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

Rijsdijk, gaat over ruimtelijke ontwikkeling en de problematische effecten van 

water(overlast) en (te) slappe bodem. Door hier tijdig rekening mee te houden,  

kunnen veel problemen worden voorkomen. Bijvoorbeeld bij aanleg en onderhoud 

van infrastructuur. Dit vereist de toepassing van innovaties, dat wel extra geld kost. 

In het interview met Elco Brinkman en Jan de Jong, voorzitters van Bouwend  

Nederland en het Centrum voor Ondergronds Bouwen, staat toenemende druk  

op de beperkte ruimte centraal. Hierdoor moeten we de hoogte én de diepte in. 

Alleen dan ontstaat er voldoende ruimte voor rode, blauwe en groene functies: 

werken en wonen, waterberging, en natuur. Ook dit brengt extra kosten en risico’s 

met zich mee. Er moet dus extra maatschappelijke waarde tegenover staan.  

De onvermijdelijke combinatie van water, bodem en de stad stelt ons voor urgente en  

complexe bouwopgaven. Dit boekje maakt deze stedelijke uitdagingen zichtbaar, vanuit 

een aantal perspectieven. Drie interviews en een debat presenteren diverse maatschap-

pelijke dilemma’s. Delft Cluster kennisproducten bieden concrete oplossingen.

Inleiding

Urgente en complexe 
stedelijke bouwopgaven
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Echter, dit is moeilijk aan te tonen. Het komt daarom niet aan bod in het maat-

schappelijke debat. 

Het interview met Bart-Jan Kouwenhoven, directeur Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone 

Delft (OBS), staat geheel in het teken van risicobeheersing. Innovatieve technieken 

worden geweerd voor de realisatie van de spoorzone. Wel is er juist veel aandacht 

voor de eigen verantwoordelijkheid van de betrokken partijen. En voor samenwerking 

tussen die vele partijen. Zonder wil tot samenwerking komt het met een dergelijk 

langdurig en complex project namelijk niet goed.

Het verhaal over het debat in de Rode Hoed gaat over de vraag of Amsterdam het 

veilige Venetië van het noorden kan worden. Acceptabele waterveiligheid in de stad 

betekent robuust bouwen. Ook dit is duurder dan ‘gewoon’ bouwen. De vraag is dan: 

wie dat gaat betalen?

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

Hiervoor treft u na ieder interview kennisproducten aan. Daarnaast ziet u vanaf 

bladzijde 48 de highlights van de behaalde wetenschappelijke resultaten.

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

lopen? Welke elementen komen steeds weer terug in de complexe stedelijke opgaven, 

waar we in Nederland de komende decennia voor staan? Op bladzijde 43 tonen we 

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

Naast deze uitgave zijn er twee andere boekjes: Duurzame gebiedsinrichting en  

Veiligheid tegen Overstromingen. Wij wensen u veel leesplezier.
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Coos Rijsdijk
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Praktijkvoorbeelden van kansen creëren en omgaan met  knelpunten bij grondwater. Kennisproduct 5 blz. 13

Model Delft Waterstad: onttr
ekking 

grondwater wordt voortgezet.
  

Kennisproduct 4 
blz. 13

Water, wonen en bouwen  

komen bij elkaar in cursus. 

Kennisproduct 1 blz. 12

Gemeenten spelen een belangrijke rol in de strijd om het behoud van droge voeten. Door in 

de ruimtelijke ontwikkeling en bij de aanleg van infrastructuur rekening te houden met  

eventuele wateroverlast en slappe bodems kunnen ze veel problemen voorkomen, zo blijkt 

uit het gesprek met Coos Rijsdijk en Bas Verkerk, respectievelijk burgemeester van Boskoop 

en Delft. Voorwaarde is wel een goede samenwerking tussen alle partijen, publiek en  

privaat, over de gemeentegrenzen heen. 

Bouwen op dik water
Burgemeesters Rijsdijk en Verkerk:

Verkerk: ‘Ondanks de verwachte klimaatverandering moeten we zorgen dat we de 

komende eeuw droge voeten houden. Daarbij kijk ik niet alleen naar Delft, maar 

naar de hele regio die min of meer gedekt wordt door het Hoogheemraadschap 

Delfland. Water houdt zich immers niet aan gemeentegrenzen. Ik heb het geluk dat 

mijn portefeuille in het Dagelijks Bestuur van Stadsgewest Haaglanden zowel 

water als ruimtelijke ordening bevat. Een uitstekende combinatie om eventuele 

problemen als gevolg van  wateroverlast, -tekort  of -vervuiling voor een belangrijk 

deel ruimtelijk op te lossen.’

Water bergen in de stad

In het stedelijk gebied moeten er ook meer mogelijkheden komen voor waterber-

ging. Verkerk: ‘Inmiddels is afgesproken dat in elk nieuwbouwplan een percentage 

van het oppervlak wordt gereserveerd voor waterberging. Dat kan in de wijk zelf, 

bijvoorbeeld door het aanleggen van waterpartijen tussen de huizen. Mijn eigen 

woning heeft een achtertuin van drie tot vijf meter diep. De rest is gereserveerd 

voor waterberging. Dat heeft ook voordelen: Ik hoef minder gras te maaien en ik 

hoor de eendjes.’ 

‘Een andere mogelijkheid is het gereedmaken van bestaande parkeergarages voor 

waterberging. We hebben dat gezien bij de grote overstromingen halverwege de 

jaren negentig. Allemaal parkeergarages onder water. Ga nou eens een programma 

maken waarbij je bestaande parkeergarages op een betrekkelijk eenvoudige 

manier tot waterberging kan maken. De elektrische bedrading netjes inpakken; 

een noodprogramma om de auto’s er op tijd uit te halen en zie je hebt een water-

berging. Een helder verhaal, lijkt me. We moeten proberen om droge voeten te 

houden in een badkuip waar drie kranen opengezet kunnen worden. Mensen 

begrijpen dat onmiddellijk.’

Ondertussen heeft Delft wel te maken met een actueel probleem, namelijk het  

stopzetten van de onttrekking van grondwater door DSM. Verkerk: ‘Negentig jaar 

lang heeft De Gist een forse hoeveelheid grondwater onttrokken, gebruikt als  

koelwater en weer geloosd op het oppervlaktewater. Wegens veranderingen in de 
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productie hoeft dat niet meer. Stopzetten van de onttrekking leidt tot stijgen van het 

grondwaterpeil en daarmee tot wateroverlast in Delft. Daarom hebben de betrokken 

partijen in juni 2009 een overeenkomst gesloten. In hoofdlijnen komt het er op neer 

dat de overheden en DSM Gist de afspraak hebben gemaakt dat de grondwateront-

trekking wordt voortgezet. DSM Gist blijft de komende vijf jaar de installaties bedie-

nen. De overheden worden eigenaar van de installatie. De overheid heeft het recht 

om de komende twintig jaar gebruik te blijven maken van de huidige pompcapaci-

teit. Alle kosten voor deze grondwateronttrekking worden door de partijen gedekt.

Dik water 

Een bijzondere vorm van wateroverlast waar de Zuidelijke Randstad mee te maken 

heeft, zijn de slappe bodems. ‘Dik water’ in vakkringen als gevolg van de hoge 

grondwaterstanden in de regio. Coos Rijsdijk, burgemeester van Boskoop, heeft de 

ambitie om de problemen die voortvloeien uit slappe bodems op te lossen. Rijsdijk: 

‘Daarbij moet je denken aan het slim ontwerpen, aanleggen en onderhouden van 

wegen, rioleringen en andere infrastructuur.’ 

‘Een voorbeeld van technische innovatie is het onderzoek naar de kansen voor 

bagger in Boskoop als onderdeel van onze Greenport strategie. Als je kijkt naar  

het veenweidegebied dan gaat het om 400 kilometer aan waterwegen en sloten, 

waar een enorme hoeveelheid baggerspecie uit komt. Het lijkt ons razend interes-

sant om te onderzoeken of die baggerspecie, vermengd met andere dingen, als 

fundering kan worden gebruikt voor wegen. Daardoor kun je enorm besparen op 

materiaal en transportkosten.’ 

‘Andere  innovaties zijn het gebruiken van asfaltwegen voor het oogsten van zonne-

warmte en – inmiddels gangbare praktijk in Boskoop - het aanleggen van kokers 

voor kabels en leidingen naast het wegdek, zodat dat niet om de haverklap hoeft 

te worden opgebroken. We hebben inmiddels een encyclopedie vol mogelijkheden 

voor het aanleggen van infrastructuur in en op slappe bodems.’
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Impasses doorbreken
Kennisproduct 20 blz. 31

Richtlijn met praktische  

waarden Kennisproduct 7 
 

blz. 14

Bacteriën herstellen  

ondergrondse lekkages

Kennisproduct 26 blz. 38

Innovatief aanbesteden

Voor het benutten van die mogelijkheden is geld nodig. De 41 gemeenten in  

Nederland die te kampen hebben met slappe bodems en dus met verzakkende 

infrastructuur, krijgen sinds kort 17 miljoen extra uit het Gemeentefonds voor  

het cluster Wegen en Water. Volgens Rijsdijk is dat nog niet voldoende. Ook uit  

het cluster Riolering zou extra geld moeten gaan naar de betrokken gemeenten. 

Zelfs dan los je de problemen niet op, althans niet op de klassieke manier. 

Rijsdijk: ‘Willen we de maatschappelijke en financiële kosten binnen de perken 

houden, dan zullen we ook op een andere manier moeten aanbesteden. Een weg 

wordt ontworpen door één partij, gebouwd door een andere partij en onderhouden 

door een derde partij. Als gemeente ben je altijd het haasje, omdat je voor de 

onderhoudskosten opdraait. Een alternatief is om als gemeente een contract af te 

sluiten met één private partij voor ontwerp, aanleg en onderhoud van een weg 

voor een periode van vijftien of twintig jaar. In het contract wordt dan vastgelegd 

hoeveel de zetting mag bedragen bij overname van de weg door de betreffende 

overheid. Daarmee doe je dus een beroep op het creatieve en innovatieve vermogen 

van marktpartijen om met duurzame oplossingen te komen.’ 

