dan gedacht.’  

Sector uitdagen

‘Het leuke van de quickscan en de overslagproeven is de betrokkenheid van de 

sector. Ik ben er groot voorstander van dat we de sector uitdagen om met innova-

tieve ideeën te komen waarin ze kennis en ervaring met de uitvoeringspraktijk 

combineren. Je ziet namelijk vaak dat er een kloof gaapt tussen kennis en uitvoering. 

Adviesbureaus kunnen die kloof vaak dichten doordat ze ook uitvoeringskennis in 

huis hebben. Hetzelfde geldt voor consortia waaraan kennispartijen en aannemers 

deelnemen. De prijsvraag ‘Afsluitdijk van de toekomst’ spreekt me dan ook erg 

aan. Zelf werken we soms ook met prijsvragen waarbij we marktpartijen uitdagen 

met innovatieve oplossingen te komen. Voorbeelden zijn het Inside-project, waarbij 

we vroegen naar slimme dijkversterkingstechnieken en de vraag aan de markt hoe 

we zandsuppleties voor de kust innovatiever en goedkoper kunnen doen. Overigens 

besteden we zelf minder werk rechtstreeks uit dan vroeger sinds Deltares is opgericht 

en een aanzienlijk deel van onze inhoudelijke experts naar dit kennisinstituut is 

overgegaan. Het is de bedoeling dat Deltares nu de sector bij onderzoeken betrekt.’
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Meedenken

‘De nieuwe rolverdeling tussen de Waterdienst en Deltares is nog niet voor iedereen 

vanzelfsprekend. Wij moeten bijvoorbeeld accepteren dat we niet langer alles zelf 

bedenken en onderzoeken. We moeten meedenken over de onderzoeksagenda, 

maar ons niet bemoeien met de manier waarop zij de antwoorden op onze vragen 

zoeken. Tegelijkertijd moet Deltares duidelijk aangeven welke kennis nodig is om 

onze vraagstukken te kunnen beantwoorden. Verder moeten ze zelf aantonen dat 

ze goede kennis ontwikkelen, bijvoorbeeld via externe reviews. Wij kijken namelijk 

vooral of we iets met de ontwikkelde kennis kunnen en of die kennis op een heldere 

manier wordt aangeboden.’ 

Uitkristalliseren

Ook de verhoudingen tussen de Waterdienst en de regionale diensten van Rijkswater-

staat moeten nog verder uitkristalliseren. Met de oprichting van de Waterdienst is 

de inhoudelijke kennis en de generieke kennis die in elke regio toepasbaar is, 

zoveel mogelijk samengebracht bij deze dienst. Dat past bij onze taak om met  

verstand van zaken beleidsgericht onderzoek te vertalen naar praktische adviezen 

aan de regionale diensten. Voor het werk van de regionale diensten zijn juist uit-

voeringskennis en contacten met de omgeving belangrijk. Zij waren echter gewend 

om ook inhoudelijke kennis in huis te hebben. Dat betekent onder andere dat we als 

Waterdienst een goede manier moeten zien te vinden om kennis bij de regionale 

diensten te brengen. Zij moeten namelijk niet het gevoel krijgen dat wij hen zonder 

toelichting vertellen wat ze moeten doen. Het gaat er veel meer om dat wij hen de 

hulpmiddelen en kennis aanbieden waarmee zij hun werk goed kunnen uitvoeren. 

Verder verwacht de DG Rijkswaterstaat van ons dat wij een belangrijke bijdrage 

leveren aan het uniformeren van de werkprocessen bij alle regionale diensten.’

Levenscyclusbenadering 

‘We proberen ook te bevorderen dat bij alle projecten zoveel mogelijk wordt uitge-

gaan van een levenscyclusbenadering. Als een dijk moet worden versterkt pleiten 

we bijvoorbeeld voor robuust ontwerpen. Maak daar waar het kan en economisch 

rendabel is een dijk iets sterker dan volgens de norm nodig is. Op die manier kun 

je inspelen op toekomstige bouwplannen in het te beschermen gebied of extra  

veiligheid creëren als er veel onzekerheden zijn. Al te lang door blijven discussiëren 

over het rekening houden met toekomstige ontwikkelingen is natuurlijk niet de 

bedoeling. Zo kan het maken van nog mooiere en betere plannen conflicteren met 

de harde einddatum waarop een bepaalde doelstelling bereikt moet zijn. Dat is 

onder andere het geval bij enkele deelprojecten van Ruimte voor de Rivier. De  

programmadirectie moet zorgen dat alle rivierverruimende maatregelen uiterlijk  

in 2015 zijn gerealiseerd, terwijl de regionale directies bij de planontwikkeling van-

zelfsprekend zo veel mogelijk aandacht willen besteden aan onderhoud en beheer. 

Zij worden anders na 2015 geconfronteerd met meer onderhoudswerkzaamheden. 

Door dit soort verschillende belangen hebben we als Waterdienst soms een lastige, 

maar wel heel leuke rol.’

Op weg naar se
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Kennisproducten

Wat is het?

Een besluitvormingsondersteunend instrument waar-

mee stedenbouwkundigen en dijkbeheerders de 

gevolgen van keuzen inzichtelijk kunnen maken.

Wat kunnen we er nu mee?

Bij plannen voor bouwprojecten aan waterfronten doen 

zich vaak problemen voor. De dijkbeheerder wil meestal 

geen extra objecten in of op de waterkering hebben, 

terwijl stedenbouwkundigen en projectontwikkelaars 

juist heel graag direct aan het water willen bouwen.  

Het besluitvormingsondersteunende instrument helpt 

stedenbouwkundigen en dijkbeheerders de gevolgen 

van hun keuzen inzichtelijk te maken. Dat biedt  

openingen voor oplossingen waarbij waterkering en 

andere functies worden gecombineerd in multifunctio-

nele waterfronten. 

 

Voor wie is het interessant?

Gemeenten, waterschappen, projectontwikkelaars, 

provincies.

Meer informatie

b.stalenberg@tudelft.nl 

Beslissingsondersteunend model multifunctionele rivierfronten

Multifunctionele rivierfronten: twee vliegen in één klap

10

Wat is het?

Een beslissingsondersteunend instrument dat  

informatie geeft over de sterkte van een dijk bij een 

willekeurige rivierwaterstand.

Wat kunnen we er nu mee?

De Dijksterkte Analyse Module geeft met gekleurde 

cirkels op een digitale topografische kaart de kans op 

bezwijken van dijkvakken aan, zowel bij de actuele 

waterstand als bij de verwachte piekwaterstand. Bij 

elke cirkel is aangegeven welke noodmaatregelen 

kunnen worden getroffen. Denk aan het tijdelijk  

verhogen van de kruin, het opvoeren van slootpeilen 

en het afdekken van zandvoerende wellen. Ook geeft 

de module aan met welke frequentie het betreffende 

stuk dijk moet worden geïnspecteerd. Klikt een 

gebruiker op een cirkel, dan krijgt hij de achterlig-

gende informatie te zien, zoals dwarsprofielen,  

grondgegevens en de uitgangspunten voor de 

gemaakte berekeningen.

Voor wie is het interessant?

Rijkswaterstaat, waterschappen,  

calamiteitenorganisaties, gemeenten, provincies.

Meer informatie

han.knoeff@deltares.nl

Dijkanalyse module 

Snel inzicht in de actuele sterkte van een waterkering

9
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Veilige dijken

Wat is het?

Tot nu toe moet de sterkte van de grond in het labora-

torium worden vastgesteld. Hiervoor moeten grond-

monsters uitvoerig worden beproefd, wat kostbaar  

en tijdrovend is. Door gebruik te maken van speciale 

sondeerkoppen kan nu ook ter plekke in het veld de 

sterkte worden bepaald. Bijkomend voordeel is dat  

de kosten ongeveer de helft lager zijn. Er ligt nu een 

conceptrichtlijn voor deze goedkopere methode.

Wat kunnen we er nu mee?

Binnen het programma Sterke & Belastingen Water-

keringen van Rijkswaterstaat wordt de veiligheidsfactor 

bepaald en zal de definitieve richtlijn worden uitge-

werkt.

 

Voor wie is het interessant?

Ingenieursbureaus, waterschappen, RWS,  

sondeerbedrijven.

Meer informatie

cor.zwanenburg@deltares.nl

Innovatieve methode voor bepaling sterkte ondergrond 

Snel en goedkoop de grondsterkte bepalen

11

Wat is het?

Een model dat beschrijft hoe verweking van kleiafdek-

king door golfoverslag kan leiden tot versnelde aan-

tasting van het binnentalud van zeedijken.

Wat kunnen we er nu mee?

Bij veel golfoverslag raakt het dijklichaam van een 

zeedijk verzadigd en kan de kleiafdekking verweken. 

Dat blijkt uit centrifugeproeven die zijn gedaan. Via 

aanwezige kanalen in het dijklichaam, zoals konijnen- 

en muizenholen kan dan water onder het kleidek  

stromen dat bij de teen weer naar buiten treedt.  

Hierdoor kan de kleiafdekking beschadigen met als 

gevolg dat de zandkern bloot komt te liggen. Is dat 

eenmaal het geval dan gaat de aantasting van het  

binnentalud veel sneller. Bij besluitvorming over  

het toestaan van een zekere mate van golfoverslag 

kunnen  dijkbeheerders de kwaliteit en sterkte van  

de kleiafdekking nu ook meenemen.

 

Voor wie is het interessant?

Rijkswaterstaat, beheerders van zeedijken.

Meer informatie

andre.vanhoven@deltares.nl

Modelvorming verweking kleiafdekking zeedijken 

Verweking kleiafdekking riskant voor binnentalud zeedijken

12
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Wat is het?

Een model dat de verschillende processen beschrijft die 

optreden bij het faalmechanisme ‘piping’. Dat piping 

één van de mechanismen is waardoor een waterkering 

kan bezwijken is al heel lang bekend. Niet bekend is via 

welke processen piping ontstaat. Bij experimenten in 

kleine proefopstellingen is geconstateerd dat in zand 

met een losse pakking de eerste kanaaltjes en het eerste 

zandtransport aan de ‘rivierzijde’ optreden. Dat is in 

tegenspraak met de gangbare theorie die ervan uitging 

dat het zandtransport juist aan de ‘polderzijde’ begint.

Wat kunnen we er nu mee?

Binnen het IJkdijkproject wordt de nieuwe kennis  

over piping meegenomen bij het opzetten van de 

grootschalige pipingproef. In deze proef worden de 

bestaande toetsingsregels gevalideerd en onzeker-

heden (mogelijk) verkleind of geëlimineerd. De IJkdijk 

wil onderzoeken of er een monitoringssysteem voor 

piping kan worden opgesteld. 

Voor wie is het interessant?

Waterschappen, RWS, onderzoekers.

Meer informatie

andre.koelewijn@deltares.nl

13 Modelvorming piping

Piping beter in beeld

Wat is het?

Maatregelen waarbij bijvoorbeeld beplanting doelge-

richt wordt ingezet om de waterveiligheid te vergroten.

Wat kunnen we er nu mee?

Door gebruik te maken van natuurlijke componenten 

in de waterbouw zijn  veiliger dijken mogelijk, terwijl 

tegelijkertijd de natuur- en belevingswaarde toeneemt. 

In het project Noordwaard, dat onderdeel uitmaakt 

van het programma Ruimte voor de Rivier, wordt de 

vooroever van een dijk rond een fort bijvoorbeeld 

beplant met wilgenstruiken. Deze vegetatie heeft  

een dempende werking op golven, waardoor de dijk 

ruim een meter lager kan worden gemaakt zonder dat 

dit ten koste gaat van de veiligheid. De casus Noord-

waard is opgenomen in de PAO cursus Ruimte voor de 

Rivier.

Voor wie is het interessant?

Waterschappen, Rijkswaterstaat, NGO’s zoals  

Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.

Meer informatie

mindert.devries@deltares.nl

14 Natuur inzetten voor veilige dijken 

De natuur bouwt mee aan waterveiligheid
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Wat is het?

Een trainingssimulator voor dijkwachten. Dijkwachten 

inspecteren dijken als deze worden bedreigd door 

extreme omstandigheden zoals een hoge rivierwater-

stand. Doel is dat zij dan tijdig schadebeelden herken-

nen die een voorbode zijn van het falen van de water-

kering. Aangezien deze schadebeelden niet zichtbaar 

zijn onder normale omstandigheden was het tot voor 

kort lastig om dijkwachten te trainen in het herkennen 

hiervan. Met de trainingssimulator kan dat nu wel.

Wat kunnen we er nu mee?

Dijkwachten krijgen de opdracht om zelfstandig een 

paar kilometer gesimuleerde dijk te inspecteren onder 

extreme omstandigheden in een zeer realistische 

weergave van het Nederlandse dijkenlandschap. De 

dijkwacht voert het hele inspectieproces uit en krijgt 

feedback van het programma over de gemaakte keuzes.

Voor wie is het interessant?

Waterschappen.

Meer informatie

rens.vandenbergh@deltares.nl

Dijkpatrouille 

Vergroot ´gamend´ je deskundigheid

15

Wat is het?