De vervanging van het spoorviaduct in Delft door een spoortunnel is eveneens  

een voorbeeld van publiek-private samenwerking onder lastige omstandigheden. 

Niet alleen gaat het om een groot project in een binnenstedelijk gebied, maar ook 

hier geldt de ‘vloek’ van het dikke water. De tunnel wordt uitgegraven over een 

lengte van twee kilometer. Daarbovenop komen 1.500 woningen, 100.000 m2 aan 

kantooroppervlak, een park en een waterloop. Een uiterst ambitieus en ingewik-

keld project. Verkerk: ‘Je kunt nog zoveel onderzoek doen, je weet nooit wat je 

tegenkomt aan grondwaterstromen en andere verrassingen. Voorlopig ziet het er 

goed uit, maar als er iets onverwachts gebeurt, moet je heel snel met een goede 

oplossing kunnen komen.’
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De Totaal Andere Tunnel:  

denken in
 nieuwe richting

en

Kennisprodu
ct 6 blz. 1

3

Hoge ambities

Het voorgaande laat zien dat met technische kennis en bestuurlijk enthousiasme 

veel mogelijk is als het gaat om bouwen met (dik) water in stedelijk gebied. Vol-

gens de burgemeesters van Boskoop en Delft kan er nog veel meer.  

En dat zal ook moeten. Verkerk: ‘Als we een duurzame kwaliteit van leven willen 

garanderen in deze regio, dan moeten we slim investeren en dat kan alleen als je 

innovatief bent. We hebben hoge ambities als regio van vrede en recht, regio van 

de techniek, regio van bosbouw en tuinbouw en toeristische regio. Als we die vier 

belangrijke pijlers willen uitbouwen en versterken, moeten we niet alleen voor 

droge voeten zorgen, maar ook voor een prettig leefklimaat.’
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Bas Verkerk
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Wat is het?

Een software tool, waarmee de trekkracht kan worden 

berekend, bij horizontaal gestuurde boringen (HDD).

Wat kunnen we er nu mee?

Trekkrachten berekenen en daarmee het ontwerp aan-

passen. We weten nu welke trekkrachten er optreden 

bij het trekken van de productbuis bij HDD.

Voor wie is het interessant?

Aannemers.

Meer informatie

henk.kruse@deltares.nl

Tool voor trekkracht-berekening (voor kabels en leidingen)  

Risico’s bij horizontaal gestuurd boren verkleind door software tool

3

Kennisproducten

Wat is het?

Een nieuw model voor onderzoek naar de effecten, 

kansen en risico’s van drinkwaterwinning in stedelijk 

gebied.

Wat kunnen we er nu mee?

Effecten, kansen, risico’s van drinkwaterwinning in 

stedelijk gebied beter inschatten. Efficiënt prognoses 

van de ruwwaterkwaliteit maken. De relatie tussen 

grondgebruik, ondergrond en grondwaterkwaliteit 

snel analyseren. Een risicomanagementmodel 

hanteren voor het koppelen van stedelijke water-

problematiek aan waterwinning.  

Voor wie is het interessant?

Stedelijk waterbeheerders, 

drinkwatertechnici, stedenbouwkundigen, 

ingenieurs, wetenschappers.

Meer informatie

kees.vink@kwrwater.nl

RESPOND – model     

Meer grip op grondwaterkwaliteit met Respond

2

Wat is het?

Een nascholingscursus van PAO.

Wat kunnen we er nu mee?

Cursisten leren: 

•  Systeemkeuzen te onderscheiden in  

stedelijke waterhuishouding.

•  Ontwerpen en uitvoeren van  

infiltratievoorzieningen.

•  Ervaringen uit de praktijk van bouw-  

en woonrijp maken.  

•  Het onderscheiden van verantwoordelijkheid  

en rollen van partijen in waterbeheersing en  

bouwrijp maken.  

•  Gebieden beter bouw- en woonrijp maken  

met een hoogwaardig resultaat, op locaties met  

een slechte ondergrond.

Voor wie is het interessant?

Werkvoorbereiders, projectleiders, projectmanagers 

van gemeente, projectontwikkelaars, aannemers, 

medewerkers van waterschappen en van stedenbouw-

kundige en ingenieursbureaus.

Meer informatie

frans.vandeven@deltares.nl

r.gremmee@pao.tudelft.nl

Cursus  Beter Bouw- en Woonrijp maken    

Water, wonen en bouwen komen bij elkaar in cursus 

1
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Ruimtelijke ordening ondergronds-bovengronds

Wat is het?

Eindrapport van creatieve workshops met daarin 

ideeën over nieuwe bouwmethoden van tunnels. 

Wat kunnen we er nu mee?

Als spin off wordt nu gekeken hoe de bij TAT ontwik-

kelde methode en de daarbij gevormde ideeën kun-

nen worden ingezet bij het ontwikkelen van nieuwe 

oplossingen voor de ongelijkvloerse spoordoorsnij-

dingen. 

Voor wie is het interessant?

ProRail en openbaarvervoersbedrijven.

Meer informatie

marieke.kodde@tno.nl

TAT (totaal andere tunnel)  

De Totaal Andere Tunnel: denken in nieuwe richtingen

Wat is het?

Boek met ervaringen uit de praktijk, gericht op het  

vergroten van het bewustzijn rondom het stedelijk 

grondwatersysteem.

Wat kunnen we er nu mee?

Gebiedsbeheerders kunnen de positieve ervaringen 

van anderen gebruiken om in hun gebied bewustzijn 

te kweken. Tien succesvolle praktijkcases zijn doorge-

licht. Daarbij valt op dat de geohydrologische situatie 

van ondergeschikt belang is, doorslaggevend is 

steeds de menselijke factor. De conclusie kan zijn dat 

technisch veel, zo niet alles mogelijk is in stedelijk 

grondwaterbeheer.

Voor wie is het interessant?

Gebiedsbeheerders, waterschappen.

Meer informatie

jelle.buma@deltares.nl

Beeldenboek grondwaterstad    

Praktijkvoorbeelden van kansen creëren en omgaan met knelpunten bij grondwater

5

6

Wat is het?

Een onderzoek naar de effecten van verminderde ont-

trekking van grondwater (DSM Gist fabriek).

Wat kunnen we er nu mee?

We weten wat de effecten zijn van stopzetting van de 

grondwateronttrekking van DSM Delft. 

Kunnen duurzame oplossingsrichtingen voor het 

waterbeheer in Delft en omgeving in kaart brengen. 

We hebben een monitoringsstrategie voor grond-

waterstijging, waterkwaliteit en geotechniek. 

We weten nu dat het effect van het stoppen van de 

grondwateronttrekking zeer groot is. Op 23 juni 2009 

is een overeenkomst getekend tussen de bestuurders 

van de betrokken overheden en DSM. Daarin staat:

•  De overheden worden eigenaar van de grondwater-

onttrekkingsinstalatie en DSM Gist blijft de 

komende vijf jaar de installatie bedienen.

•  Daarnaast is men bezig oplossingen te bedenken 

voor het overtollig water, zoals koude-warmte capa-

citeit of ontzilting als gebruik van gietwater.

Voor wie is het interessant?

Gemeenten, waterschappen, industrieën.

Meer informatie

frans.roelofsen@deltares.nl

Model Delft Waterstad  

Model Delft Waterstad: onttrekking grondwater wordt voortgezet

4
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Kennisproducten

Wat is het?

Veel reststoffen uit de Grond-, Weg- en Waterbouw-

sector, waarvan altijd werd verondersteld dat ze afval 

waren, zijn prima te hergebruiken als bouwstof. Recy-

cling die door het overheidsbeleid steeds meer wordt 

voorgeschreven. 

Zo wordt er jaarlijks bijvoorbeeld zo’n 10 miljoen 

kubieke meter slib in Nederland opgebaggerd en in 

grote depots opgeslagen. Tegelijkertijd worden grote 

hoeveelheden primaire bouwstoffen gewonnen voor 

een toepassing als bouwmateriaal in de grond-, weg- 

en waterbouw. Door die baggerspecie te gebruiken als 

bouwstof, creëren we grote waarde voor Nederland. 

Wat kunnen we er nu mee?

Eén van de toepassingen van bagger als bouwstof is 

het concept van ‘De Baggerspeciematras’. Met de 

Baggerspeciematras, een idee van Deltares en bagge-

raar Koninklijke Boskalis Westminster, is het gelukt 

om door toevoeging van een schuimvormer, een stabi-

lisator en een katalysator een duurzame en lichtge-

wicht wegconstructie te realiseren met verontreinigde 

baggerspecie als basisbouwstof. 

Voor wie is het interessant?

Wegen- en spoorwegenindustrie.

Meer informatie

joris.vanruijven@deltares.nl

Bagger als bouwstof

Van rest- naar bouwstof

8

Wat is het?

Een software tool waarmee de risico’s van de bunde-

ling van kabels en leidingen kunnen worden bepaald.

Wat kunnen we er nu mee?

We kunnen nu per nieuwe situatie afgewogen beslis-

singen nemen over het al dan niet bundelen van 

kabels en leidingen. We hebben inzichtelijk gemaakt, 

kwantitatief, wat de risico’s zijn van de bundeling.

Voor wie is het interessant?

Ingenieursbureaus, gebiedsinrichters, ruimtelijke 

ordenaars.

Meer informatie

anne.kamphuis@cob.nl

Tool risico’s bundeling kabels en leidingen 

Risico’s van bundeling van kabels en leidingen in kaart gebracht

9

Wat is het?

Een ontwerprichtlijn om bestaande bebouwing te 

beschermen tegen horizontale gronddeformaties als 

gevolg van bijvoorbeeld ophogingen van wegen en  

dijken of archeologische vindplaatsen.

Wat kunnen we er nu mee?

We hebben nu receptuur voor het voorspellen van 

horizontale gronddeformaties en het ontwerp van 

palen die door grond horizontaal worden belast. 

De voorspelbaarheid van horizontale gronddeformaties 

hebben we verbeterd en daarmee het effect hiervan op 

funderingen van bestaande gebouwen verminderd.

De verworven kennis is ingebracht in de PAO/Deltares 

cursus Paalfunderingen voor constructies.

Voor wie is het interessant?

Opdrachtgevers, ingenieursbureaus, aannemers, 

controlerende instanties en verzekeraars.

Meer informatie

antoine.feddema@deltares.nl

mandy.korff@deltares.nl

Richtlijn ontwerpmethode horizontale gronddeformaties

Richtlijn met praktische waarden

7
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Kennisproducten
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Elco Brinkman
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Instrument voor intera
ctieve  

ruimtelijke planvorm
ing 

Kennisproduct 31
 blz. 40

Nieuw portaal maakt ondergron
dse  

kennis transpa
rant en beschik

baar 

Kennisproduct 15
 blz. 23

‘Overal waar je komt’, zegt Brinkman, ‘merk je dat het debat over ruimtelijke orde-

ning toch draait om de vraag hoe we aan de ene kant groen kunnen open houden 

en aan de andere kant de ruimte kunnen vinden voor al onze maatschappelijke 

wensen. De behoefte aan ruimte groeit nog steeds. De verhalen over krimp en  

vergrijzing houden dat niet tegen. Toen ik minister was, was 12 vierkante meter  

per bejaarde het maximum. Dat zouden we nu toch niet meer willen. Dat je voor 

het realiseren van al die wensen de diepte en hoogte in moet gaan, is niet iets van 

de laatste paar jaren. Wat je wel merkt, is dat het debat veel intensiever is. Men 

realiseert zich dat we niet alle maatschappelijke functies in de breedte kunnen  

blijven uitleggen. Toch denken we nog overwegend in termen van functies naast 

elkaar in plaats van boven en onder elkaar.’

Niet alleen de hoeveelheid, maar ook de kwaliteit van de ruimte kan sterk worden 

verbeterd door meer gebruik te maken van de ondergrond, meent Brinkman. Niet 

alleen in binnenstedelijk gebied, maar ook in de nieuw aan te leggen buitenwijken. 

‘Neem de Vinex-wijken. Je kunt ze zo mooi bouwen als je wilt, maar het blijft alle-

maal een beetje niksig, omdat iedereen één of twee auto’s voor de deur heeft 

staan. Waarom zou je de ruimte onder de woning of de straat niet gebruiken om  

te parkeren. Eventueel in combinatie met ondergrondse leidingstraten.’ 

Derde dimensie

‘Als we de derde dimensie beter zouden benutten, door zowel in de hoogte als  

in de diepte te bouwen, kun je een prachtige en leefbare wijk maken op een veel 

kleiner oppervlak. Je hoeft niet meer alle speelveldjes op te offeren om te voldoen 

aan de vraag naar woningen en gebouwen. Je moet je afvragen ‘wat stop je onder 

het speelveldje? ‘Waarbij je natuurlijk wel heel duidelijk moet maken dat die 

Derde dimensie biedt 
ruimte aan kwaliteit

Brinkman (BN) en De Jong (COB):

‘In Nederland denken we nog veel te veel in het platte vlak. Als we in onze behoefte aan 

ruimte willen voorzien, dan zullen we naast de breedte en de lengte, ook de hoogte én de 

diepte op moeten zoeken.’ Aldus Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland. Jan de 

Jong, voorzitter van het COB (het Nederlands Kenniscentrum voor Ondergronds Bouwen en 

Ondergronds Ruimtegebruik) is het daar zeer mee eens. ‘Alleen op die manier kunnen we 

voldoende ruimte scheppen voor groene en blauwe functies, natuurgebieden en waterber-

ging. Zonder gebruik van de derde dimensie verdwijnt binnenkort het laatste plukje groen 

en het laatste trapveldje uit de Randstad.’
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ondergrondse voorzieningen ook veilig en comfortabel zijn.’

Het benutten van de derde dimensie hoeft niet beperkt te blijven tot binnenstad  

en buitenwijken, voegt De Jong er aan toe. Het beter benutten van de ondergrond 

is ook een oplossing voor het behoud van open gebieden. Als voorbeeld noemt hij  

de tunnel door het Groene Hart. ‘Niet alleen technisch een hoogstandje met een 

enkelvoudige buis van 15 meter doorsnee, maar ook uit oogpunt van ruimtelijke 

ordening. De ‘gekke koeientunnel’ werd hij genoemd, maar diezelfde tunnel 

beschermt de groene en blauwe waarden op maaiveld, waar we straks een  

hoop lol van gaan hebben. Misschien pas over vijftig jaar, maar hij ligt er wel.’

Maatschappelijke meerwaarde

Het laten zien van de maatschappelijke meerwaarde van de derde dimensie is vaak 

een moeizame zaak, zegt Brinkman, die zelf intensief betrokken is bij de Zuidas, 

een nieuw gebied in Amsterdam, nu nog gelegen aan weerszijden van de A10 en de 

parallel daaraan gelegen spoorlijn. ‘Bij de Zuidas wordt veel gedebatteerd over de 

kosten en risico’s van de overkluizing van de A10 en de spoorlijn. De verdienkant, 

de maatschappelijke meerwaarde komt niet aan bod, terwijl die erg groot is.’

Naast ruimtewinst levert de Zuidas bijvoorbeeld een belangrijke impuls voor de 

economie. Brinkman: ‘Tegelijkertijd betekent het ook een impuls voor het Amster-

damse woonmilieu. Op een steenworp afstand van de binnenstad worden nieuwe 

woonmogelijkheden geschapen voor die groepen die nu niet of nauwelijks aan bod 

komen, zoals de middenklasse groepen. Dat betekent dat er ook scholen en andere 

voorzieningen komen. Het wordt een complete stadswijk, gebouwd volgens de 

beste inzichten op het gebied van duurzaamheid en zo compact mogelijk, inclusief 

gebruik van de ondergrond. De Zuidas is ook sociaal gezien een belangrijke impuls 

voor Amsterdam.’

Veel partijen

Inzicht in de maatschappelijke meerwaarde van de derde dimensie wordt belem-

merd door het grote aantal verschillende partijen dat bij een project als de Zuidas 

is betrokken. Brinkman: ‘Er zijn steeds conflicten over wat tot wiens competentie 

behoort en dat kost zeeën van tijd. Daarbij gaat het niet primair over het bouwkundig 
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ontwerp, maar over de vraag wie de baas is en wie het risico draagt. Ook al omdat 

men het niet gewend is. De Zuidas wordt geen Dubai, maar twintig verdiepingen 

vindt men toch wel heel hoog. En dan krijg je dus allerlei verhalen over steden-

bouwkundig aanzicht en of de vliegtuigen er wel langs kunnen. En kan KPN zijn 

straalzender wel gebruiken? Technisch allemaal oplosbaar, maar het laat zien dat 

als je de ondergrond of de hoogte ingaat, zaken bestuurlijk een stuk ingewikkelder 

worden. Dan wordt er gediscussieerd over de vraag of we wel de hoogte en de 

diepte in willen. Dat is toch niet meer van deze tijd.’

Huwelijk tussen rood-groen-blauw

‘De Zuidas is een project waarin de kleurtjes van de planologische regenboog 

(rood-groen-blauw) met elkaar getrouwd zijn. Niet alleen om de verschillende  

functies bijeen te brengen en waarde toe te voegen, maar ook om te voorkomen 

dat de risico’s op elkaar af worden geschoven. Dat kost echter veel moeite, omdat 

er voortdurend wordt onderhandeld vanuit een verdeelmodel. Alsof je meteen al 

de scheiding regelt. Als jij dit inlevert, lever ik dat in. Terwijl de onderhandelingen 

er natuurlijk op gericht zouden moeten zijn om samen iets moois neer te zetten. 

Ondertussen verpraten we onze tijd en blijven er kansen liggen die maatschap-

pelijke meerwaarde opleveren.’

 

Regisseur

‘Om het proces te sturen en de verdieneffecten in beeld te brengen, heb je een 

regisseur nodig’, meent De Jong. ‘Iemand die in staat is om het gekibbel over kosten 

en risico’s te overstijgen en kan laten zien wat het uiteindelijk oplevert. Als zo’n 

regisseur ontbreekt, blijven de betrokken partijen steken in hun eigen belangen. 

Dan wordt ieder project een redelijk compromis in plaats van een impuls voor een 

mooiere en betere leefomgeving. Om die patstelling te doorbreken heb je iemand 

nodig met lef.’ 

Als voorbeeld van bestuurlijke lef noemt De Jong de herinrichting van de Haagse  

binnenstad, inclusief Tramtunnel, waar hij bij betrokken is geweest. ‘De Haagse 

Tramtunnel is veel bekritiseerd, maar levert maatschappelijke en economische meer-

waarde op, omdat er een aantrekkelijk winkelgebied is gecreëerd; de bereikbaarheid 

is verbeterd en de luchtkwaliteit is toegenomen. Je zou kunnen zeggen dat het  
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hart van Den Haag een ‘bypass’ heeft gekregen, waardoor het een stuk vitaler  

is geworden. Als designmanager heb ik in mijn laarzen in de tunnel gestaan en 

meegemaakt dat er van alles mis ging en dat we soms niet wisten hoe tot een  

verantwoorde afbouwmethode te komen. Maar als je nu kijkt dan is het goed  

dat we toen hebben doorgezet en dat het oorspronkelijke plan gerealiseerd is.  

Dat we dat vertrouwen hebben gehad.’ 