Computermodel waarmee op basis van grondonder-

zoek voor winzuiglocaties het ontwerp van een stabiel 

onderwatertalud kan worden berekend. Uitgangspunt 

hierbij is dat het talud wordt gevormd door erosie- en 

bresprocessen (breaching). 

Wat kunnen we er nu mee?

In de CUR Aanbeveling 113 zijn algemene richtlijnen 

gegeven om de oeverstabiliteit bij zandwinputten te 

garanderen. Met het rekenmodel HMBreach kan op 

een meer geavanceerde wijze het bresproces worden 

onderzocht en het talud worden ontworpen. Het com-

putermodel kan op een gewone PC worden gebruikt. 

De toepassing vraagt wel de nodige expertise. 

Voor wie is het interessant?

Ingenieursbureaus, zandwinbedrijven, baggeraars, 

vergunningverleners.

Meer informatie

dick.mastbergen@deltares.nl

geeralt.vandenham@deltares.nl

HMBreach Rekenmodel voor stabiliteit van zandige onderwatertaluds

Veiligheid oevers bij baggeren garanderen

17

Wat is het?

Computermodel waarmee voor locaties met losgepakte 

zandlagen - die gevoelig zijn voor verwekingsvloeiing - 

de stabiliteit van een onderwatertalud kan worden 

berekend. 

Wat kunnen we er nu mee?

Met het rekenmodel SLIQ2D kan op een meer geavan-

ceerde wijze vastgesteld worden of een talud gevoelig 

is voor verwekingsvloeiing. Het computermodel kan 

op een gewone PC worden gebruikt.

De toepassing van het model vraagt wel hoogwaardige 

expertise en specifieke grondonderzoek resultaten.  

Zie ook product 23.

Voor wie is het interessant?

Ingenieursbureaus, zandwinners/baggeraars en  

vergunningverleners.

Meer informatie

geeralt.vandenham@deltares.nl

michiel.vanderruyt@deltares.nl

SLIQ2D Rekenmodel voor stabiliteit van taluds met losgepakte zandlagen

Veiligheid (voor)oevers bij losgepakt zand garanderen

16
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‘HKV Lijn in Water is een gespecialiseerd adviesbureau’, vertelt Kok. ‘We leveren 

advies- en onderzoeksdiensten op het gebied van water en veiligheid, zowel in 

Nederland als in het buitenland. Onze voornaamste klanten zijn waterschappen, 

STOWA, provincies, Rijkswaterstaat en sinds kort ook Deltares. We adviseren  

en ondersteunen hen bij vraagstukken rond risico en veiligheid, waterkeringen, 

regionaal waterbeheer, rivierbeheer, calamiteitenmanagement en informatie-

technologie en GIS.’

‘Op het gebied van risico en veiligheid bijvoorbeeld staan adviesprojecten over  

de bescherming tegen overstromingen centraal. We maken onder meer hoogwater-

voorspellingen en inventariseren de kansen op en de gevolgen van overstromingen. 

Daarbij kijken we nadrukkelijk ook naar de onzekerheden daarin en de gevolgen 

die deze onzekerheden hebben voor beleidsvoorbereiding en besluitvorming.  

Binnen het werkveld rivierbeheer zijn we onder andere betrokken bij diverse deel-

projecten van het project Ruimte voor de Rivier. Zo hebben we recent voor de  

provincie Overijssel opnieuw onderzocht welke gevolgen een bypass in de IJssel 

heeft op de overstromingskansen. Aanleiding voor dit onderzoek was de maat-

schappelijke discussie over het effect van de bypass op het overstromingsrisico, 

het zogeheten ‘badkuipeffect’.  Verder brengen we voor diverse opdrachtgevers  

de effecten van rivierverruimende maatregelen in kaart. Daarvoor rekenen we  

verschillende varianten door en kijken we niet alleen naar het effect op de water-

standsverlaging, maar ook naar de gevolgen voor de scheepvaart - leidt zomerbed-

verbreding tot verzanding en daarmee tot een slechtere bevaarbaarheid? - en de 

gevolgen voor de veiligheid en de ecologie.’ 

Op peil houden

‘Om op dit soort terreinen hoogwaardige diensten te kunnen leveren is het voor 

ons cruciaal om voortdurend onze kennis op peil te houden. We onderhouden als 

bedrijf nauwe contacten met universiteiten. We hebben veel afstudeerders, en  

ook zoeken we samenwerking op in promotieonderzoek. Op dit moment zijn drie 

HKV’ers bezig met een promotietraject. Nieuwe kennis kunnen we daardoor snel 

gebruiken in ons advieswerk en vervolgens kunnen we de ervaringen die we 

opdoen tijdens projectuitvoering weer terugkoppelen naar de wetenschap. Meer  

in het algemeen zijn onderzoeksprogramma’s belangrijk voor kennisvernieuwing en 

het verbeteren van de concurrentiepositie van de sector, mits aan minimaal twee 

voorwaarden wordt voldaan. De eerste is dat sectorpartijen nauw betrokken zijn bij 

het vaststellen van de onderzoeksvragen. Immers, de ontwikkelde kennisproduc-

ten moeten aansluiten bij hun kennisbehoefte. De tweede voorwaarde is dat de 

Dat stelt Matthijs Kok, directeur onderzoek en ontwikkeling bij adviesbureau HKV Lijn in Water 

en universitair hoofddocent bij de TU Delft. We spraken met hem over het belang van kennis-

ontwikkeling en -verspreiding, waterveiligheid en de uitdagingen waarvoor de sector staat.

Kok (HKV en TU Delft):

‘Kennis is voor ons de basis’
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kennis ook bij de gebruikers terechtkomt, en dat gebeurt het beste door een sub-

stantieel deel van uitvoering te laten verzorgen door de sectorpartijen. Natuurlijk 

moet deze inbreng kwalitatief op hoog niveau zijn.’

Personele uitwisseling

‘Het verspreiden van kennis is niet zo vanzelfsprekend als het klinkt. Zo komt een 

deel van de ontwikkelde kennis vrij in de vorm van verbeterde modellen of uitbrei-

dingen van modellen. Vaak zijn dit geen zogeheten ‘open source’ modellen, wat 

betekent dat de nieuwe kennis niet voor iedereen beschikbaar is. Dat is jammer. 

Wij hebben de strategische beslissing genomen om dit soort modellen niet zelf  

te ontwikkelen maar om er licenties voor te kopen, zodat we de verbeteringen en 

uitbreidingen automatisch krijgen.’

Kok vervolgt: ‘Zelf geloof ik het meest in uitwisseling van personeel tussen bedrijven 

en kennisinstellingen om kennis te verspreiden. Helaas moeten veel kennisinstituten 

nog wennen aan het idee om gespecialiseerde bedrijven als kennispartner te zien. 

Ze durven kennelijk geen onderscheid te maken tussen verschillende typen bedrijven. 

We steken ook tijd en energie in het begeleiden van promotietrajecten, omdat je 

op die manier toegang hebt tot de ontwikkelde kennis. Bij een promotie gaat het 

overigens niet alleen om nieuwe kennis,  maar ook om ontwikkeling van de onder-

zoeker zelf. Wij hechten daar als bedrijf grote waarde aan. We nemen dan ook graag 

gepromoveerden aan. Zij beschikken niet alleen over hoogwaardige kennis, maar 

hebben in de regel ook meer gevoel voor onderzoek en ontwikkeling. De belang-

rijkste manier voor ons om nieuwe kennis te verkrijgen is overigens het verwerven 

van innovatieve projecten. Daarnaast is het uitvoeren van  onderzoeksprojecten 

samen met universiteiten en kennisinstellingen belangrijk.’

Overstromingskansen

‘Onderwerpen waarop de laatste jaren veel wordt gestudeerd zijn waterveiligheid 

en veiligheidsnormering. Dat is niet vreemd, de huidige normen zijn ruim vijftig jaar 

oud. Van belang is ook om niet alleen uit te gaan van de schade die kan ontstaan bij 
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een eventueel falen van een waterkering, maar ook om slachtoffers een volwaardige 

plek te geven in de besluitvorming. Verder zijn de normen gebaseerd op een over-

schrijdingskans, de kans dat er een hogere hoogwaterstand optreedt dan de 

‘maatgevende hoogwaterstand’. Wat mij betreft gaan we van overschrijdingskansen 

over op overstromingskansen. De essentie hiervan is dat je bepaalt hoe groot de 

kans is dat een gebied binnen een dijkring overstroomt, waarbij je niet alleen kijkt 

naar extreem hoge waterstanden, maar naar alle faalmechanismen die tot een 

overstroming kunnen leiden. Binnen het project Veiligheid Nederland in Kaart 

wordt inmiddels de theorie verder toegepast en wordt er veel geleerd. Helaas 

betekent dat nog niet dat we nu bij een dreigende calamiteit, zoals extreem hoge 

rivierwaterstanden, snel de overstromingskansen kunnen berekenen. Daarvoor 

hebben we onder andere nog te weinig inzicht waar welk faalmechanisme dominant 

is en hoe de verschillende faalmechanismen precies in werken.’

Impuls

‘Op het gebied van waterveiligheid is er ook een discussie of we niet toe moeten 

naar andersoortige waterkeringen. Daarbij gaat het onder meer om multifunctionele 

dijken en doorbraakvrije dijken. De eerste categorie acht ik kansrijk. Ik denk bijvoor-

beeld aan woningen aan het waterfront, waarbij de fundering een waterkerende 

functie heeft. Vanzelfsprekend moet je bij dit soort opties goed nadenken over  

de financiering. Gecombineerde functies zijn namelijk meestal duurder. Een door-

braakvrije waterkering over alle dijkringen, inclusief de kunstwerken, lijkt me een 

illusie, wat niet wegneemt dat het een goed streven is om risico’s zo klein mogelijk 

te maken. Wat dat betreft geeft het advies van de commissie Veerman om de veilig-

heid van waterkeringen met een factor tien te vergroten een goede impuls aan de 

discussie over de veiligheidsnormering.’ 

Integrale blik

‘Met het advies van de commissie Veerman staan we aan de vooravond van het 

toekomstige waterveiligheidsbeleid. Inmiddels zijn de voorbereidingen gestart 
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voor de ontwikkeling van het deltaprogramma, waarin dit beleid zal worden uitge-

werkt. Hoe dat zal gaan is nu nog niet duidelijk. Ik hoop dat de sector hierbij zal 

worden ingeschakeld, bijvoorbeeld zoals dat nu gebeurt bij de planvorming voor 

de versterking van de Afsluitdijk. Daag ons maar uit om met innovatieve, integrale 

plannen te komen, en geef heldere kaders en (financiële) randvoorwaarden aan 

waarbinnen dat moet plaatsvinden. Bijvoorbeeld bij het vraagstuk van de zoetwater-

voorziening. In het advies van de tweede deltacommissie is voor het IJsselmeer  

een heel andere aanpak gekozen dan in de zuidwestelijke delta. Zo adviseert de 

commissie om het peil van het IJsselmeer met anderhalve meter te verhogen om 

voldoende zoetwaterbuffer te hebben, terwijl ze tegelijkertijd ervoor pleit om op 

de langere termijn in de zuidwestelijke delta meer ruimte te creëren voor zout 

water om de ecologische kwaliteit te verhogen. Dat is lastig uit te leggen. Los daarvan 

vind ik dat goed moet worden gekeken naar het voorstel om het IJsselmeerpeil te 

verhogen. Een dergelijke maatregel heeft bijvoorbeeld enorme gevolgen voor de 

IJssel- en Vechtdelta.’

Onderhoud en beheer

‘Verder lijkt het me wenselijk als bij de uitwerking van het beleid uitgegaan wordt 

van een levenscyclusbenadering, waarbij niet alleen wordt gekeken naar de effecten 

op de korte termijn maar ook rekening wordt gehouden met de gevolgen van een 

maatregel op zaken als  onderhoud en beheer. Bij het project Ruimte voor de Rivier 

vind ik dat dit onvoldoende gebeurt. Daardoor bestaat het gevaar dat straks bij-

voorbeeld veel meer gebaggerd moet worden om de beoogde waterstandsverlaging 

te handhaven of dat er veel geld nodig is voor het beheer van de nieuw ontstane 

natuurgebieden in het rivierengebied.’

Betalen

‘Dat brengt me bij de vraag hoe we in de toekomst allerlei maatregelen gaan betalen, 

zeker als we tegelijkertijd met het vergroten van de waterveiligheid ook willen dat 

de ruimtelijke of ecologische kwaliteit verbetert. Mag een mooie en veilige Afsluitdijk 

een paar miljard meer kosten dan een Afsluitdijk die alleen voldoet aan de veilig-

heidseisen? Of stellen we de eis dat die meerkosten op de een of andere manier 

moeten worden terugverdiend, bijvoorbeeld met de verkoop van groene stroom 

van een duurzame energiecentrale die is opgenomen in het ontwerp van de dijk? En 

wie gaat de kosten betalen om de veiligheid van bewoners te garanderen als een 

gemeente in een diepgelegen polder wil bouwen? Moet de gemeente dat doen, 

moeten de projectontwikkelaars voor deze kosten opdraaien of kan de gemeente 

hiervoor bij de rijksoverheid aankloppen omdat waterveiligheid een collectief 

goed is? Ik ben ervan overtuigd dat dit de komende jaren belangrijke vragen zullen 

zijn. Net als de vraag welke natuur we in stand willen houden en welke ecologische 

kwaliteit we bij projecten willen bereiken. Mij lijkt het goed om al deze afwegingen 

zo zuiver en simpel mogelijk te houden.’
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Kennisproducten

Wat is het?