Risico’s

Het voorbeeld van de Haagse Tramtunnel laat zien dat het benutten van de derde 

dimensie niet alleen maatschappelijke meerwaarde oplevert, maar ook tijdelijke 

overlast en risico’s met zich meebrengt. Hoewel bouwen vaak enige overlast met 

zich meebrengt, kun je daar veel aan doen door de projecten beter te organiseren, 

meent De Jong. ‘Er zijn allerlei technieken om risico’s in kaart te brengen en te 

beheersen; dat is het probleem niet. Waar het in essentie om gaat is, hoe je de  

risico’s verdeelt. Wat nu vaak gebeurt, is dat opdrachtgever, uitvoerder en overheid 

naar elkaar zitten te wijzen als er eens wat misgaat. Niet alleen is dat weinig ver-

heffend, bovendien kost het veel tijd. Plus het risico dat het hele project wordt 

afgeblazen om de verkeerde redenen, bijvoorbeeld omdat bestuurders en politici 

de gevolgen niet meer kunnen overzien. Het is veel beter om van te voren af te 

spreken wie waarvoor verantwoordelijk is als er schade optreedt. Daar kun je je 

dan ook gewoon voor verzekeren. Van groot belang is verder dat tijdens en vooraf-

gaand aan het bouwproces er voortdurend en alert op transparante wijze wordt 

gecommuniceerd met alle stakeholders. Op diverse projecten in uitvoering gebeurt 

dat momenteel en met succes.’

Ook Brinkman bepleit een heldere verdeling van de risico’s over opdrachtgever en 

–nemer, waarbij wordt vastgelegd hoe beide partijen er samen voor zorgen dat de 

kans op schade zo klein mogelijk blijft. ‘Voorkomen moet worden dat partijen de 

risico’s over de schutting gooien door te zeggen ‘dat is niet mijn verantwoordelijk-

heid’. Het moet gewoon duidelijk zijn wie verantwoordelijk is en er moet de 

ultieme bereidheid zijn om met elkaar de risico’s te managen.’

Verkeerde zuinigheid

De kans op schade door ondergronds bouwen wordt fors verhoogd door verkeerde 

zuinigheid bij aanbesteden. Brinkman: ‘Vaak ligt de nadruk op een zo laag moge-

lijke prijs voor het werk. De goedkoopste aanbieder krijgt de opdracht. Daarmee 

stimuleer je echter datgene wat ik marginaal ontwerpen noem. De ontwerper zoekt 

de marges op van wat nog net verantwoord is. De dominantie van de laagste prijs 

leidt ook tot marginaal uitvoeren.’ 

De Jong beaamt dat het ‘laagste prijs’-denken funest is voor bouwen, zowel onder-

gronds als bovengronds. Hij ziet echter een kentering in het denken. ‘De laatste 

jaren is er weer meer aandacht voor kwaliteit, voor het creëren van waarde. Niet 

alleen voor de opdrachtgever maar ook voor de omgeving. Daarbij telt natuurlijk 

het eindresultaat, maar daarnaast moeten we als uitvoerders ook proberen om de 

overlast tijdens de bouw te minimaliseren. Tegelijkertijd moeten we ons – ik heb 

het al eerder gezegd – realiseren dat bouwen risico’s met zich meebrengt. Daar 

moeten we niet voor weglopen, maar daar moet je op verantwoorde wijze onder-

zoek naar doen, op verantwoorde wijze beheersingstools opzetten, maatregelen 

treffen en backup-systemen hebben. Als er wat gebeurt gaat het draaiboek in  

werking en raken we niet in paniek.’



21

Jan de Jong



22

Wat is het?

CUR richtlijn.

Wat kunnen we er nu mee?

•  We tonen de achtergrond en status van geotech-

nische normen, richtlijnen, leidraden en hun onder-

linge samenhang. 

•  We maken de veiligheid en betrouwbaarheid bij het 

ontwerp inzichtelijk. 

•  We lichten toe en illustreren hoe het ontwerp kan 

worden geoptimaliseerd. 

•  We kunnen nu de ruimte tussen de rekenregels en 

de minimale eisen voor funderingen beter benutten.

Voor wie is het interessant?

Opdrachtgevers, ingenieursbureaus, aannemers,  

controlerende instanties en verzekeraars.

Meer informatie

antoine.feddema@deltares.nl

Aanbeveling tussen norm en praktijk

Slogan: Van onzekerheid naar betrouwbaarheid

Wat is het?

Richtlijn hoe men het effect van verzakkingen bij de 

aanleg van tunnels en bouwputten op de respons van 

gebouwen kan bepalen en hoe we deze gebouwen in 

kunnen delen volgens een schadeclassificatiesysteem.

Wat kunnen we er nu mee?

We kunnen de respons van gebouwen bepalen op 

maaiveldzakkingen veroorzaakt door tunnel/bouw-

putbouw. Vervolgens kunnen we de relatie leggen  

tussen die verzakkingen en eventuele schade aan 

nabijgelegen gebouwen en constructies. We kunnen 

voorspellen welke gebouwen in de omgeving van een 

bouwproject meer of minder risico op verzakkingen 

lopen.

Voor wie is het interessant?

Opdrachtgevers, ingenieursbureaus, aannemers,  

controlerende instanties en verzekeraars.

Meer informatie

jan.rots@tudelft.nl

Voorspellingsmodel schadeclassificatie aan gebouwen bij aanleg van tunnels

Beter voorspellen is voorkomen van schade aan het gebouw

Wat is het?

Richtlijn voor het verbeteren van de praktijk bij het 

monitoren van bouwputten.

Wat kunnen we er nu mee?

De richtlijn bevat verbeterpunten en aandachtspunten 

voor het succesvol monitoren. 

•  Het inventariseren en koppelen van uitvoerings- 

risico’s en monitoringstechnieken. 

•  Receptuur voor het risicogestuurd opstellen van een 

dekkend monitoringplan. 

• Contractuele inbedding van monitoring. 

•  Wie is verantwoordelijk. 

De kennis rondom het monitoren van bouwputten is 

samengevoegd en in kaart gebracht.

Voor wie is het interessant?

Opdrachtgevers, ingenieursbureaus, aannemers,  

controlerende instanties en verzekeraars.

Meer informatie

thomas.bles@deltares.nl

Monitoringsplan bouwputten

Monitoring bij bouwputten als remedie tegen faalkosten en imagoschade

10

11

12

Kennisproducten



23

Wat is het?

Numeriek model voor het ontwerpen van grondbe-

vriezing en een vries-test-opstelling om proeven te 

kunnen uitvoeren.

Wat kunnen we er nu mee?

Bij de aanleg van ondergrondse constructies kunnen 

omgevingseffecten worden beperkt door lokaal de 

grond te verbeteren. Voor de techniek grondbevriezen is 

een numeriek model afgeleid gebaseerd op uitgevoerde 

proeven in een gemaakte vriescel proefopstelling.  

De effecten voor grondbevriezing kunnen  

we nu beter voorspellen en beheersen.

Voor wie is het interessant?

Opdrachtgevers, ingenieursbureaus, aannemers,  

controlerende instanties en verzekeraars.

Meer informatie

ger.delange@deltares.nl voor grondbevriezen

adam.bezuijen@deltares.nl voor compensation  

grouting

Grondverbeteringstechnieken: compensation grouting en grondbevriezing   

Grond op bestelling: compensation grouting en bevriezing

Wat is het?

Een digitale omgeving die reeds ontwikkelde kennis 

over ondergronds bouwen en ondergronds ruimte-

gebruik beschikbaar stelt. Het systeem gaat uit van 

vraagstukken en biedt direct toegang tot toepassingen, 

aspecten en voorbeelden.

Wat kunnen we er nu mee?

Via het COB portaal wordt ook de in Delft Cluster ont-

wikkelde kennis verspreid met handboeken, cursussen 

en in de toekomst ook digitale projectomgevingen.

Voor wie is het interessant?

Iedereen die werkt of geïnteresseerd is in de wereld 

van ondergronds bouwen en ondergronds ruimte-

gebruik. Opdrachtgevers, opdrachtnemers, kennis-

instituten en onderwijsinstellingen.

Meer informatie

wendy.hobma@cob.nl

Cob als portaal voor ondergronds ruimtegebruik en bouwen  

Nieuw portaal maakt ondergrondse kennis transparant en beschikbaar

Wat is het?

Handreiking om de constructieve veiligheid van een 

gesegmenteerde tunnellining te beoordelen.

Wat kunnen we er nu mee?

Het COB werkt op dit moment in opdracht van Rijks-

waterstaat aan een nieuw handboek voor het aanleg-

gen en het ontwerpen van tunnels. De resultaten van 

dit onderzoek worden hierin verwerkt. Dit betreft een 

model, waarmee de marge tussen het ontwerp en het 

daadwerkelijk bezwijken bepaald kan worden.

Voor wie is het interessant?

Tunnelbouwers, opdrachtgevers, ontwerpers.

Meer informatie

adrie.vervuurt@tno.nl

Handreiking werkelijke bezwijkveiligheid boortunnels 

Slimmer ontwerpen van boortunnels
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Wat is het?

Voorspellingsmodel waarin werkelijke data uit de 

praktijk zijn vastgelegd. Op ervaringen gebaseerd 

voorspellingsmodel om trillingen die kunnen ontstaan 

bij de aanleg en exploitatie van ondergrondse infra-

structuur in te schatten en te verminderen. Ervarings-

data zijn nu toegankelijk voor iedereen. Op basis van 

deze ervaringen zullen voorstellen voor ontwerpricht-

lijnen worden verspreid via het SBR.

Wat kunnen we er nu mee?

Via www.geobrain.nl zijn digitale instrumenten 

beschikbaar waarmee: 

•  Uitvoeringsdata over trillingen en trillingsreduce-

rende maatregelen bij bouwwerkzaamheden zijn 

verzameld. 

•  Betere trillingsprognoses kunnen worden uitgevoerd.

•  Effectiviteit van reducerende maatregelen kunnen 

worden beoordeeld. 

•  Scherper oordeel over de werkelijke kans op schade. 