Een tweedimensionaal morfologisch model van de 

Nederlandse Rijntakken op basis van het computer-

programma Delft3D.

Wat kunnen we er nu mee?

In het kader van het programma Ruimte voor de Rivier 

worden ongeveer veertig projecten uitgevoerd. Bij 

deze projecten moeten de gevolgen van de rivier- 

verruimende maatregelen op de scheepsvaart en toe-

komstig onderhoud en beheer worden aangetoond. 

Verzandt de vaargeul niet en leiden de maatregelen 

niet tot extra onderhoud? Om te zorgen dat de betrokken 

ingenieursbureaus dit soort vragen kunnen beantwoor-

den is het tweedimensionale morfologische model van 

de Rijntakken voor marktpartijen ontwikkeld.

Voor wie is het interessant?

Ingenieursbureaus, initiatiefnemers rivierverruimende 

maatregelen, Rijkswaterstaat.

 

Meer informatie

mohamed.yossef@deltares.nl

Morfologisch model van de Rijntakken    

Morfologische effecten Ruimte voor de Rivier scherp in beeld

18

Wat is het?

Een vierdaagse cursus voor partijen die betrokken  

zijn bij de voorbereiding, uitvoering en het beheer  

van Ruimte voor de Riviermaatregelen.

 

Wat kunnen we er nu mee?

Het programma Ruimte voor de Rivier bestaat uit een 

breed pakket aan maatregelen, waarbij vaak verschil-

lende belangen moeten worden verenigd. Hoogwater- 

en natuurdoelstellingen kunnen bijvoorbeeld conflic-

teren met scheepvaartdoelstellingen en doelstellingen 

op het gebied van onderhoud en beheer. Dat vereist 

onder meer dat alle betrokkenen globaal inzicht hebben 

in de dynamiek van riviersystemen en begrijpen dat 

iedere ingreep effect heeft op de hydraulica en mor-

fologie. Naast kennisoverdracht is de cursus erop 

gericht dat deelnemers in staat zijn de verschillende 

problematieken te herkennen en bijvoorbeeld weten 

wanneer zij de hulp van deskundigen moeten inroepen.

Voor wie is het interessant?

Gemeenten, provincies, waterschappen, Rijkswater-

staat, ingenieursbureaus, landschapsarchitecten, aan-

nemers, baggeraars.

Meer informatie

hendrik.havinga@rws.nl

PAO cursus Ruimte voor de Rivier 

Meer inzicht in rivierverruimende maatregelen

19
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Wat is het:

Een model dat beschrijft hoe in drie perioden - de  

periode met vrij meanderende rivieren, de periode  

van bedijking van de rivieren en de periode waarin het 

stroombed wordt gefixeerd met kribben - het proces 

van sedimentatie en erosie verliep. 

Wat kunnen we er nu mee?

De komende decennia staan allerlei maatregelen in 

het winterbed van rivieren op het programma. Door 

inzicht in de sedimentatiedynamiek in het verleden is 

het mogelijk om de effecten van dit soort maatregelen, 

zoals klei- en zandwinning of het graven van neven-

geulen, nauwkeurig te bepalen en te komen tot richt-

lijnen voor sedimentatiemanagement. Waar kunnen 

met weinig schadelijke gevolgen grondstoffen worden 

gewonnen en hoe kun je bijvoorbeeld ruimte geven 

aan vegetatieontwikkeling?

Voor wie is het interessant?

Rivierbeheerders, partijen betrokken bij  

Ruimte voor de Rivier.

Meer informatie

h.middelkoop@geog.uu.nl

Sedimentatiedynamiek in beeld     

Op weg naar sedimentatiemanagement 

20

Riviergedrag

Wat is het?

Een methode om aan de hand van oude afzettingen, 

het zogeheten geologische archief, waterhoogten in 

het verleden te reconstrueren. In de zeereep bij 

Heemskerk is bijvoorbeeld een schelpenlaag ontdekt 

die in 1775 is afgezet tijdens een stormvloed, die met 

een peil van 4,7 meter boven NAP veel extremer was 

dan die van 1953. 

Wat kunnen we er nu mee?

De waterhoogtes langs de Nederlandse kust worden 

op sommige plaatsen al ruim 100 jaar geregistreerd. 

Aan de hand van deze meetreeks worden waterstanden 

met een overschrijdingskans van ééns in de 10.000 

jaar berekend. Het geologische archief biedt de moge-

lijkheid om de 100-jarige meetreeks te verlengen en 

daarmee de betrouwbaarheid van interpolaties naar 

een overschrijdingskans van eens in de 10.000 jaar  

te verbeteren. Ook kunnen door koppeling van veldge-

gevens en historische gegevens numerieke modellen 

worden gevoed. Deze modellen geven inzicht in de 

processen en parameters die een rol spelen bij storm-

vloeden. Zo kan worden gekeken naar de invloed van 

zeereepmorfologie (de huidige gesloten zeereep versus 

een duinenrij met uitblazings- of andere laagtes), 

nearshore bathymetrie en de vorm van achterliggende 

duinen.

Voor wie is het interessant?

Ingenieursbureaus, kustbeheerders, onderzoekers. 

Meer informatie

sytze.vanheteren@deltares.nl 

21 Oude grondlagen

Kan het erger dan in 1953?
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Wat is het?

Richtlijnen voor het ontwerp van onderwatertaluds 

bij zandwinning en de verlening van ontgrondings-

vergunningen. Bevat ook Onderbouwend rapport en 

Blik op de Toekomst. 

Wat kunnen we er nu mee?

In de CUR-Aanbeveling 113 zijn algemene richtlijnen 

gegeven om de oeverstabiliteit bij zandwinputten te 

garanderen. 

Voor wie is het interessant?

Zandwinbedrijven, vergunningverleners en  

ingenieursbureaus.

Meer informatie

joop.koenis@curbouweninfra.nl

secretariaat@curbouweninfra.nl

CUR-Aanbeveling 113, Oeverstabiliteit bij zandwinputten 

Veiligheid oevers bij zandwinning garanderen

23

Kennisproducten

Wat is het?

Een model dat in groot detail de fysische processen 

beschrijft die leiden tot de vorming van duinen en  

ribbels op de rivierbodem.

Wat kunnen we er nu mee?

De grootte van ribbels en duinen op de rivierbodem is 

van invloed op de afvoercapaciteit van rivieren. Met 

het nieuwe model kunnen we voorspellen wat er op de 

bodem van een rivier gebeurt en welke processen tot 

duinvorming leiden. Deze informatie is nodig om  

bijvoorbeeld de maatgevende hoogwaterstanden te 

kunnen berekenen bij een gegeven maatgevende 

rivierafvoergolf.

Voor wie is het interessant?

Rijkswaterstaat, onderzoekers.

Meer informatie

erik.mosselman@deltares.nl

Detailmodel onderwaterduinen in rivieren 

Beter begrip van onderwaterduinvorming

22

Wat is het?

Een samenwerkingsverband tussen Nederlandse 

onderzoekinstituten en de Waterdienst op het vak-

gebied van riviermorfologie.

Wat kunnen we er nu mee?

Door goede afstemming van onderzoek, samenwer-

king binnen projecten en een gezamenlijke definitie 

van nieuw onderzoek krijgt de Nederlandse kennis van 

riviermorfologie een enorme impuls. De Morfologische 

Driehoek is in 2001 opgericht vanuit de samenwerking 

binnen Delft Cluster. 

 

Voor wie is het interessant?

Rijkswaterstaat, ingenieursbureaus,  

kennisinstituten, universiteiten. 

Meer informatie

erik.mosselman@deltares.nl

Morfologische Driehoek 

Gezamenlijke aanpak leidt tot hoogwaardiger kennis riviermorfologie

24
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Dat zegt hoogleraar Kustwaterbouwkunde van de TU Delft, Marcel Stive. Hij was lid van de 

tweede Deltacommissie die heeft geadviseerd over een klimaatbestendige inrichting van 

Nederland op de zeer lange termijn. Hoewel de adviezen van de commissie primair zijn 

gericht op het hoofdwatersysteem, gaat Stive in dit interview ook in op de betekenis voor de 

regio Haaglanden.

‘Net als in het advies van de eerste Deltacommissie staat in ons advies de bescher-

ming tegen overstromingen centraal’, vertelt Stive. ‘Dat is niet vreemd. Om te kunnen 

wonen, werken en recreëren in een laaggelegen deltagebied is het noodzakelijk dat 

de veiligheid is gewaarborgd. In ons advies beperken we ons echter niet tot hoog-

waterbescherming. Waterveiligheid kun je namelijk niet los zien van het hele 

watersysteem. Ons advies heeft daardoor een grotere draagwijdte dan dat van de 

eerste Deltacommissie. Natuurlijk vloeit dat ook voort uit onze opdracht. Wij zijn 

gevraagd een integrale visie te ontwikkelen hoe Nederland de komende eeuwen 

kan worden beschermd tegen de gevolgen van klimaatverandering. Daarbij is ons 

nadrukkelijk opgedragen om niet alleen naar waterveiligheid te kijken, maar ook 

naar de samenhang tussen waterveiligheid, wonen, werken, landbouw, natuur, 

recreatie, landschap, infrastructuur en energie. Wat dat betreft was de opdracht 

van de eerste Deltacommissie wezenlijk anders. Die commissie werd ingesteld 

naar aanleiding van de watersnoodramp in februari 1953 en moest vooral nadenken 

over waterstaattechnische maatregelen om een acute dreiging te verminderen.  

Los van de inhoud is er ook nog een ander verschil tussen beide adviezen. De eerste 

commissie heeft een puur rationeel technisch rapport gemaakt, terwijl wij ook poli-

tieke keuzen hebben gemaakt. Dat hebben we niet alleen gedaan omdat we naar 

een groot aantal aspecten moesten kijken, maar ook omdat het past bij deze tijd.’

Effectieve methoden

‘Vanzelfsprekend hebben we niet alles zelf bedacht. We hebben volop gebruik 

gemaakt van de kennis van experts, kennisinstituten en uitvoeringsorganisaties. 

‘Bescherming tegen  
overstromingen is  
basisvoorwaarde voor 
leven in deltagebied’

Stive (TU Delft):  
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Denk aan kennis over faalmechanismen, nieuwe zandsuppletietechnieken, over-

stromingsscenario’s en kennis over de wisselwerking tussen morfologie en ecologie, 

maar ook aan nieuwe inzichten op het gebied van veiligheidsbenaderingen en bij-

voorbeeld kennis over overstroombare doorbraakvrije dijken. Daarnaast hebben 

we ook een aantal studies laten doen. Een internationaal panel van klimaatdes-

kundigen hebben we bijvoorbeeld gevraagd de meest extreme zeespiegelstijging 

te bepalen die nog net plausibel is. Vervolgens hebben we andere experts met 

deze zeespiegelstijging laten rekenen aan ons waterstaatkundige systeem.  

We wilden namelijk weten of dit systeem, met z’n vele diepgelegen polders, ook 

op de langere termijn is te handhaven. Kunnen we in de toekomst doorgaan met 

de gangbare methode van dijk- en kustversterking of moeten we totaal andere 

oplossingen gaan zoeken? Uit de berekeningen is heel duidelijk naar voren gekomen 

dat ook bij die extreme zeespiegelstijging dijkversterkingen en bijvoorbeeld 

zandsuppleties technisch en economisch aantrekkelijke methoden zijn.’ 

Eigentijds

‘In het advies dat we september 2008 hebben gepresenteerd borduren we in grote 

lijnen voort op de weg die Nederland al eeuwen volgt. Zo leggen ook wij de nadruk 

vooral op het voorkomen van overstromingen en in veel mindere mate op het 

beperken van de gevolgen ervan. Vanzelfsprekend hebben we daarbij wel een 

eigentijdse invulling gekozen. Neem onze aanbeveling om het huidige veiligheids-

niveau van alle dijkringen met minimaal een factor tien te verhogen. We zijn met 

deze aanbeveling gekomen omdat we vinden dat de huidige norm veel te laag is. 

Bovendien wilden we een heldere boodschap. Volgens ons mag de kans dat een 

individuele burger overlijdt door een overstroming niet groter zijn dan de kans dat 

hij omkomt door ander extern onheil. In het externe veiligheidsbeleid wordt hier-

voor een kans aangehouden van één op een miljoen per jaar. Pas je dit getal bij-

voorbeeld toe op het bovenrivierengebied, dan moet de overstromingskans daar 

met ongeveer een factor tien omlaag. Als we voor het gemak de overschrijdingskans 

van 1 op 1.250 die voor dit gebied geldt beschouwen als een overstromingskans en 

we ervan uitgaan dat de kans dat een bewoner overlijdt door een overstroming één 

op honderd is, dan bedraagt de individuele overlijdenskans 1 op 125.000 per jaar. 

Eenzelfde redenatie kun je volgen voor het dichtbevolkte westen van ons land als 

Stormvloeden zijn
 chaotisch 
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je de kans op veel slachtoffers in één keer, het zogeheten groepsrisico,  

meeneemt.’ 

Reputatieschade

‘Er is nog een reden dat we pleiten voor een hoger veiligheidsniveau, namelijk de 

toegenomen waarde van de te beschermen belangen. Als we nu of in de toekomst 

met een overstroming worden geconfronteerd, zijn de gevolgen aanmerkelijk groter 

dan in 1960, toen onze voorgangers de huidige veiligheidsnormen vaststelden. Zo 

wonen er inmiddels veel meer mensen en is de economische waarde in de laaggele-

gen delen van Nederland veel groter. Daar komt nog bij dat wij een bredere definitie 

hanteren van te beschermen belangen. Wij nemen namelijk niet alleen economische 

schade en slachtoffers mee, zoals de eerste Deltacommissie, maar kijken ook naar 

ecologische en cultuurhistorische waarden, reputatieschade en maatschappelijke 

ontwrichting.’ 

Zoetwatervoorziening

‘Een ander belangrijk onderwerp in ons advies is de zoetwatervoorziening. We zijn 

ervan uitgegaan dat de klimaatverandering naast een stijgende zeespiegelstijging 

en lagere rivierwaterafvoeren in de zomer ook tot langduriger droogteperioden zal 

leiden. Daardoor zal de zoutindringing via de rivieren toenemen. Tegelijkertijd 

zorgt een stijgende zeespiegel voor een toename van de zoute kwel. Door beide 

processen komt de zoetwatervoorziening steeds meer onder druk te staan. Nu al 

moet in droge zomers de zoetwaterinname bij Gouda worden gestaakt door een te 

hoog zoutgehalte van het water in de Hollandsche IJssel. In de toekomst zal deze 

inname gedurende veel langere perioden niet mogelijk zijn. Als oplossing voor dit 

probleem hebben we voorgesteld het waterpeil van het IJsselmeer geleidelijk - in 

hetzelfde tempo als de zeespiegelstijging - te verhogen tot een peil dat maximaal 

anderhalve meter hoger is dan het huidige peil. Op die manier houden we een vol-

doende grote strategische zoetwatervoorraad voor het westen van het land en de 

noordelijke provincies. Bovendien blijft het zo mogelijk om overtollig IJsselmeerwater 

tot na 2100 onder vrij verval op de Waddenzee te spuien. En door de geleidelijke 

invoering van de peilverhoging kunnen waterkeringbeheerders hierop anticiperen 

met hun reguliere onderhoud.’ 

Zie ook onze 
ander uitg

aven:  

Water, bodem
 en de stad

 èn Duur-

zaame gebiedsin
richting
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Slimme alternatieven

Op de vraag wat het advies van de Deltacommissie betekent voor bijvoorbeeld  

de regio Haaglanden antwoordt Stive: ‘Ons advies is primair gericht op het hoofd-

watersysteem. Daardoor is het niet één op één te vertalen naar maatregelen op 

regionaal niveau. Dat neemt niet weg dat ik wel kan aangeven wat belangrijke  

aandachtspunten zijn. In de eerste plaats is dat de verhoging van de veiligheid  

met een factor tien. Dat betekent dat alle waterkeringen aanzienlijk moeten worden 

versterkt. De laatste tijd wordt in dat kader veel gepraat over brede dijken. Zelf 

denk ik dat dit soort dijken maar in een beperkt aantal situaties mogelijk is. 

Meestal heb je namelijk te maken met bebouwing langs en kunstwerken in de  

dijk die een drastische verbreding in de weg staan. Ik ga er dan ook vanuit dat je 

steeds per geval moet nagaan wat de slimste methode van dijkversterking is.  

Voor de kustversterking in regio Haaglanden is zandsuppletie meestal de meest 

geschikte oplossing. Inmiddels zijn er allerlei slimme alternatieven ontwikkeld 

zoals onderwatersuppleties of het idee van de zandmotor. Dit idee gaat ervan uit 

dat je voor de kust in één keer een grote hoeveelheid zand aanbrengt in de vorm 

van een eiland of een onderwatersuppletie. Dat is aanzienlijk goedkoper dan om de 

paar jaar een kleine hoeveelheid suppleren. Vervolgens zorgen natuurlijke proces-

sen gedurende vele jaren voor de geleidelijke verspreiding van dit zand en de aan-

groei van de kust. Combineer je deze vorm van suppleren met het Argus-videosysteem 

voor continue kustmonitoring - waarbij we met speciale software uit golfpatronen de 

morfologie van de onderwaterbodem vaststellen - dan kun je de aangroei heel 

nauwkeurig volgen en zonodig lokaal extra suppleren als dat nodig blijkt te zijn.’ 

Beregenen

‘De zoetwatervoorziening in het gebied is ook een belangrijk aandachtpunt. Toen 

we als Deltacommissie over het zoetwatervraagstuk discussieerden zaten we nog 

heel dicht op het bestaande beleid, waarbij water voor de landbouw via het opper-

vlaktewater wordt aangevoerd. Inmiddels wordt ook gedacht aan het toedienen 

van water via beregeningsinstallatie, waarbij het irrigatiewater via leidingen wordt 

aangevoerd en agrariërs voor dit water gaan betalen. Voor regio Haaglanden en 

veel andere gebieden kan dit een aantal voordelen hebben. In de eerste plaats heb 

je voor beregenen veel minder water nodig dan wanneer je gewassen water toedient 

via grond- en oppervlaktewater. Dat geldt zeker in droge perioden omdat er dan 

meer zoute kwel is. Om het zoutgehalte dan op een acceptabel niveau te houden, 

heb je extra veel water nodig voor het doorspoelen van watergangen. Bij beregenen 

is doorspoelen niet nodig omdat het zoete beregeningswater dan als een soort 

lens op het zoute water rust. Een ander voordeel is dat boeren door de beprijzing 

efficiënt zullen omgaan met het water en zij tegelijkertijd de garantie hebben dat 

er water beschikbaar is als ze het nodig hebben.’

Waterberging

‘Weer een ander aandachtspunt voor de regio Haaglanden is waterberging. Eind 

vorige eeuw heeft het gebied al een paar keer te maken gehad met wateroverlast 

door hevige regenval en de verwachting is dat door de klimaatverandering extreme 

neerslag vaker zal voorkomen. Zonder aanvullende maatregelen, zoals de inrichting 

van retentiegebieden en het creëren van slimme vormen van waterberging, is de 

kans dat dit soort problemen zich zal herhalen dan ook groot. Verder denk ik dat ze 

in de regio zullen moeten bedenken waar ze in de toekomst wel en niet willen bouwen 

en hoe ze omgaan met het verdrogingsvraagstuk.

Kusterosie be
ter in beeld
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Kennisproducten

Wat is het?

Data-integratiemodel waarin op basis van videobeelden 

van de kust (genomen vanaf een vuurtoren of hoog 

gebouw) en computermodellen de ligging en morfologie 

van de bodem onder de golven kan worden uitgerekend. 

Wat kunnen we er nu mee?

Met dit model kan de erosie van zandige kusten  

tijdens stormen nauwkeurig worden berekend. Het 

unieke van het model is dat het gebruik maakt van 

informatie over de onderwaterbodem. Deze informatie 

wordt op een innovatieve manier afgeleid uit video-

beelden van brekende golven. Deze videobeelden 

worden continu gemaakt. Tot nu toe was informatie 

over de onderwaterbodem alleen te verkrijgen door 

dure peilingen uit te voeren. Met de nieuwe techniek 

kunnen we beter zien hoe de kustlijn, inclusief de 

vooroever, in de loop van het seizoen (bij wijze van 

spreken per dag) verandert.

Voor wie is het interessant?

Kustbeheerders, baggeraars, wetenschappers.

Meer informatie

ap.vandongeren@deltares.nl

Xbeachwizard tool  

Kusterosie beter in beeld

25

Wat is het?

OpenEarth is een integrale open source aanpak voor 

data, modellen, tools en kennis, waarmee resultaten 

uit projecten verder kunnen worden ontwikkeld en 

projectoverstijgend kunnen worden geborgd. Hiervoor 

is een werkwijze ontworpen, inclusief de bijbehorende 

infrastructuur, die adviseurs en onderzoekers de 

mogelijkheid biedt om via internet snel en goedkoop 

projectoverstijgend samen te werken. Om de beoogde 

werkwijze in te bedden in het dagelijks gebruik van 

adviseurs/onderzoekers, wordt niet alleen de fysieke 

infrastructuur aangeboden, maar ook trainingen, 

lezingen, handleidingen en ondersteuning.

Wat kunnen we er nu mee?

Via het kennissysteem kunnen we analyse-instrumenten 

voor kustlijnzorg ontwikkelen, verbeteren en interna-

tionaal verspreiden. Partijen die gebruik maken van 

Open Earth kunnen in kortere tijd en voor minder geld 

betere specialistische adviezen geven op het gebied 

van fysisch systeemgedrag in kustgebieden.

Voor wie is het interessant?

Kustbeheerders, baggeraars, wetenschappers.

Meer informatie

www.openearth.nl

gerben.deboer@deltares.nl, 

f.baart@tudelft.nl, 

m.vankoningsveld@tudelft.nl

Open Earth coastal information data base  

Be smart, use Open Earth 

26
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Duurzame kustbescherming

Wat is het?

Een nieuwe methode voor kustonderhoud, waarbij in 

één keer een grote hoeveelheid zand voor de kust 

wordt aangebracht. Golven, stroming en wind zorgen 

er vervolgens voor dat het zand gedurende vele jaren 

zodanig wordt verspreid dat de kust op natuurlijke 

wijze aangroeit. 

Wat kunnen we er nu mee?

Het huidige kustonderhoud is reactief. De hoeveelheid 

zand die jaarlijks wordt gesuppleerd is afgestemd op 

het compenseren van de huidige zeespiegelstijging.

De Zandmotor is een proactieve oplossing die de kli-

maatbuffer in de kust vergroot. Door veel zand aan te 

brengen is de kust op voorhand berekend op een 

(mogelijk) versterkte teruggang in de toekomst. Ook  

is het een goede manier om de kust geleidelijk uit te 

bouwen en kustonderhoud te combineren met de  

ontwikkeling van natuur en recreatie. 

Voor wie is het interessant?

Kustbeheerders, baggeraars, gebiedsontwikkelaars, 

wetenschappers.

Meer informatie

jan.mulder@deltares.nl

Zandmotor   

No sediments, no Netherlands

28

Wat is het?

Tweedaagse PAO cursus.

Wat kunnen we er nu mee?

Cursisten;

•  Nemen kennis van geotextiele zandelementen  

in al zijn facetten en verschijningsvormen. 

•  Leren af te wegen in welke situaties geotextiele 

zandelementen kunnen worden ingezet als  

kosteneffectief en milieuvriendelijk alternatief  

voor de meer traditionele oplossingen. 

•  Nemen kennis van de materialen, hun eigenschappen 

en leren onder welke condities ze kunnen worden 

toegepast. 

•  Leren op welke wijze geotextiele zandelementen in 

waterbouwkundige constructies worden ontworpen 

en beoordeeld.

Voor wie is het interessant?

Ingenieursbureaus, aannemers, Rijkswaterstaat.

Meer informatie

j.g.degijt@tudelft.nl

Cursus Geotextielen in de waterbouw  
Mogelijkheden en voordelen van geotextiele zandelementen

27
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Kennisproducten

Wat is het 

Leidraad voor alternatieve kustverdediging.

Wat kunnen we er nu mee?

Met deze leidraad kan worden vastgesteld in welke 

situaties het gebruik van geotextiele constructies 

(kunststof hoezen gevuld met zand) een alternatief 

zijn voor conventionele kustverdediging zoals beton- 

of basaltblokken. De leidraad bevat gegevens over de 

stabiliteit en het gedrag van deze innovatieve con-

structies. Hiervoor zijn experimenten uitgevoerd in  

de deltagoot van Deltares.

 

Voor wie is het interessant?

Ingenieursbureaus, aannemers.

Meer informatie

paul.vansteeg@deltares.nl

Geocontainers en geotubes voor kustverdediging

Geocontainers en geotubes, een goed alternatief

31

Wat is het 

Een toolkit.

Wat kunnen we er nu mee?

Door integratie en vergelijking van kaarten, bestanden 

en kennis krijgen we niet alleen verbeterde habitat-

kaarten, maar ook beter inzicht in de relaties tussen 

fysische en biologische parameters en komen we tot 

een nieuwe generatie voorspellende modellen. 

Voor wie is het interessant?

Ingenieursbureaus, energiemaatschappijen,  

onderzoekers.