•  Onderzoek om de kwaliteit van trillingsmetingen te 

beoordelen.

De verworven kennis is ingebracht in de PAO cursus 

Trillingshinder en contactgeluidisolatie in de 

bebouwde omgeving.

Voor wie is het interessant?

Opdrachtgevers, ingenieursbureaus, aannemers,  

controlerende instanties en verzekeraars.

Meer informatie

paul.holscher@deltares.nl

r.gremmee@pao.tudelft.nl

Geobrain bouwtrillingen 

De betrouwbare trillingsmaatregel
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Wat is het?

De behoefte aan goedkope en betrouwbare methoden 

voor het meten van het werkelijke draagvermogen van 

palen is groot. De snelle paaltest is zo’n goedkope 

methode. Met deze richtlijn kan de snelle paaltest 

betrouwbaar worden uitgevoerd, en valt hij onder 

Europese normering. Een breed gedragen interpretatie-

methode, inclusief een handleiding voor de uitvoering 

ervan, in de vorm van een Engelstalige CUR richtlijn  

die aansluit op Eurocode 7 en de basis vormt voor een 

Nationale annex.

Wat kunnen we er nu mee?

•  Een conceptstandaard binnen de Eurocode 7 voor 

het uitvoeren van een snelle paaltest. 

•  Een richtlijn voor de interpretatie van een snelle 

paaltest.

•   Een database voor de validatie van de reken-

methode. 

De verworven kennis is ingebracht in de PAO cursus 

Eurocode 7: Geotechniek en in de PAO cursus  

Paalfunderingen van civiele constructies.

Voor wie is het interessant?

Opdrachtgevers, ingenieursbureaus, aannemers,  

controlerende instanties en verzekeraars.

Meer informatie

paul.holscher@deltares.nl

frits.vantol@deltares.nl

Uitvoeringsrichtlijn snelle paaltest + interpretatie  

Snelle paaltesten: goedkoper en betrouwbaarder
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‘Begin augustus zijn de eerste werkzaamheden begonnen’, vertelt Kouwenhoven. 

‘Aan de start is een lang traject van planvorming en onderhandelingen vooraf 

gegaan. Zo stammen de eerste plannen voor een spoortunnel uit 1988. Oorspron-

kelijk was het idee dat de gemeente Delft het hele project zou dragen, dus zowel 

de spoortunnel als de herinrichting. Vorig jaar juli, vlak voor het tekenen van de 

contracten, is alsnog besloten om alle werkzaamheden aan het spoor onder de 

verantwoordelijkheid van het rijk te brengen. Voor een gemeente met 100.000 

inwoners is een project met een investering van totaal ongeveer een miljard euro 

namelijk niet te dragen. Dat betekent niet dat het project Spoorzone nu als twee 

losse deelprojecten zal worden uitgevoerd. Integendeel. Tussen het spoordeel, dat 

wordt aangestuurd door ProRail, en de herinrichting van het gebied waarvoor wij 

als OBS verantwoordelijk zijn, bestaan veel raakvlakken, die sterk pleiten voor 

samenwerking en integratie. Zo is de bouw van de ondergrondse parkeergarage 

naast de spoortunnel ondergebracht bij ProRail, terwijl wij als ontwikkelingsbedrijf 

de nieuwe stationshal meenemen omdat die in het stadskantoor wordt ingebouwd.’

Samenwerking

‘De raakvlakken zijn overigens niet de enige reden dat we streven naar samenwer-

king. Bij de start hebben we weliswaar duidelijk vastgesteld wie voor welk deel 

verantwoordelijk is, maar daarbij hebben we gelijk geconstateerd dat ieders deel 

invloed heeft op het deel van de ander. Daarom hebben we afgesproken om reke-

ning met elkaar te houden en het project echt samen te doen. Dat houdt onder 

andere in dat we elkaar toestaan over de schouder van de ander mee te kijken, 

zodat we bijvoorbeeld niet achter elkaar dezelfde sommen zitten te maken. Het 

houdt ook in dat je de ander altijd ergens op aan moet kunnen spreken, of het nu 

Risicobeheersing  
centraal bij realisatie 
Spoorzone Delft

Kouwenhoven (Directeur OBS):

Delft krijgt een spoortunnel. Deze tunnel vervangt straks het spoorviaduct dat de stad als 

het ware in tweeën snijdt. De bouw van de tunnel wordt gecombineerd met een grondige 

herinrichting van het stationsgebied. Volgens Bart-Jan Kouwenhoven, directeur van het  

Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft BV (OBS), is bewust gekozen voor de toepassing van 

‘proven technology’ en wordt veel energie gestoken in risicomanagement: ‘Calamiteiten  

willen we koste wat kost voorkomen.’ 
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goed of slecht gaat. Zonder wil tot samenwerken komt een project als dit, met  

een relatief lange bouwperiode in een complexe stedelijke omgeving, namelijk  

niet goed. Kijk, het is heel eenvoudig om op de raakvlakken ruzie te maken.  

Volgens mij kun je echter beter afspreken dat de inhoud voor gaat en samen naar  

de maatschappelijk beste oplossing zoeken. Achteraf kun je dan kijken hoe je  

de kosten eerlijk moet verdelen. Natuurlijk zal deze aanpak niet altijd werken  

en misschien moet er eerst een keer ruzie ontstaan om te ontdekken dat samen-

werken helpt. ’

Eigen verantwoordelijkheid 

‘Voor alle betrokken partijen staat voorop dat we niet met grote calamiteiten  

geconfronteerd willen worden. Daarom zetten we sterk in op risicomanagement, 

waarbij we nadrukkelijk niet alleen naar de harde kant, de techniek, kijken - a fool 

with a tool is still a fool - maar ook naar de zachte kant. Hoe kun je mensen motiveren 

om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen? Hoe zorg je dat iedereen weet wat de 

kritieke processen zijn en bij welke grondopbouw extra aandacht vereist is? Hoe 

organiseer je dat onverwachte gebeurtenissen worden doorgegeven, ook als ze niet 

tot problemen hebben geleid? En hoe stimuleer je dat iedereen het succesvol afron-

den van het project als een gezamenlijke verantwoordelijkheid ziet? Binnen OBS  

heb ik de afgelopen maanden een nulmeting uitgevoerd om te bepalen hoe goed  

we al zijn toegerust voor het project en op welke punten we nog moeten verbeteren.’  

Geen innovatieve technieken

Kouwenhoven vervolgt: ‘Vanuit het streven om calamiteiten te voorkomen hebben 

we ook bewust ervoor gekozen om geen innovatieve technieken toe te passen, 

maar uit te gaan van ‘proven technology’. Op basis van een risicoinschatting bouwt 

de aannemerscombinatie de spoortunnel bijvoorbeeld volgens de zogenoemde 

wanden-dakmethode, waarbij voor de wanden wordt uitgaan van diepwanden.  

Nu is het pijnlijk dat het op de locatie Vijzelgracht bij de Noord-Zuidlijn juist is  

misgegaan met de aanleg van de diepwanden. Die calamiteit is voor ons een extra 



29

Beter voorspellen 
is voorkomen  

van schade aan
 het gebouw 

Kennisproduct 11
 blz. 22

Monitoring bij bo
uwputten 

als remedie tegen faa
lkos-

ten en imagoschade 

Kennisproduct 12
 blz. 22

stimulans om heel grondig te kijken wat de belangrijke procesparameters zijn bij 

het construeren van diepwanden en hoe je die parameters kunt monitoren.  

Daarbij realiseren we ons terdege dat monitoren uiterst belangrijk is, maar niet 

zaligmakend. Zo is monitoring heel goed om langzaam veranderende processen 

waar te nemen, maar kun je er weinig mee als er acute problemen optreden.’ 

‘Vanzelfsprekend besteden we veel aandacht aan grondonderzoek. Immers, als je 

vooraf weet waar de ondergrond problemen kan geven, dan kun je je daarop voor-

bereiden en eventueel aanvullende maatregel treffen. Om dezelfde reden brengen 

we voorafgaand aan de bouw van de tunnel en parkeergarage de kwaliteit van de 

funderingen van alle omringende gebouwen in kaart. Ook onderzoeken we op 

welke manier we risico’s tijdens de bouw kunnen minimaliseren en hebben we veel 

contact met de gemeente Amsterdam. Zo kunnen wij leren van de fouten die daar 

zijn gemaakt. Verder beginnen we te bouwen op locaties waar de risico’s relatief 

gering zijn om zo ervaring op te doen voor de risicovollere locaties. En natuurlijk 

zorgen we dat we heel goed weten welke maatregelen we moeten nemen als er 

onverwacht toch nog iets misgaat.’

Voortgang garanderen

“Wat voor mezelf als een paal boven water staat is dat we eventuele problemen 

niet moeten laten opvangen door de Delftse burgers. Daarom moeten we sturen  

op de beoogde opleverdatum en stilleggen van de werkzaamheden zien te voor-

komen. Stilleggen betekent namelijk dat de periode met overlast veel langer gaat 

duren en dat is ongewenst. Daarom ben ik er voorstander van dat we bij proble-

men investeren in maatregelen om de voortgang te garanderen. Daarnaast vind ik 

dat we ook tijdelijke oplossingen, zoals de bereikbaarheid van het gebied tijdens 

de bouw, goed moeten organiseren. Verder zetten we sterk in op goede voorlich-

ting richting de omgeving, waarbij we soms ook zullen vertellen dat we sommige 

dingen nog niet weten. Ik ben er namelijk van overtuigd dat je dat beter kunt doen, 

dan niets vertellen omdat je nog niet alles weet.”
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Wat is het?

Een pakket aan methodieken en middelen om 

gemeenten te ondersteunen bij het beheersen  

van risico’s bij stedelijke bouwvraagstukken.  

De informatie is ook beschikbaar als PAO-cursus  

‘Risicobeheersing van gemeentelijke bouwprojecten’. 

Wat kunnen we er nu mee?