Meer informatie

sytze.vanheteren@tno.nl

Seabed parameters: GIS maps to GE v5

Samen het Nederlands Continentaal Plat beter begrijpen

30

Wat is het?

Een instrument waarmee je snel een kustmodel kunt 

ontwikkelen.

Wat kunnen we er nu mee?

Met het instrument kan snel een simulatie van een 

kustsysteem worden gemaakt, omdat het via een 

slimme manier alle benodigde informatie - denk aan 

gegevens over getij, wind, bodem en golven - van het 

internet haalt. Daardoor is de informatieverzameling 

van enkele weken teruggebracht tot enkele dagen.

Voor wie is het interessant?

Ingenieursbureaus, baggeraar, wetenschappers.

Meer informatie

maarten.vanormondt@deltares.nl

Delft Dash Board  

Instrument voor kustmodellen; van weken naar dagen

29
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Lessons learned
In de interviews over veiligheid tegen overstromingen komen drie rode draden 

terug: de noodzaak van een integrale aanpak, de behoefte aan een gemeenschap-

pelijke kennisbasis en het belang van betrokkenheid van het bedrijfsleven bij kennis- 

en innovatieprogramma’s. Uit deze rode draden hebben we drie lessen getrokken: 

Een integrale aanpak: is noodzakelijk en gewenst
Les 1: Een goede bescherming tegen het omringende water vraagt in een laagge-

legen deltagebied als Nederland om een integrale aanpak. Zo moeten we voor het 

bepalen van overstromingskansen kijken naar de wisselwerking tussen de belas-

ting van het water op waterkeringen, naar de sterkte van de waterkeringen en naar 

de gevolgen van een eventuele overstroming. Bij het nadenken over maatregelen, 

zoals het verhogen van het IJsselmeerpeil, moeten we goed nagaan welke gevolgen 

ze hebben voor de regionale en landelijke waterhuishouding. En bij het anticiperen 

op de gevolgen van klimaatverandering moeten we niet alleen oog hebben voor 

zeespiegelstijging en veranderende rivierafvoeren, maar ook voor bodemdaling. 

Op een vergelijkbare manier vraagt het omgaan met overstromingsrisico’s om  

een aanpak waarbij we ons zowel richten op het voorkomen van overstromingen, 

op een waterveilige ruimtelijke inrichting en op rampenbeheersing en evacuatie-

mogelijkheden.

Een geaccepteerde kennisbasis: brede behoefte
Les 2: Bij nieuw ontwikkelde kennis en innovatieve oplossingen spelen altijd de 

nodige vragen. Wanneer zijn we voldoende zeker van onze zaak en vinden we dat 

de kennis of oplossingen toepasbaar zijn in de praktijk? Hoe zorgen we vervolgens 

dat de kennis snel wordt toegepast? En hoe voorkomen we dat het geaccepteerd 

moeten zijn van kennis remmend werkt op de kennisontwikkeling en innovatie-

kracht van Nederland. Los van de antwoorden op deze vragen is het duidelijk dat 

er een brede behoefte is aan een geaccepteerde kennisbasis. In de praktijk wordt 

hieraan al volop gewerkt. Voor de wettelijke toetsing van de sterkte van waterke-

ringen vatten we nieuwe kennis bijvoorbeeld zoveel mogelijk in eenvoudig toepas-

bare rekenregels in het Voorschrift Toetsen op Veiligheid. Achtergronden worden 

beschreven in Technische Rapporten, die vooraf worden getoetst door het Expertise 

Netwerk Waterkeringen. Verder werken partijen onder leiding van de Waterdienst 

en Deltares aan de ontwikkeling van een samenhangend instrumentarium om 

voorgestelde maatregelen in het kader van het Deltaprogramma te toetsen op 

effectiviteit en op robuustheid, waarbij de invloed van verschillende klimaat en 

sociaal-economische scenario’s wordt bekeken. 

Kennisontwikkeling: bedrijfsleven meer betrekken
Les 3: Bij door de overheid aangestuurde programma’s voor de ontwikkeling van 

toegepaste kennis, is de betrokkenheid van het bedrijfsleven onmisbaar. In de eer-

ste plaats is de inbreng van bedrijven belangrijk voor een goede onderzoekspro-

grammering. Zij kennen de praktijk goed en weten welke vraagstukken om een 

oplossing vragen. Ook zorgt de betrokkenheid ertoe dat nieuwe kennis sneller in de 
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praktijk wordt toegepast. Dat is van belang omdat praktijkervaringen weer tot nieuwe 

vragen leiden. Naast betrokkenheid van het bedrijfsleven bij kennis- en innovatie-

programma’s is het nog beter als kennis- en onderzoeksinstellingen samen met 

bedrijven kennis ontwikkelen. De combinatie van een wetenschappelijke en een 

meer pragmatische benadering leidt namelijk vaak tot goed toepasbare kennis- 

producten en oplossingen.

Bijdragen van Delft Cluster producten

In het voorgaande zijn de maatschappelijke uitdagingen voor veiligheid tegen over-

stromingen geschetst. Door die complexe en langlopende opgaven blijken drie rode 

draden te lopen: (1) integrale aanpak, (2) behoefte aan een geaccepteerde kennis-

basis en (3) kennis- en innovatieprogramma’s vergen betrokkenheid van het bedrijfs-

leven. Wat is nu de rol van de technologie in het realiseren van veiligheid tegen over-

stromingen? Met andere woorden, hoe kunnen de ontwikkelde kennisproducten een 

bijdrage leveren aan het effectief en efficiënt garanderen van veiligheid tegen over-

stromingen? De tabel op bladzijde 50 presenteert alle kennisproducten van Delft 

Cluster binnen het thema Veiligheid tegen overstromingen. De kruisjes geven aan 

welke producten bijdragen aan de drie  rode draden: (1) integrale aanpak, (2) geac-

cepteerde basiskennis en (3) betrokkenheid bedrijfsleven bij kennisontwikkeling.

In totaal zijn er 31 kennisproducten weergegeven in de tabel. In totaal 22 van de 31 

producten (71 %) leveren een bijdrage aan de integrale aanpak van veiligheidsvraag-

stukken. Alle 31 producten (100 %) dragen bij aan de ontwikkeling van een geaccep-

teerde kennisbasis. In totaal 17 van de 31 producten (55 %) faciliteert de betrokken-

heid van het bedrijfsleven bij kennisontwikkeling. 

Samenvattend, de 31 Delft Cluster producten leveren gezamenlijk een substantiële  

bijdrage aan het effectief en efficiënt realiseren van veiligheid tegen overstromingen. 

Alle producten leveren een bijdrage aan één rode draad, vele aan twee of zelfs 3 rode 

draden.
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En nu aan de slag!

Het Delft Cluster onderzoeksprogramma heeft een breed scala aan producten  

ontwikkeld, die een concrete bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van veilig-

heid tegen overstromingen gedurende de komende decennia. Het toepassen van 

deze producten gaat echter niet vanzelf. Onderzoek heeft aangetoond dat de routine-

matige toepassing van product- en procesinnovaties gerichte acties vereist. Veran-

deringen zijn onvermijdelijk, 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 management taak, dat modern leiderschap vereist. Alleen 

het verplicht stellen van de toepassing van innovaties leidt tot niets. Echte betrokken-

heid van medewerkers 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 techni-

sche hulpmiddelen 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 veiligheid tegen over-

stromingen, waar Nederland de komende decennia voor staat. Het is nu een kwestie 

van doen: het toepassen, toepassen, en nog eens toepassen van de Delft Cluster 

producten. 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  
aanpak  
veiligheids-
vraagstuk

Geaccepteerde 
kennisbasis

Betrokkenheid 
bedrijfsleven 
bij kennisont-
wikkeling

Van slecht weer tot overstroming

1 Rijke dijken produceren meer waarde X X X

2 Regenval interceptie op landoppervlak X X

3 Flexibele modellering (FLEX) X

4 Glasvezelmeettechnologie in beekjes X

5 Systeemwerking bij risicoschatting X X X

6 Voorspellingsmodellen gevolgen van overstromingen X X

7  Hybride model voor het operationeel  

voorspellen van rivierafvoeren
X X

8  Snel voorspellen van oceaan waterhoogten en stormvloeden X X

Veilige dijken

9 Dijkanalyse module X X

10 Beslissingsondersteunend model multifunctionele rivierfronten X X X

11 Innovatieve methode voor bepaling sterkte ondergrond X

12 Modelvorming verweking kleiafdekking zeedijken X

13 Modelvorming piping X X

14 Natuur inzetten voor veilige dijken X X

15 Dijkpatrouille X X X

16  SLIQ2D Rekenmodel voor stabiliteit van  

taluds met losgepakte zandlagen
X X X

17  HMBreach Rekenmodel voor stabiliteit van  

zandige onderwatertaluds
X

Riviergedrag

18 Morfologisch model van de Rijntakken X X X

19 PAO-cursus Ruimte voor de Rivier X X X

20 Sedimentatiedynamiek in beeld X X X

21 Oude grondlagen X X

22 Detailmodel onderwaterduinen in rivieren X X

23 CUR aanbeveling 113, Oeverstabiliteit bij zandwinputten X X X

24 Morfologische Driehoek X X X

Duurzame kustbescherming

25 Xbeachwizard tool X X

26 Open Earth coastal information data base X X X

27 Cursus geotexielen in de waterbouw X X

28 Zandmotor X X X

29 Delft Dash Board X X

30 Seabed parameters: GIS maps to GE v5 X X

31 Geocontainers en geotubes voor kustverdediging X 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. 
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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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Flooding
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A.M.J. Gerrits (a.m.j.gerrits@tudelft.nl)

Reason of research
Evaporation from interception is often disregarded 

in hydrological modelling. However, it appears 

that interception can amount to 20-40% of the 

precipitation. If interception is disregarded in 

hydrological models, it will be compensated by 

another process of the hydrological cycle to meet 

goodness of fit criteria. This jeopardizes the phy-

sical representation of the hydrological model 

with all its related possible errors. 

Research approach
To study litter interception, two special devices 

have been developed. One is installed in Wester-

bork and one in the Huewelerbach catchment in 

Luxembourg. The device consists of two basins 

mounted above each other. The upper basin is fil-

led with top soil (i.e., leaves, soil, etc). The lower 

basin is a collector for the percolated water from 

the upper basin and has a valve, which opens at  

a regular time step to empty the lower basin. By 

weighing the two basins with strain gauges, the 

interception can be derived. The weight of the 

upper basin increases when it starts raining and 

also the lower basin shows an increase when the 

rainfall is high enough. If the rainfall ceases, part 

of the water evaporates and the weight of the 

upper basin decreases. For the presented period 

it is calculated that about 35% of the rainfall is 

intercepted in one month. 

Research results
The main objective of the study is to investigate 

the process of interception (i.e., is the amount of 

rainfall, which is ‘intercepted’ and will not infiltrate 

into the ground or take part in the runoff process). 

To quantify the amount of interception by field 

experiments, to analyse the temporal and spatial 

variability and to model interception and to place 

it in the context of the (regional) hydrological cycle.

Promoter
Prof.dr.ir. H.H.G. Savenije (TU Delft)  

h.h.g.savenije@tudelft.nl

The role of interception in the hydrological cycle
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A. Tuijnder (a.p.tuijnder@ctw.utwente.nl)

Relevance
The modelling of large scale aggradation / degra-

dation processes of river beds strongly relies on 

adequate sub-models for the river flow, bed 

roughness and sediment transport. Especially 

when the river bed is composed of graded sedi-

ments, e.g. sand-gravel mixtures, the existing 

prediction methods for bed roughness still contain 

large uncertainties. Sorting processes of sand 

and gravel strongly interact with sediment trans-

port, bedform formation and the bed roughness. 

In case of sand-gravel mixtures, layers of coarse 

material can develop in the river bed, protecting 

the underlying sediment from erosion. The cur-

rently applied roughness models have a limited 

validity under these conditions as processes 

associated with formation of bedforms and trans-

port of sediment over these coarse layers are not 

represented. The transport and bedform develop-

ment predictions are still very uncertain for these 

situations. These so-called ’partial transport’ and 

’supply limited’ conditions are typical for rivers 

with sand-gravel mixtures such as the River 

Meuse and parts of the Rhine branches.

Goal
This project focuses on the modelling of the inter-

action of sediment transport, bedform formation, 

and the resulting roughness, under supply limited 

conditions. The main objective is to develop an 

integrated model for the small-scale interaction 

processes which can be incorporated in large-

scale morphodynamic models. Since the scale  

of bedform formation is much smaller than the 

large-scale morphological adaptations, a modelling 

approach will be followed using parameterised 

empirical knowledge from lab or field data and/or 

detailed process-based models.

Role of experiments in the project
In collaboration with the Leichtweiss Institute 

(University of Braunschweig) flume experiments 

have been conducted to improve the understanding 

of the processes of bedform formation and sedi-

ment transport under partial transport conditions. 

More specifically the main goals of the experiments 

are A) to gain insight into bedform types and cha-

racteristics for different sediment compositions 

and different hydraulic conditions and B) to identify 

and quantify the processes controlling the rough-

ness in the suply limited regime. 