De complexiteit van gemeentelijke bouwprojecten 

neemt steeds verder toe. Hoe ga je om met onvermij-

delijke onzekerheden en (te) hoog gespannen ver-

wachtingen van betrokkenen? De ervaring van vele 

cases zijn gebundeld en toegankelijk gemaakt en de 

lessons learned kunnen nu (op maat) toegepast wor-

den om te leren om te gaan met risico’s.

Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn:

•  Rollen ambtenaar, bestuurder, raadslid (drie per-

spectieven op risico’s).

•  Organisatie (organisatorische inbedding van risico-

management).

•  Opdrachtgever-opdrachtnemerschap (verschillende 

rollen).

Voor wie is het interessant?

Gemeentelijke bestuurders, hoofden projectmanage-

mentbureaus en ambtenaren.

Meer informatie

nienke.maas@tno.nl

brouwer@mbdso.nl

mmooiman@orange.nl

dirk.pereboom@deltares.nl

r.gremmee@pao.tudelft.nl

GRIP op gemeentelijke projecten – een werkmethode en cursus

lessen in omgaan met risico’s

18

Wat is het?

Gemeentelijke en provinciale ambtenaren die geïnte-

resseerd zijn in risicomanagement komen overal in het 

land samen en delen hun ervaringen. 

Wat kunnen we er nu mee?

Aan de hand van een praktijkcase wordt op locatie 

gesproken over de problemen waar lagere overheden 

tegenaan lopen bij de toepassing of implementatie 

van risicomanagement. Een externe expert levert 

nieuwe actuele kennis op het gebied van risicoma-

nagement aan. 

Voor wie is het interessant?

Ambtenaren die professioneel betrokken zijn bij het 

realiseren van gemeentelijke en provinciale bouw- 

projecten.

Meer informatie

dirk.pereboom@deltares.nl

Community of practice- GRIP voor publieke organisaties 

Leren toepassen van risicomanagement

19
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Wat is het:

TNO begeleidt als onafhankelijk orgaan controversiële 

ruimtelijke projecten. Door middel van kennismedia-

tion helpen wij mensen gestructureerd in gesprek om 

impasses te doorbreken. Onze benadering is dat we 

systematisch processen opzetten om de invalshoeken 

en ideeën van overheden, stakeholders en het publiek 

te integreren in een geaccepteerde en uitvoerbare 

oplossing. Alle betrokkenen maken gebruik van hun 

eigen kennis en de kennis van experts.

Wat kun we er nu mee? 

Bij omstreden ruimtelijke projecten komt het regelma-

tig voor dat keuzes over een oplossing keer op keer 

ter discussie staan. Vaak stellen belanghebbenden dat 

het onderzoek voorafgaand aan die keuzes niet deugt. 

Zo wordt er getwist over de onafhankelijkheid van 

onderzoekers, relevantie van de onderzoeksvragen, 

verkeerde invoergegevens of verkeerd geïnterpre-

teerde of slechts ten dele openbaar gemaakte onder-

zoeksresultaten. Het gevolg is dat besluitvorming 

blijft slepen of dat niemand echt tevreden is met de 

bereikte compromissen. Dergelijke situaties kunnen 

voorkomen worden door belanghebbenden gestructu-

reerd met elkaar in gesprek te brengen en gezamenlijk 

aan een gedeelde kennisbasis te bouwen. Het is ver-

standig om bij controversiële - vaak politiek gevoelige 

ontwikkelingsprojecten te kiezen voor een mediation-

aanpak. Dit creërt nieuwe mogelijkheden, zorgt voor 

het herwinnen van vertrouwen en scheelt tijd en geld. 

Voor wie is het interessant? 

Wethouders en bestuurders.

Meer informatie

marc.rijnveld@tno.nl

Kennismediation bij gebiedsontwikkeling    

Impasses doorbreken

20

Wat is het?

Door bouwprojecten te evalueren met een learning  

history wordt een veranderingstraject beschreven, 

gericht op het leren van de gehele organisatie. Voor 

stadsdeel Oost-Watergraafsmeer zijn drie grote bouw-

projecten met deze methode geëvalueerd. 

Wat kunnen we er nu mee?

Voor het eerst zijn drie grote bouwprojecten met deze 

methoden geëvalueerd. Het blijkt een uitstekende 

werkwijze te zijn voor organisaties die niet willen afre-

kenen, maar wel willen leren. De learning history is een 

verhaal met drie lagen.

•  De eerste laag beschrijft de feitelijke gebeurtenissen.

•  De tweede laag laat percepties zien van de mensen 

die betrokken waren door middel van uitspraken van 

die mensen.

•  De derde laag bevat vragen en observaties van 

experts die niet betrokken waren. De bedoeling  

van deze laag is de betrokkenen aan het denken  

te zetten.

Voor wie is het interessant?

Verantwoordelijken voor grotere projecten (bestuur-

ders, rekenkamercommissies en directeuren).

Meer informatie

mario.willems@tno.nl

michiel.brouwer@mbdso.nl

Learning history   

Leren van het verleden

21

Procesbegeleiding



Wat is het?

Professionals ontmoeten elkaar regelmatig en delen 

dan ervaringen om kennismanagement in de GWW-

sector beter en sneller te kunnen implementeren.

Wat kunnen we er nu mee?

Een Community of Practice blijkt een positief effect te 

hebben op de verspreiding en doorwerking van ken-

nis. Omdat een COP volledig draait rondom de vragen 

en behoeftes van de deelnemers ‘landt’ de kennis  

en ervaring van anderen meteen.

Voor wie is het interessant?

Professionals in de GWW-sector.

Meer informatie

erik.mischgofsky@deltares.nl

Community of Practice Kennismanagement 

Leren van elkaar

Wat is het?

Een innovatieve aanpak om bestaande methoden  

van risicomanagement routinematig toe te passen in 

organisaties.

Wat kunnen we er nu mee?

Door het toepassen van de ontwikkelde instrumenten 

kunnen organisaties een volgende stap maken met 

het professionaliseren van risicomanagement. Deze 

aanpak geeft inzicht in de aard van de belemmeringen 

voor het routinematig toepassen van risicomanage-

ment. Ook geeft het aan hoe de juiste voorwaarden 

kunnen worden geschapen, voor zowel de individuele 

professional als de organisatie. 

Voor wie is het interessant?

Professionals en managers die verantwoordelijk zijn 

voor het effectief omgaan met onzekerheden in bouw-

projecten.

Meer informatie

martin.vanstaveren@deltares.nl

Professionaliseren van risicomanagement

Innovatief inbedden van risicomanagement

Wat is het?

Professionals delen ervaringen. 

Wat kunnen we er nu mee?

Door het delen van ervaringen met risicobeheersing 

van ondergrondse bouwprojecten in de stad wordt 

risicobeheersing een onderdeel van het normale  

werkproces.

Voor wie is het interessant?

Professionals uit de publieke en private sector, zowel 

technici als projectleiders, die betrokken zijn bij 

ondergrondse bouwprojecten in stedelijke gebieden.

Meer informatie

erik.mischgofsky@deltares.nl

Community of practice - Integrale risicobeheersing ondergronds bouwen   

Ondergronds bouwen met vertrouwen 
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Maarten van Poelgeest
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Ondanks een verwachte stijging van de zeespiegel, een toenemende hoeveelheid hemelwa-

ter en een peilverhoging in het IJsselmeer kunnen Amsterdam en de Noordelijke Randstad 

zich de komende eeuw naar hartenlust blijven ontwikkelen. Maar om adequaat te anticipe-

ren op de gevolgen van klimaatverandering moeten er nu investeringen worden gedaan in 

de ruimtelijke ontwikkeling die pas over en jaar of veertig effect zullen hebben. Verslag van 

een debat over Amsterdam, veilig Venetië van het noorden dat op 26 januari in de Rode Hoed 

werd gehouden.   

Volgens Marcel Stive, hoogleraar aan de TU Delft en ex-lid van de commissie Veer-

man, heeft Amsterdam in ieder geval een goede uitgangspositie. Hij riep in herin-

nering dat Amsterdam al bijna honderd jaar geleden, in 1916, ervoor koos om het 

waterpeil in de stad te gaan beheren. Ruimschoots voor bijvoorbeeld Venetië, dat  

nu pas toe is aan die beslissing. Ruimschoots ook voor Rotterdam, dat die keuze nog 

moet maken. Daarmee is niet gezegd dat alles goed is. Uit een tweetal toetsen in 2001 

en in 2006 is gebleken dat veel waterkeringen niet voldoen aan de bestaande normen. 

Laat staan aan de normen zoals die door de Commissie Veerman zijn voorgesteld en 

die inhouden dat de kans op overstroming wordt verlaagd met een factor 10 tot res-

pectievelijk eens per 100.000 jaar (zeedijken) en eens per 12.500 jaar (rivierdijken).

Veiligheid tegen overstromingen is maar één van de gevolgen van klimaatverande-

ring, voegde Frans van de Ven eraan toe, expert stedelijk waterbeheer bij Deltares. 

Een ander aspect is wateroverlast. Niet alleen als gevolg van hemelwater, maar via 

een omweg ook door grondwater in kelders, kruipruimten en laaggelegen delen van 

de stad. Daar staat tegenover dat periodes van langdurige hitte en droogte kunnen 

leiden tot daling van het grondwaterpeil, het droogvallen van de koppen van houten 

funderingspalen en een grote druk op de beschikbaarheid van drinkwater.  

Afweging 

Volgens Maarten van Poelgeest, wethouder Ruimtelijke Ordening, Water en Grond-

zaken van de gemeente Amsterdam moet waterveiligheid worden afgewogen tegen 

andere belangen (verkeer, wonen) in een integraal proces van ruimtelijke ordening. 

Waar ruimtelijke ordening op nationaal niveau vooral een theoretische exercitie is,  

is het op gemeentelijk niveau de beste manier om problemen en belangen zichtbaar 

te maken. Je staat namelijk voor een concrete ontwerpopgave, waarbij je werkbare 

oplossingen moet bedenken voor de dilemma’s die je tegenkomt. 

Lammy Garming, bestuurslid van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, kon zich niet 

Amsterdam, veilig  
Venetië van het noorden

Van Poelgeest (wethouder Amsterdam):
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vinden in de nevenschikking van waterveiligheid. Volgens haar is veiligheid tegen 

overstromingen ‘hors concours’, want als dat niet goed geregeld is, is leven in een 

laaggelegen gebied als de Noordelijke Randstad onmogelijk. Daarom pleit ze voor 

robuust bouwen, bijvoorbeeld door de grond voldoende op te hogen bij buitendijkse 

bouwprojecten en waterkeringen zo aan te leggen dat ze bij onverhoopte stijging van 

de zeespiegel eenvoudig kunnen worden opgehoogd. Daarnaast denkt ze aan het 

inventariseren van gebieden in de stad die in noodgevallen gecontroleerd kunnen 

overstromen zonder schade aan cultureel erfgoed of infrastructuur. Om problemen  

als gevolg van verhevigde neerslag te voorkomen zou je volgens Garming, ook het 

waterbergend vermogen van de stad moeten vergroten door het verharde oppervlak 

te vervangen en hemelwater op te vangen op daken, in wanden en ondergronds.

Robuust

Tijdens het debat bleek dat een van de vragen waar Van Poelgeest tegen aan loopt  

is hoe Amsterdam 70.000 woningen moet bouwen als de veiligheidsnorm wordt  

vertienvoudigd. Kan dan de tweede fase IJmeer nog worden gebouwd? Moet het 

bestemmingsplan, dat nu in procedure is, worden aangepast? Volgens Stive is dat 

niet het geval. Nederland is namelijk het enige land in de wereld dat voor overstro-

mingen een risicobenadering hanteert, dat wil zeggen: kans x gevolg. Dat houdt in 

dat in sommige gebieden de overstromingskans hoger is dan in andere gebieden, 

omdat de eventuele schade van een overstroming kleiner zal zijn. Voor een diepe  

polder, een snel vollopende badkuip, moeten de keringen zo sterk mogelijk zijn. Maar 

voor een opgespoten gebied zoals IJburg staat er bij een overstroming misschien een 

halve meter water in de wijk en kan de kans op overstroming dus een stuk groter zijn.

Volgens Van de Ven van Deltares kun je de gevolgen ook beperken door wijken meer 

robuust in te richten, bijvoorbeeld door woningen en gebouwen ‘waterproof’ te 

maken. Een relatief eenvoudige methode is het waterdicht afsluiten van de plint van 

het gebouw (de onderste paar meter). Ook zou je de benedenverdieping zo kunnen 

inrichten dat deze zonder bezwaar kan overstromen. Waar deze methoden al worden 

toegepast is de buitendijkse stadsuitbreiding van Hamburg (Hafencity). Het voordeel 

van deze aanpak is dat ‘waterproof’ bouwen ook bescherming biedt tegen het andere 

mogelijke gevolg van klimaatverandering, de in aantal en hevigheid toenemende 

hoosbuien. 

Buienradar draa
gt bij 

aan droge voete
n 
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Integraal model voor stede-

lijk water. Gereed eind 2010
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Wie zal dat betalen?

Een debat is pas echt Nederlands als er ook over de kosten wordt gediscussieerd  

en dan vooral over de vraag ‘wie gaat dat betalen?’ Een deel van de kosten zal worden 

opgebracht door het Deltafonds. Het fonds zal ook door de lagere overheden moeten 

worden opgebracht. 

Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat Nederlanders al eeuwenlang waterschapslasten 

betalen om te zorgen dat we droge voeten houden. Met andere woorden; de water-

schappen zullen een groot deel van het geld op moeten hoesten. Garming vindt dat 

niet vanzelfsprekend. Voor het waterschap maakt het een heel verschil of in een pol-

der twaalf boeren wonen, beschermd door een lage dijk, of dat daar een woonwijk 

komt met 50.000 mensen. In het laatste geval moet het niveau van bescherming en 

daarmee ook de waterkering fors worden verhoogd. Die extra kosten mag je, zo vindt 

ze, toerekenen aan de woningen.

Van Poelgeest voorziet in dat geval echter huizenhoge financiële problemen. ‘In de 

noordelijke Randstad moeten jaarlijks 80.000 tot 100.000 woningen worden 

gebouwd. Tot 2020 is daar 15 miljard voor beschikbaar; een bedrag dat eigenlijk ruim 

twee keer zo hoog zou moeten zijn om het programma uit te kunnen voeren. Daarbij 

is geen rekening gehouden met extra kosten voor waterveiligheid. Dat zou zomaar 

tien miljard extra kunnen zijn. Een ongedekte cheque. Als die moet worden toege-

rekend aan de woningen die gebouwd worden, worden ze onbetaalbaar. Het zou 

betekenen dat we hier niet meer kunnen bouwen’, stelt Van Poelgeest. 

Elders bouwen

Wethouder Van Poelgeest is er voor dat de bouwopgave zoveel mogelijk binnenstede-

lijk wordt gerealiseerd. De ruimte is echter beperkt – circa 50.000 woningen tot 2030. 

Buitendijks bouwen en bouwen in diepe polders is daarom onvermijdelijk. Bovendien, 

zo voegde hij er aan toe, kun je niet alleen met waterveiligheid rekening houden, 

maar moet je ook kijken naar de ontsluiting via wegen en spoorwegen. Anders zou  

je de Amsterdamse bouwopgave achter Amersfoort moeten realiseren. 

Het komt er dus kortweg op neer, zo besloot gespreksleider Nijpels het debat, dat 

bouwen in de Randstad duurder gaat worden als gevolg van de voorstellen van de 

Commissie Veerman. Wie de meerkosten gaat betalen is een vraag die de politiek  

de komende tijd zal moeten beantwoorden.
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Wat is het?

Een biologische methode om de doorlatendheid van 

de bodem te verminderen. Door de groei van micro-

organismen te stimuleren worden lekkages in de 

ondergrond hersteld. Voedingsstoffen worden in de 

bodem geïnjecteerd en worden met het grondwater 

meegevoerd naar het lek. Hierdoor is het onnodig om 

de exacte locatie van het lek te kennen. Het lekdebiet 

kan met een factor tussen 5 en 20 verlaagd worden, 

binnen een periode van enkele weken. 

Wat kunnen we er nu mee?

Lekkages afdichten in waterremmende constructies  

en grondlagen (veen en klei). 

Voor wie is het interessant?

Dijkbeheerders, waterschappen, gemeenten.

Meer informatie

maaike.blauw@deltares.nl

john.lambert@deltares.nl

BioSealing  

Bacteriën herstellen ondergrondse lekkages 

Wat is het?

Een grondverbeteringstechniek, om zandlagen in een 

bodem te versterken met behulp van bacteriën. Het is 

een in-situ cementatieproces waarbij kalkkristallen de 

zandkorrels ‘vast kitten’ om zo de stijfheid en sterkte 

van de bodem te vergroten, met behoudt van de door-

latendheid.

Wat kunnen we er nu mee?

Op pilotschaal een bodem, met minimale verstoring, 

versterken. Het behoud van de doorlatendheid maakt 

het mogelijk om de grond over grote afstanden (mini-

maal 5 m) en herhaaldelijk te kunnen behandelen. 

Het proces kan uitgevoerd worden tot elke gewenste 

sterkte (van 200kPa tot >30Mpa) waarbij meer kalk 

meer sterkte oplevert. 

Voor wie is het interessant?

Aannemers, waterschappen, gemeenten.

Meer informatie

wouter.vanderstar@deltares.nl

hans.groot@deltares.nl

BioGrout  

Bacteriën versterken de bodem

Wat is het?

Verbetering bestaand modelinstrumentarium (Sobek 

en Modflow) en internetdatabase via Hydrologic 

(Hydronet Urban).

Wat kunnen we er nu mee?

Online gegevens van neerslag via KNMI-gegevens per 

vierkante km per gemeente bekijken en importeren in 

het modelinstrumentarium. Daarmee optimaliseren 

we het stedelijke watersysteem door riolering, zuive-

ring en oppervlaktewater te verbinden met deze  

neerslaggegevens. We kunnen nu actuele neerslag 

meenemen als onderdeel van die afweging.  

Verworven kennis zal worden verwerkt in de PAO  

cursus Neerslagradar, het einde van de regenmeter?

Voor wie is het interessant?

Gemeenten, stedelijk waterbeheerders.

Meer informatie

lobbrecht@hydrologic.nl

reichard@hydrologic.nl

Neerslag-afvoermodel voor stedelijk gebied  

Buienradar draagt bij aan droge voeten
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Wat is het?

Een grondverbeteringstechniek om veengronden  

te stabiliseren. Met behulp van silificatie-reacties  

worden de vezels van het veen in situ versterkt.  

Hierdoor neemt de sterkte van het veen toe, waardoor 

het minder zettingsgevoelig is. Doordat de vezels 

ingekapseld worden, neemt de kans van biologische 

en chemische oxidatie sterk af.  

Wat kunnen we er nu mee?

Door het versterken van veen, zonder grondverzet,  

is het mogelijk om op veen te bouwen zonder last te 

krijgen van zettingen. Doordat ook het oxideren van 

veen voorkomen wordt, hebben fluctuaties van  

de grondwaterstand geen negatieve invloed op  

de sterkte en vorm van het veen.

Momenteel is het nog in de onderzoeksfase en kan  

het de komende jaren nog niet worden toegepast  

op grote schaal. 

Voor wie is het interessant?

Gemeenten, aannemers, spoorwegbezitters.

Meer informatie

dianne.denhamer@deltares.nl

hans.groot@deltares.nl

BioVeen  

In-situ stabiliseren van veengronden

28

Wat is het?

Een methode om de grondwaterstanden binnen een 

wijk binnen bepaalde marges te houden.