Model formulation
The new data from these experiments have been 

used to formulate a method for bedform dimensi-

ons prediction in the supply limited regime (Tuijn-

der et al., 2009). This method takes the availability 

of sediment on top of an immobile layer into 

account. The new insight into bedform dimensions 

under supply-limited conditions allows a better 

roughness estimation under these conditions 

(Tuijnder et al., in prep 1). Bedform dimensions, 

and therefore the roughness, are overestimated if 

the limited sediment availability is not taken into 

account in the model concepts. The improved 

roughness en bedform dimension model concepts 

have been applied to improve the prediction of 

sediment transport rates over immobile layers 

(Tuijnder et al., in prep 2). 

Promoter
Prof.dr.ir. S. Hulscher (Universiteit Twente) 

s.j.h.m.hulscher@utwente.nl

Roughness and bedforms under partial mobility conditions
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Bianca Stalenberg (b.stalenberg@tudelft.nl)

Introduction
Countries that are part of a river catchment or 

border the sea or ocean have to cope with floods. 

The Netherlands is such a country. Four large 

rivers have their estuary in the Netherlands: Ems, 

Scheldt, Meuse and Rhine. 25 percent of the 

Dutch delta is below mean sea level (MSL) during 

normal circumstances and approximately 65 per-

cent would be flooded if no flood protection  

was present during flood circumstances. The 

Netherlands has therefore a long history of flood 

management. Maintenance and improvement  

of the current flood protection system is based  

on a probability approach that was adopted in 

the nineteen sixties. Improvements on the flood 

protection system are needed due to the fact that 

the probability of a flood can increase due to 

several physical processes, like climate change. 

Additionally, the risk of a flood can increase due 

to economic processes during the last century. 

Improvements in urban areas are more challen-

ging than improvements in rural areas. In river 

cities, space is scarce and both urban structures 

and flood retaining structures claim the same 

space. There is a conflict between urban develop-

ment and flood protection in urban river areas.

Objectives
Aim of this research is to find a solution for the 

difficulties in improving the flood protection 

structures and the redevelopment of an urban 

riverfront in the shared realm. Freedom in these 

processes is desired. However, urban functions 

and flood protection claim the same area of the 

riverfront. Both improvement of the flood retaining 

structures and the redevelopment of the river-

front are extremely difficult. The main objective of 

this research is therefore: ‘To create and maintain 

synergy in an urban riverfront between the technical 

function of flood protection and urban functions, 

taking economical development and physical  

processes into account’.

Research approach
This research takes current practice on urban 

development and urban flood control in Dutch 

Rhine cities as point of departure. Through a 

design process with the use of the basic design 

cycle and different creative methods, a solution is 

sought to create synergy between the technical 

function of flood protection and urban functions 

in an urban riverfront. The analysis of the current 

practice in the Dutch Rhine cities gives a solution 

in two directions: an innovative structure called 

‘the AFD concept’ and a decision support tool 

called ‘the UFPM tool’. Through a case study and 

match with requirements, the feasibility of both 

solutions is investigated. 

Interdisciplinary approach
This PhD research is part of an interdisciplinary 

research that is being executed by three PhD  

candidates, each from her faculty (CiTG, BK  

and TPM) and knowledge background but in  

cooperation with each other.

Promoter
Prof.drs.ir. J.K. Vrijling (TU Delft)  

j.k.vrijling@tudelft.nl

Design of floodproof urban riverfronts
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Corzo Perez (corzogac@yahoo.es)

Hybrid models for hydrological forecasting: Integration 
of data-driven and conceptual modelling techniques

Introduction
A high number of extreme and unexpected flood 

events in the last decade lead to an increased 

interest to building more effective flow forecas-

ting systems. They are necessary to provide flood 

warnings in order to prevent loss of life and to 

minimize damage to both properties and 

livestock. Traditional conceptual and physically-

based hydrological models are widely used but 

they suffer from certain deficiencies. As a conse-

quence operational forecasting has been explo-

ring a number of novel techniques including  

the so-called data driven models which in many 

situations have proven to be accurate. However, 

they are not based on the physical representation 

of the ongoing process. Development and testing 

of integrated solutions, where data-driven models 

complement traditional physically-based models 

for hydrological flow forecasting, is the subject of 

this study. 

Project plan
This research explores the integration of data- 

driven models (DDMs) and conceptual models.  

A framework for the integration of models is 

defined and a number of experiments exploring 

some of the hybrid modelling alternatives are 

analyzed.  Three possibilities of modularizing  

the hydrologic process are taken into account, 

especially in terms of the spatial, temporal and 

process characteristics. 

Results
A comprehensive review of the recent ‘hybrid 

modelling’ techniques have been made. Alterna-

tive methods for operational forecast, where the 

traditional conceptual models are complemented 

with DDM are analyzed. Various architectures of 

hybrid models to be used for flow forecasting are 

proposed. The concept of a modular model is 

developed and tested on a number of case studies. 

Various data-driven techniques have been 

employed: artificial neural networks, support 

vector machines and instance-based learning.  

It is demonstrated that hybrid modular models 

show advantages over the use of single type of 

models. One of the important case studies is the 

hydrological operational forecasting system for 

the Meuse River. Multiple models are developed 

and incorporated in the flood early warning system 

(Delft-FEWS) of Deltares. It is expected that this 

research opens the way for a wider use of hybrid 

forecasting modelling frameworks combining 

data-driven and conceptual models. 

Promoter
Prof. dr. D. P. Solomatine (Unesco – IHE)  

d.solomatine@unesco-ihe.org
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F. Fenica (f.fenicia@tudelft.nl)

Reason for the research
At present in the hydrologic community there  

is a fair amount of experience in hydrological 

modeling, and a large number of models that 

cover a wide range of applications have been 

developed, however, less experience has been 

collected in the field of model parameterization 

and determination of input parameters for model 

application. When focusing on the relation 

between various watershed scale hydrological 

variables, experience has shown that intense 

study at the small scale is not leading to a reliable 

working policy for addressing watershed processes 

critical to water management. However, small 

scale studies will demonstrate relevant processes, 

which should be tested for improved modeling on 

larger scale.  

Project plan
The aim of the proposed research is to focus on  

a number of existing models, evaluate their capa-

bility in representing water storage and fluxes 

within a catchment, investigate the potential of 

adapted model structures, watershed variables 

and parameters, and evaluate the contribution  

of this in improving the estimation of parameters 

for model application. Investigation of calibration 

approaches is part of the research. The main 

research area is the Alzette river basin, which is 

located for the most part in Luxembourg, and 

covers an Area of 1176 km².

Project results
The project will identify relevant processes that 

have to be incorporated in adapted model struc-

tures. Research has already showed that such a 

model will perform more adequate and accurate 

on a meso-scale catchment. Calibration techniques 

for parameters are developed and evaluated. It 

could be demonstrated that calibration results 

become less dependent on the objective functions 

used when the model is a better representation 

of reality and hence has a higher potential to 

reproduce the observations. 

Promoter
Prof.dr.ir. H.H.G. Savenije (TU Delft)  

h.h.g.savenije@tudelft.nl

Parameterization techniques for improved  
hydrological modeling in meso scale catchments
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G. Zang (g.zang@tudelft.nl)

Improved catchment modeling with  
interception and subsurface storm flow

Motivation of the research
Subsurface storm flow can significantly contribute 

to and even dominate stream flow in many humid 

forested catchments. Interception is also an 

important process affecting the water balance 

regime of catchment hydrological cycle. There-

fore, better understanding and modelling of 

these processes are essential to prediction of 

floods. On the other hand, current hydrological 

models are often lack of explicit description for 

these processes, thus inadequate in modelling 

them in a physically meaningful way. To further 

develop REW approach and gain better insight 

into the effect of subsurface storm flow and inter-

ception on catchment behaviour, this research 

attempts to incorporate a both interception and 

subsurface storm flow component into the REW 

approach.

Research plan
First of all, a literature research on the modelling 

approaches has to be carried out. Secondly, a 

conceptual framework of a new modelling 

approach should be formulated. Following this, 

mathematical descriptions for the process have to 

be developed and coded. Finally, the hypothesises 

are to be tested using the enhanced REWASH 

model applied to two of the catchments.

Research results
The new model has been applied to the Geer 

catchment in Belgium and the Hesperange catch-

ment in Luxembourg. The model was tested using 

multi-variable and multi-site validation approach. 

The model was calibrated on the daily discharge 

time series at the catchment outlet, and then 

verified by the discharges gauged at a few other 

stations within the catchment, and by the piezo-

metric measurements at various locations as well. 

Results show that the subsurface storm flow is a 

dominant process at the headwater watersheds 

and neglecting interception can give rise to  

erroneous modelling results. It is shown that  

the enhanced model is capable of capturing the 

essential runoff generation characteristics of the 

study catchments.

Promoter
Prof. dr. ir. H.H.G. Savenije (TU Delft)  

h.h.g.savenije@tudelft.nl
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N. Hobo (noortje.hobo@wur.nl)

Planned landscaping measures in the embanked 

floodplains along Rhine branches in the Nether-

lands aim to enhance the discharge capacity and 

to restore nature values, and include mining of 

clay, sand and gravel. The efficiency and sustai-

nability of such measures are strongly dependent 

on the sedimentary dynamics, which most impor-

tantly involves sedimentation and erosion pro-

cesses causing spatial variability of floodplain 

sediments. In our research we aim to (1) develop 

a database of the spatial variability of the flood-

plain sediments along the river Rhine, and (2) 

assess present and historical sedimentation rates 

along these floodplains. Results of this research 

will provide a basis for modeling future sedimentary 

dynamics. Model results can be used to set up 

guidelines for floodplain management that main-

tains the discharge capacity of the embanked 

floodplains, while also giving room to vegetation 

succession. A related application is the extraction 

of sediments for building and industrial purposes, 

for which sediment quality is crucial. 

Database development
In a database, existing data of the middle Waal 

(reach Nijmegen-Tiel) are compiled about the 

lithology, the morphological development and the 

spatial distribution of sediment characteristics. 

The information is derived from TNO, Alterra and 

Utrecht University databases, and is visualized as 

lithological profiles and thematic maps (Hebinck, 

2008). 

Assessment of sedimentation  
rates 1850 AD – present
To reconstruct post-normalization sedimentation 

rates we assessed four different reconstruction 

methods: (1) flood bed interpretation, (2) 137Cs-

dating, (3) heavy metal analyses, and (4) optically 

stimulated luminescence (OSL) dating, for which 

we have developed a protocol to improve dating 

of young fluvial deposits (Wallinga et al., 2009). 

The methods were applied at three floodplain tran-

sects along the rivers Waal and IJssel, including 

distal and proximal floodplain sites. All methods 

indicate significant sedimentation rates on the 

floodplains, varying between 2-7 mm/a in the 

distal zones and 3-9 mm/a in the proximal zones. 

Intercomparison of the different dating methods 

revealed the potential errors associated with each 

method, but taking the uncertainties associated 

with each method into account, the results are 

generally well in agreement. Furthermore, our 

results show that the optimal spatial and temporal 

ranges differ for each method, but show significant 

overlap. A combination of the methods will thus 

provide maximum information for accurate estima-

tion of sedimentation rates on a decadal time scale. 

Assessment of sedimentation  
rates 1300 – 1850 AD
Before the river bed was fixed by groynes it was 

characterized by a stepwise downstream migration 

between confining dikes. In the presently ongoing 

research we will investigate the aggradation rates 

of the sand bars that developed during these 

migration processes, and the overbank deposits 

on top, and we will determine a sediment budget 

of the Waal River, for time steps of 50 years. 

Promoter
Prof. dr. H. Middelkoop (Department of  

Physical Geography, Utrecht University)  

h.middelkoop@geo.uu.nl

The sedimentary dynamics of embanked floodplains;
towards a basis for sediment management
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Martijn Westhoff (m.c.westhoff@tudelft.nl)

Reason of the research
A well-known problem in hydrology is ‘Equifinality’. 

Equifinality means that different models provide 

equally good output. One of the reasons for equi-

finality to occur in rainfall-runoff modelling is that 

we have very deficient data. To overcome this 

independent data is needed: Data that looks at 

our model from a completely different angle.  

This research aims at providing such information 

in the form of continuous distributed water tempe-

rature observations that provide a completely  

different look into the functioning of the natural 

system, which will lead to revised models, in terms 

of concept, architecture and parameterization.

Project plan
This research uses a DTS (Distributed Temperature 

Sensing) fibre optic cable, which is capable of 

measuring temperature with a resolution of 2 

meter and 3 minutes over a length of 10km maxi-

mum. Due to temperature differences between 

different sources of water, these sources can be 

located and quantified. By combining the measu-

rements with a distributed energy balance model 

also other water fluxes can be identified, such  

as losses of water or hyporheic exchange (stream 

water that flows for a certain distance through 

the soil before it returns into the stream again). 

The case study will be done in a first order stream 

in central Luxembourg.

Project results
This research must demonstrate the value of  

the DTS fibre optic cable to obtain independent 

data in the field of hydrology. This independent 

data should lead to a better insight in internal 

processes of a catchment, which will lead to 

revised models, in terms of concept, architecture 

and parameterization.

Promoter
Prof.dr.ir. H.H.G. Savenije (TU Delft) 

h.h.g.savenije@tudelft.nl

High resolution temperature sensing  
in hydrology, using fibre optic technology

Flooding



63

Flooding

C. Mai Van (c.maivan@tudelft.nl)

Introduction
Three main objectives of this research are (i) 

explore to improve the quantile estimation of 

environmental variables, such as wind, waves, 

discharge and sea level, corresponding to return 

periods of the order of 50 to 10,000 years, based 

on multivariate theory, extreme values statistics; 

(ii) to propose a generic framework for reliability 

safety assessment of flood defense systems and 

(iii) to formulate a consistent framework to sup-

port optimal decision/design of the system in 

terms of balancing between extremely natural 

conditions and aspects which related to safety, 

reliability and risks due to flood.

Project Plan
The first issue is addressed by the application of 

the Regional Frequency Analysis (RFA) with the 

Peak-Over-Threshold (POT) data. Extreme value 

analysis generally deals with large uncertainties, 

since data of extreme events are rare. RFA redu-

ces these uncertainties by combining data from 

different sites. The technique is sometimes refer-

red to as “trading space for time” and need more 

research attentions. The peaks-over-threshold 

(POT) method is a widely used approach for 

extreme value estimation that includes several of 

the largest order statistics exceeding a suffi-

ciently high threshold in the available data. A gre-

ater amount of data is incorporated in this way, 

aimed at reducing the sampling uncertainty. Alt-

hough the POT method is conceptually simple, its 

practical applications are confounded by the pro-

blem of inhomogeneous data and of selection of 

a suitable threshold, which is not known a priori. 

This problem becomes particularly serious when 

quantile estimates exhibit large variability with 

respect to minor variations in threshold. 

Regarding the second issue, probabilistic safety 

assessment framework of flood defence system, 

failure probability of all system elements is deter-

mined by solving limit state function (LSF) of vari-

ous possible failure mechanisms. The safety level 

of the whole system can be then determined by 

statistically combination of failure probabilities of 

these system elements. The third issue is possi-

ble to solve by doing a risk analysis of the whole 

system. For various protection levels the cost of 

protection system and the consequences (human 

lives, economic and intangible losses) of system 

failures/flooding need to be quantified. In gene-

ral the first term is increased when the level of 

protection is high while the second term is 

inversed. It is possible to search for the point 

which provides the minimum total of these cost 

components. This leads to a concept of “risk-

based optimization” of protection level. 

Results
RFA with POT technique help us reducing uncer-

tainty in extreme value estimation by pooling the 

data length e.g. borrowing information from nei-

bouring locations and increase extreme data 

points with POT using filter. This is an important 

aspect in flood risk analysis. Probabilistic reliability 

and risk based models are essential tools in 

effective assessing, designing and managing the 

water defence systems. Developed models help 

us detecting the actual safety level and the wea-

kest points of the existing system.  Furthermore, 

questions of i.e. is present safety level safe 

enough and how safe is safe enough can be ans-

wered well by application of the models. First 

applications of the models are done for a case 

study in Nam Dinh, Vietnam. Interesting result is 

that the existing coastal flood defence does not 

provide enough safety to the actual situation of 

its protected area. This results in high flood risk for 

the coastal zone of Nam Dinh. Optimal safety is 

found by ten times higher than the actual level. 

This requires a significant reinforcement works of 

the Nam Dinh coastal flood defence system. 

Promoters 
Prof. J.K. Vrijling (TU Delft)
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M. Siek (M.siek@unesco-ihe.org)

Reason of the research
In the Netherlands accurate forecasting of storm 

surges is very important since large areas of the 

land lie below sea level. Over the past centuries, 

several severe floods have taken place. The 

mechanism leading potentially to coastal floods 

is well understood, given the configuration of the 

coastline and the bathymetry, the severity of the 

storm surge depends primarily on wind speed, 

wind direction and duration. The meteorological 

conditions are affected by the path and the velocity 

of the depression systems, moving across the 

North Sea. When winds push water towards the 

coast, it tends to accumulate into what is com-

monly referred to as storm surge. If a particular 

high surge occurs together with a tidal maximum, 

both effects accumulate and serious flooding can 

result, depending on the coastal structure and 

their protection. 

In addition to better defences against flooding by 

the sea, the warning system was also improved. 

In the case of severe storms, the dikes can be 

staffed in time to prevent them from breaching. 

For this purpose forecasts are made by the  

Dutch storm surge warning service (SVSD) in 

close cooperation with the Royal Dutch Meteoro-

logical Institute (KNMI). Accurate forecasts at 

least 6 hours ahead are also needed for proper 

closure of the movable storm surge barriers. 

Since the mid-1980s, these forecasts are based 

on a numerical hydrodynamic model called the 

Dutch Continental Shelf Model (DCSM). This 

model uses forecasts of the meteorological high-

resolution limited area model (HiRLAM) as input. 

In the early 1990,s Kalman filter was added to this 

system to improve the accuracy of the forecasts 

further by incorporating recent observations of 

tide gauges.

Project plan
A number of significant improvements of storm 

surge model performance that have been tested 

include: refining computational grids, calibrating 

the model, using a better numerical scheme and 

implementing data assimilation techniques 

(2D/3DVar and Kalman filter). However, some 

extended improvements are still needed. One 

extension would be concerning the development 

of an ensemble framework for combining the 

surge forecasts of physically-based European 

North Sea models from the Netherlands, Denmark, 

UK, Norwegian, Belgium and Germany as well as 

integrating them with data-driven models with 

involving expert judgment. This may allow for  

creating a “super” model with a high accuracy  

of prediction. The other task in this research is  

to build chaotic and other data-driven models 

aimed at storm surge prediction and to comple-

ment the physically-based storm surge models 

into a hybrid model. A number of open issues 

should be solved in order to improve the accuracy 

of chaotic models. Such hybrid model could consi-

derably improve surge and water level predictions. 

The last task would focus on developing the 

uncertainty prediction model that predicts the 

uncertainty (accuracy) of the predictions produced 

by the European physically-based storm surge 

models for the North Sea, chaotic and data-driven 

models and their ensemble.

Project results
Achieving the more accurate storm surge forecasts 

is the main result of this research. The forecasts of 

the European storm surge models will be combined 

and used to increase the accuracy. Furthermore, the 

use of strong predictive method (chaotic and 

data-driven models) will be carried out as a main 

or complementary model. These new models will 

be optimized and tested in order to be applicable 

in real operation.

Promoter
Prof. dr. R.K. Price (Unesco – IHE)  

r.price@unesco-ihe.org

Predicting Storm Surges: Multi-models,  
Computational Intelligence, Chaos, Uncertainty
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M. Abdu Nabi (m.abdunabi@tudelft.nl)

Reason of the research
It is observed in open channels that the bed is 

often made up of statistically periodic irregularities 

called dunes. Dunes exert considerable influence 

on sediment transport and flow resistance.  

By growing the dunes, the resistance increases 

and the maximum flood intensity occurs at the 

maximum dune dimensions. These floods can 

lead to very significant population displacement 

and loss of infrastructure and agricultural land. 

Thus it is important to predict the flooding by  

predicting the dunes dimension growth.

Recent years have seen spectacular progress in 

our knowledge of dune dynamics that has often 

been linked to significant advances in our ability 

to monitor flow and dune morphology in the 

laboratory and field, and the increasing sophisti-

cation of numerical modeling to capture not  

only the characteristics of the mean flow field but 

realistically simulate the origins and motions of 

coherent flow structures above dune beds. Only a 

few years ago models of turbulent flow over 

dunes were thought not to be as ‘‘impressive  

as one might desire’’, recent models have begun 

to produce more detailed simulations of the 

instantaneous structure of flow over dune topo-

graphy. These advances in laboratory, field and 

numerical modeling now leave us, as never 

before, in a position to make radical progress  

in quantifying, modeling and understanding the 

dynamics and kinematics of alluvial dunes.

Nowadays models are not able to simulate the 

detailed instantaneous three dimensional dunes 

topology. Developing a model which can describe 

the detailed information of bed-form migration 

and sediment transport, can be very important 

for developing the physical knowledge of sub-

aqueous dunes.

Project plan
The aim of the present project is developing a 

numerical model to simulate the generated ripples 

and dunes in the rivers in its details. Three cases 

are necessary to have a good estimation for this 

problem, a model for turbulent flow, model for 

the sediment transport and a morphology model 

for the bed-form migration. The results of the 

model will be compared with experimental data.

Project results
The model can be solved for a part of the river  

to have a better understanding of the physical 

phenomena of dunes generation. A good under-

standing of the physical phenomena gives the 

ability to generalize the model and extract  

characterized relations for the general case of  

the rivers. By this way it is also possible to extract 

and develop empirical relations for the bed-form 

topology. 

Promoter
Prof.dr.ir. H.J. de Vriend (TU Delft en Deltares) 
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H.R.N. van Erp (h.r.n.vanerp@tudelft.nl)

Introduction
Extreme quantile estimates of environmental 

variables, such as wind, waves, discharge and 

sea level, corresponding to return periods of the 

order of 50 to 10,000 years are utilized in the 

design and assessment of civil engineering infra-

structures. In this subpackage new methods are 

explored to improve the quantile estimation, 

based on multivariate theory, extreme values  

statistics and Bayesian analysis.

Project Plan
The peaks-over-threshold (POT) method is a 

widely used approach for extreme value estimation 

that includes several of the largest order statistics 

exceeding a sufficiently high threshold in the 

available data. A greater amount of data is incor-

porated in this way, aimed at reducing the sampling 

uncertainty. The POT approach has received con-

siderable attention since it has been shown that 

the Pareto distribution (GPD) arises as the limiting 

distribution of peaks of a random variable. Although 

the POT method is conceptually simple, its practical 

applications are confounded by the problem of 

inhomogeneous data and of selection of a 

suitable threshold, which is not known a priori. 

This problem becomes particularly serious when 

quantile estimates exhibit large variability with 

respect to minor variations in threshold. Research 

is necessary and has started in the second half of 

2006 on the variation of quantile uncertainty 

(bias and variance) as a function of threshold 

with the purpose of developing empirical criteria 

for optimal threshold selection. Development of 

new methods will continue in 2007. In 2008 the 

newly developed methods will be applied to col-

lected datasets and real case studies, followed by 

reporting in 2009.

Results
The bootstrap method has offered a simple 

approach for statistical uncertainty analysis when 

only a single random sample is available. It is 

however well known that the standard non-para-

metric version of Efron’s bootstrap method is 

rarely applicable to extreme quantile estimation, 

because the available sample may not contain any 

observations in the region of tail extrapolation. To 

overcome these difficulties, it is expected that other, 

to be developed algorithms, can be used here. 

Promoters: 
Prof. J.K. Vrijling (TU Delft) 

(j.k.vrijling@tudelft.nl)  

Dr. Ir. P.H.A.J.M. van Gelder (TU Delft) 

(p.h.a.j.m.vangelder@tudelft.nl)

Multivariate -, extreme value models and reliability- 
and risk based approach in flood risk analysis
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R. van der Meij (raymond.vandermeij@deltares.nl)

Background
Early choices made while planning a geotechnical 

project can have very large consequences later on. 

This early stage of a civil project is dominated by 

urban and rural planners, not by geotechnical 

engineers. These planners make their decisions 

based on their collective knowledge. The geotech-

nical engineer usually joins the project when the 

plans are rather well defined and only details can 

be changed. Because the geotechnical engineer 

has so little room for the changes, they are often 

expensive, inconvenient and time consuming. This 

can be avoided by making the right geotechnical 

decisions in an early stage of the project. 

The goal of this project is to make the knowledge 

of the geotechnical engineers easily accessible for 

planners. Systems need to be built to capture the 

collective knowledge of the geotechnical engi-

neers so it can be used in a planning phase. If such 

a system is made, a planner will have much more 

knowledge of the financial consequences of his 

decisions. On top of that, engineers don’t need to 

make adjustments because of bad decisions made 

early in the project, but can focus solely on the 

design. 

Project plan
In the first two years of the project (2007 to 2008), 

many small cases will be worked out in order to 

get experience with the combination of geotechni-

cal engineering and artificial intelligence techni-

ques. In the third year, a large, substantial and 

influential project will be performed as the main 

core of the PhD study. In the fourth and last year 

(2010), the results will be evaluated, deepened, 

and written.

Project results
In the first two years, the following pilots have 

been performed:

•  Modeling the stress-strain relationship of peat 

using an artificial neural network

•  Predicting horizontal deformations using an arti-

ficial neural network (or fuzzy logic)

•  Quickly designing a flood protection embank-

ment that adheres to the Dutch VTV

In 2009 and 2010, the following projects  

are planned:

•  Finding the stability of an embankment using a 

Genetic Algorithm

•  Quickly calculating an emergency measure for a 

flood protection embankment

If you want to know more about these projects, 

you can check the publications on the right, or 

contact the autor at Raymond.vanderMeij@Delta-

res.nl.

Promoter:
Prof.ir. F.A. van Tol (TU Delft) 

a.f.vantol@tudelft.nl

Innovation for knowledge consolidation
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M.Rajabalinejad (m.rajabalinejad@tudelft.nl)  

Reason of the research
Probabilistic techniques in engineering problems 

are needed because they provide a deeper under-

standing of failure mechanisms and occurrence 

probabilities than deterministic techniques. In 

addition, they draw our attention to the conse-

quences of failure at an early stage in the design 

process. However, to achieve these advantages, a 

well-defined model of the structure together with 

a robust reliability technique is needed. On the 

other hand, complex engineering problems with 

complicated boundary conditions usually are 

analysed with the finite element technique. The 

finite element method provides an implicit 

approximation to the limit state equation (LSE) 

that is far more accurate than other approaches. 

Therefore, if one wants to have the full advantage 

of the probabilistic approach one needs both an 

advanced model and a supporting reliability tech-

nique. For the reliability analysis of engineering 

structures a variety of methods is known, of 

which Monte Carlo simulation is widely conside-

red to be among the most robust and most gener-

ally applicable. The absence of systematic errors 

and the fact that its error analysis is well-under-

stood are properties that many competing 

methods lack. A drawback is the often large num-

ber of runs needed, particularly in complex 

models, where each run may entail a finite ele-

ment analysis or other time consuming proce-

dure. Variance reduction methods may be applied 

to reduce simulation cost. This study describes 

methods to reduce the simulation cost even 

further, while retaining the accuracy of Monte 

Carlo, by taking into account widely-present 

monotonicity in limit state equations or other 

prior information. 

Project results
This research offers tools for problems where a 

highly accurate estimate of the failure probability 

is required, but an explicit expression for the limit 

state equation is unavailable and the limit state 

equation can only be evaluated without loss

of accuracy via finite element analysis or some 

other time consuming process.

Promoter:
Dr. Ir. P.H.A.J.M. van Gelder 

p.h.a.j.m.vangelder@tudelft.nl

Reliability Methods for Finite Element Models
Higher accuracy with less function evaluations
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P. Dissanayake (p.dissanayake@unesco-ihe.org)

Objective 

The objective of this study is to investigate the 

role of tidal inlets in eroding coastal systems  

in the pace of sea level rise and to evaluate  

possible mitigation measures.

Relevance

Tidal inlets and associated basins are collectively 

defined as tidal basins. These systems are impor-

tant both ecological (e.g., feeding grounds for 

birds, marine life) and socio-economic reasons 

(e.g., tourism, harbours, inland waterways,  

recreation, resource exploitation). These functions 

are directly related to the morphological set-up of 

the system which expects to be severely affected 

under increased rate of sea level rise. Therefore, it 

is of utmost importance to understand and predict 

the underline physical processes which govern 

this unique environment. 

Approach

The morphodynamic response of large tidal basin 

systems to future relative sea level rise (RSL), 

incorporating both Eustatic sea level rise (SLR) 

and local land subsidence effects, is qualitatively 

investigated using sophisticated numerical 

modelling techniques. The process based model 

Delft3D is applied to a highly schematised flat 

bathymetry representing a typical large tidal basin 

located on the Dutch Wadden Sea (Ameland Inlet), 

over a 110 year study period. Three different RSL 

Scenarios are considered: (a) No RSL, (b) IPCC 

lower SLR projection (0.2 m SLR by 2100 compared 

to 1990) and land subsidence, and (c) IPCC higher 

SLR projection (0.7 m SLR by 2100 compared to 

1990) and land subsidence. 

Results

Model results indicate that, for the 110 year  

study duration, the existing flood dominance of 

the system will increase with increasing rates of 

RSL causing the ebb tidal delta to erode and the 

basin to accrete. The rates of erosion/accretion 

are positively correlated with the rate of RSL.  

Under the No RSL condition, the tidal flats conti-

nue to develop while under the high RSL scenario 

tidal flats eventually drown, implying that under 

this condition the system may degenerate into a 

tidal lagoon within the next 110 years. The tidal 

flats are stable under the low RSL scenario implying 

that, at least for the next 100 years, this may be 

the critical RSL condition for the maintenance of 

the system. 

Essentially the results of this study indicate that, 

as the Eustatic SLR is likely to be greater than the 

apparently critical rise of 0.2 m (by 2100 compared 

to 1990), the tidal flats in these systems will at 

least diminish. In the worst case, but not unlikely, 

scenario that the Eustatic SLR is as high as the 

IPCC higher projections (0.7 m by 2100), the tidal 

flats may completely disappear. In either case the 

associated environmental and socio-economic 

impacts will be massive. Therefore, more 

research focusing on the quantification of the 

physical and socio-economic impacts of RSL on 

these systems is urgently needed to enable the 

development of effective and timely adaptation 

strategies. 

Promoter

Prof. dr. ir. J.A. Roelvink (TU Delft en Unesco - IHE) 

J.A.Roelvink@tudelft.nl
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R.L. Brouwer (r.l.brouwer@tudelft.nl)

Research objectives

The main objective of this research is to investigate 

the equilibrium and stability conditions for a two-

inlet bay system. Next to that we want a better 

understanding of the underlying morphological and 

hydrodynamic processes for such systems.

Project outline

Barrier island coasts are a common feature in many 

parts of the world. An example is the Wadden Sea 

coast. These coasts consist of barrier islands sepa-

rated by tidal inlets with at the landward side tidal 

basins. Characteristic for the Wadden Sea is that the 

tidal basins are not completely separated, but are 

connected via topographic highs allowing exchange 

of water between the basins. As a result the tidal 

inlets that connect the basins to the North Sea will 

interact.

Approach

Initially, in determining the equilibrium values and 

stability of cross-sectional areas of the inlets use is 

made of flow diagrams. A flow diagram consists of 

the equilibrium flow curves of each inlet and a flow 

field showing the adaptation of the inlet cross-secti-

ons after the system has been removed from equili-

brium. Each intersection of the equilibrium flow cur-

ves represents a stable or unstable equilibrium. The 

equilibrium flow curve for each inlet is the locus of 

the values of the cross-sectional areas for which the 

velocity amplitude in the inlet equals the equili-

brium velocity. However, a flow diagram only 

depicts a stability configuration for a particular set 

of parameters values. Therefore, a new calculation 

method is introduced that locates the equilibriums 

directly and determines their stability state.

Results 

A model schematization of the two-inlet bay system 

with topographic high is considered. Analysis of this 

system with topographic high and amplitude diffe-

rences over the two inlets leads to the conclusion 

that such systems can be unconditionally stable; 

sometimes even have multiple stable equilibriums. 

In general three different situations of stability con-

ditions can be found. For a relatively small cross-

sectional area of the opening the basins hardly 

interact and the two-inlet bay system almost 

behaves like two single inlet systems, yielding an 

unconditionally stable equilibrium for each inlet. 

Amplitude differences do not affect the stability 

configurations of the inlets in this case. For a relati-

vely large cross-sectional area the influence of the 

opening is negligible and the system behaves like a 

two-inlet bay system without topographic high, yiel-

ding a situation where ultimately one of the two 

inlets will close while the other remains open. Simi-

lar to small cross-sectional areas amplitude diffe-

rences do not affect the stability configuration. In 

between these two configurations a transition area 

exists where the opening has a noticeable influence 

on the interaction between the two basins. This 

leads to situations where depending on the ampli-

tude difference one or two unconditionally stable 

equilibriums exist.

Scientific relevance 

Previous studies provided insight in the equilibrium 

and stability conditions for two-inlet bay systems. In 

these studies a topographic high is not incorpora-

ted. When adding a topographic high in the model 

schematization new conclusions and better under-

standing is derived.

Social relevance 

A better understanding of the physical dynamics of 

two-inlet bay systems is needed to be able to pre-

dict the consequences of both natural and man-

induced changes. In turn this can be used to deve-

lop a rational management plan for such a system.

Promoter

Prof.dr.ir. M.J.F. Stive (TU Delft)  

m.j.f.stive@tudelft.nl

Equilibrium and stability of a two-inlet bay system
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J.S.M. van Thiel de Vries (j.s.m.vanthieldevries@tudelft.nl)

Research objective

Objective is to gather further insight in the physical 

processes that are important to dune erosion.  

In order to model dune erosion in complex three 

dimensional coastal systems requires a good des-

cription of the near shore (inner surf and swash) 

hydrodynamics and sediment transports. In addi-

tion a sediment source is necessary that repre-

sents the episodically slumping of dune face sand 

onto the active beach. In order to model dune  

erosion the feedback between near shore hydro-

dynamics, dune face slumping and foreshore  

development has to be modeled accurately.

Project outline and approach

During severe storms a significant surge can flood 

the beach causing large storm waves to impact  

the sandy dunes. These wave impacts cause the 

episodically slumping of sand from the dune face 

onto the active beach. In turn, inner surf and 

swash zone processes redistribute this sand over 

the fore shore forming a profile that apparently 

better fits the extreme hydraulic conditions. The 

system is characterized by a feedback between 

fore shore dependent inner surf and swash zone 

processes that cause dune erosion and the profile 

evolution that evolves from that erosion.

Large scale dune erosion tests have been conduc-

ted in the Deltaflume a WL|Delft Hydraulics research 

Facility. Collected data during these experiments is 

used to respectively obtain further insight into 

inner surf and swash zone hydrodynamics and 

sediment transports and to calibrate and validate 

a process based dune erosion model developed 

during the study.

Results

A first analysis of Deltaflume data revealed  

that hydrodynamics in front of the dune face are 

dominated by long saw tooth shaped waves with  

a characteristic wave period that is significantly 

larger as at deep water. Time averaged sediment 

concentrations are large reaching values in the 

order of 50 (gr/l) at six centimeters from the bed. 

In addition stereo video techniques were success-

fully developed to make a three dimensional 

reconstruction of the dune face, beach and near 

shore water surface. Numerical modeling with the 

Delft 3D surfbeat model showed that measured 

hydrodynamics in the near shore can be simulated 

accurately. Further research will be mainly focused 

on testing and developing sediment transport 

models in the near shore area. All results will be 

integrated within a three dimensional numerical 

environment in order to develop a first dune  

erosion model that includes variations in long 

shore direction. 

Scientific and social relevance

The physical processes that are important to  

dune erosion are complex and not yet (fully) 

understood. The feed back between near shore 

physical processes, dune face slumps and fore 

shore development is subtile and not easy to 

model. Inner surf and swash zone hydrodynamics, 

sediment transports and morphodynamics are  

studied by many researches around the world.  

The developed stereo video technique could  

find many applications within the work field of 

hydraulic engineering.

Large parts of the Netherlands are prevented from 

flooding by a narrow strip of sandy beaches and 

dunes. It is prescribed by law that these dunes 

should be able to withstand a storm surge with a 

frequency of 10-4 per year. The safety of dunes is 

currently assessed with an empirical guideline 

dating from 1984. This guideline is not suitable  

to be applied at more complex parts of the coast 

(i.e. interaction of hard elements with dunes 

(Scheveningen, Hondsbosche sea defense) and 

strongly curved coastlines (Zeeuwse and Wadden 

islands). A more advanced numerical model based 

on physical processes is required which is the  

subject of the study. 

Promoter

Prof.dr.ir. M.J.F. Stive (TU Delft)  

m.j.f.stive@tudelft.nl
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Productenlijst
Titel Productnummer Bladzijde

Beslissingsondersteunend model multifunctionele rivierfronten 10 22

CUR-Aanbeveling 113, Oeverstabiliteit bij zandwinputten 23 34

Cursus Geotextielen in de waterbouw 27 43

Delft Dash Board 29 44

Detailmodel onderwaterduinen in rivieren 22 34

Dijkanalyse module 9 22

Dijkpatrouille 15 25

Zandmotor 28 43

Flexibele modellering (FLEX) 3 13

Geocontainers en geotubes voor kustverdediging 31 44

Glasvezelmeettechnologie in beekjes 4 13

HMBreach Rekenmodel voor stabiliteit van zandige onderwatertaluds 17 25

Hybride model voor het operationeel voorspellen van rivierafvoeren 7 15

Innovatieve methode voor bepaling sterkte ondergrond 11 23

Modelvorming piping 13 24

Modelvorming verweking kleiafdekking zeedijken 12 23

Morfologisch model van de Rijntakken 18 32

Morfologische Driehoek 24 34

Natuur inzetten voor veilige dijken 14 24

Open Earth coastal information data base 26 42

Oude grondlagen 21 33

PAO cursus Ruimte voor de Rivier 19 32

Regenval interceptie op landoppervlak 2 12

Rijke dijken produceren meer waarde 1 12

Seabed parameters: GIS maps to GE v5 30 44

Sedimentatiedynamiek in beeld 20 33

SLIQ2D Rekenmodel voor stabiliteit van taluds met losgepakte zandlagen 16 25

Snel voorspellen van oceaanwaterhoogten en stormvloeden 8 15

Systeemwerking bij risicoschatting 5 14

Voorspellingsmodellen gevolgen van overstromingen 6 14

Xbeachwizard tool 25 42
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