Wat kunnen we ermee?

De drainage die de grondwaterstanden beheerst  

kan met deze methode worden gestuurd, waardoor  

de grondwaterstanden niet te hoog en niet te laag 

komen. Kwetsbare gebieden, bijvoorbeeld met houten 

palen die kunnen gaan rotten als de grondwater- 

standen te laag komen, worden zo beschermd. 

Voor wie is het interessant?

Gebiedsbeheerders, waterschappen, gemeenten.

Meer informatie

p.j.a.t.m.vanoverloop@tudelft.nl

Bestuurbaarheid van grondwaterstanden   

Gecontroleerd grondwater in kwetsbare stedelijke gebieden
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Wat is het?

Model waarbij alle stedelijke waterstromen integraal 

meegenomen kunnen worden. Het gaat daarbij om de 

waterkwantiteit, de waterkwaliteit is volgend.

Wat kunnen we er nu mee?

Door de flexibel modelopzet kunnen we, afhankelijk 

van de vraag, de schaal van het model en de meeste 

geschikte beschrijving van de relevante waterstromen 

kan kiezen.

Voor wie is het interessant?

Stedelijk waterbeheerders, stedenbouwkundigen,  

ingenieurs.

Meer informatie

toine.vergroesen@deltares.nl

Integraal model voor stedelijk water  

Integraal model voor stedelijk water. Gereed eind 2010

29

 klimaatverandering en milieu
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Wat is het 

Een interactief, ontwerpondersteunend systeem 

waarin de effecten van ruimtelijke ingrepen op  

luchtkwaliteit, geluid, bereikbaarheid, veiligheid, 

groen en water in samenhang worden getoond. 

Wat kunnen we er nu mee?

Urban Strategy koppelt direct mogelijke ingrepen in 

de gebouwde omgeving aan diverse milieueffecten. 

Door simultane koppeling van diverse bestanden  

kunnen interactief de milieueffecten van ontwerp- 

alternatieven worden gepresenteerd. Denk aan wegen 

die worden afgesloten, nieuwe woningen die worden 

gebouwd, of transportroutes die worden gewijzigd. De 

resultaten worden gepresenteerd in 3D-weergaven 

(handig bij interactieve planvormingen) en tabellen en 

grafieken (geschikt voor rapportages).

Voor wie is het interessant?

Ruimtelijke ordenaars, planologen en milieuspecialisten 

van gemeenten. 

Meer informatie

ab.schelling@tno.nl

Urban Strategy Development

Instrument voor interactieve ruimtelijke planvorming
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Wat is het?

Kwaliteitscontrole op advies, onderzoek en ontwerp.

Bodemsaneringen verlopen zelden zoals gepland.  

Bij veel projecten ontstaan problemen waardoor de 

sanering uitloopt en de kosten al gauw de begroting 

met circa 100% overschrijden. Door vooraf het  

conceptuele model van de verontreinigingsituatie en  

de geplande aanpak te toetsen, kunnen de risico’s 

goed in kaart worden gebracht. Hierdoor kan een  

feitelijke afweging plaatsvinden, gebruik makend  

van voortschrijdend inzicht in verontreinigingsgedrag, 

de modernste saneringstechnieken en ervaringen uit 

de praktijk.

Wat kunnen we er nu mee?

Met de Geocheck kan de keuze voor de kosten- 

effectiefste methoden worden getoetst en onnodige  

overdimensionering worden voorkomen. Daarnaast 

kunnen realistische win-win mogelijkheden worden 

gecheckt, bijvoorbeeld de koppeling van sanering aan 

warmte-koude opslag. Bij sanering van vervuilde 

grond wordt de beschikbare kennis over bodem en 

bodemprocessen ingezet in korte checks om de  

haalbaarheid en uitvoerbaarheid van de aanpak te 

toetsen. Er kunnen aanbevelingen gedaan worden om 

projectrisico’s te verkleinen en saneringsinspanningen 

te optimaliseren op factoren als kosten-efficientie en 

duurzaamheid. Bij saneringen wordt aan inhoudelijke 

uitvoerings-ondersteuning gedaan.

Voor wie is het interessant?

Projectontwikkelaars, bouwers en bevoegd gezag.

Meer informatie

jaap.olie@deltares.nl

Geocheck bodemsanering  

Aanpak risico’s en afweging kansen bij bodemverontreiniging op elk moment van het project 
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Wat is het?

Een nascholingscursus van PAO.

Wat kunnen we er nu mee?

Cursisten leren: 

•  Om te gaan met grondwateroverlast  

en met ontwatering.

•  Een grondwateropgave op te stellen.

•  Een integraal ontwateringssysteem  

te ontwerpen.

•  Hoe verantwoordelijkheden voor  

ontwatering vastgelegd kunnen worden.

•  Het ontwerpen en beheren van een  

grondwatermeetnet.

Voor wie is het interessant?

Medewerkers van gemeente, projectontwikkelaars, 

waterschappen en stedenbouwkundigen en  

ingenieursbureaus, betrokken bij de ontwatering  

en het grondwaterbeheer in de bebouwde omgeving.

Meer informatie

frans.vandeven@deltares.nl

r.gremmee@pao.tudelft.nl

Cursus  Ontwatering in stedelijk gebied   

Praktijkgerichte cursus over grondwateroverlast, opstellen grondwaterplannen
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Wat is het?

Een nascholingscursus van PAO.

Wat kunnen we er nu mee?

Cursisten leren: 

•  De technische ins en outs van het bouwen  

van infrastructuur op slappe bodem.

•  Welke ophoogtechnieken in welke  

situaties kansrijk zijn.

•  Wat de eigenschappen van verschillende  

funderings- en ophoogmaterialen zijn.

•  Hoe uitgebreid een grondonderzoek en  

zettingsprognose dient te zijn.

•  De relatie tussen bouwtijd, restzetting  

en kwaliteit van de infrastructuur.

Voor wie is het interessant?

Medewerkers van gemeentes, nutsbedrijven, inge-

nieursbureaus en gww-aannemers, betrokken bij het 

ontwerp, de aanleg en het beheer van ondergrondse 

infrastructuur

Meer informatie

cor.zwanenburg@deltares.nl

Cursus Binnenstedelijke infrastructuur op slappe bodem

De problematiek van bodemdaling in stad en dorp
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Martin van Staveren
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Vier rode draden komen bij voortduring terug in de interviews en het debat over de 

stedelijke bouwopgaven: ruimtegebrek, water, geld, en samenwerking. Uit deze rode 

draden zijn vijf lessen getrokken.

Ruimtegebrek: in de hoogte en ondergronds bouwen
Les 1: Ruimtegebrek ontstaat doordat we in stedelijke gebieden een aantal functies 

met elkaar willen en moeten combineren. Dit zijn de rode, blauwe en groene functies 

van werken en wonen, waterberging, en natuur. Hierdoor ontstaat de noodzaak 

van in de hoogte en in de diepte bouwen. Doordat wateronveiligheid als gevolg 

van de verwachte klimaatveranderingen toeneemt, zijn bepaalde gebieden zonder 

dure maatregelen te onveilig voor bijvoorbeeld woningbouw. Dit vergroot het 

ruimtegebrek nog meer. Daarnaast is meer stedelijke waterberging nodig, wat 

eveneens extra ruimte vraagt.

Water: waterbestendig op slappe bodem bouwen
Les 2: Grote delen van de Randstad worden gekenmerkt door hoge grondwater-

standen en zeer slappe bodem. Daarbij komt nog eens extra water vanuit drie  

fronten, door de verwachte klimaatveranderingen. Zeespiegelrijzing, meer  

neerslag en daardoor meer waterafvoer door rivieren leidt tot toenemende  

wateroverlast en wateronveiligheid. Hierdoor neemt de noodzaak voor water-

bestendig bouwen toe, zowel in de stad als er buiten.

Geld: goedkoper of met meer waarde bouwen
Les 3: Het toenemende ruimtegebrek dwingt tot bouwen in de hoogte en in de 

diepte. Daarbij moet ook nog eens waterbestendig worden gebouwd in een slappe 

bodem, vanwege de toenemende wateronveiligheid. Hoog, diep en waterbestendig 

bouwen genereert maatschappelijke waarde, in de vorm van meer ruimte voor 

groen en recreatie, ruimer wonen, en grotere veiligheid tegen water. Echter, die 

extra waarde is zeer lastig in geld uit te drukken en toe te kennen aan partijen  

die ervoor zouden moeten willen betalen. Dit vereist politiek en bestuurlijk lef.

Samenwerking: partijen effectiever laten samenwerken
Les 4: De drie voorgaande rode draden ruimtegebrek, water en geld, vereisen  

een andere aanpak voor het realiseren van de ruimtelijke inrichting van steden. 

Vanwege de urgentie en complexiteit van dergelijke opgaven, met veel uiteen-

lopende belangen, is de wil van de betrokken partijen om op een nieuwe manier 

procesmatig met elkaar samen te werken een eerste vereiste. Daarbij helpen  

innovatieve manieren van aanbesteden en contracteren met risicodeling. Tevens  

zal in toenemende mate publiek-private samenwerking noodzakelijk zijn, om de 

benodigde forse investeringen te financieren.

Les 5: De vier onderscheiden rode draden en hun onderliggende factoren  

beïnvloeden elkaar. Simpel gezegd, effectief omgaan met ruimtegebrek en  

(meer) water vereist extra geld én andere vormen van samenwerking.

Lessons learned
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Dit leidt tot één centrale vraag: Hoe kan innovatieve technologie, in de vorm  

van de ontwikkelde kennisproducten, een aantoonbare bijdrage leveren aan  

het realiseren van deze maatschappelijke opgaven? 

Bijdragen van Delft Cluster producten

In het voorgaande zijn de urgente maatschappelijke opgaven binnen stedelijke 

gebieden voor de komende decennia geschetst. Door die complexe en langdurige 

opgaven blijken vier rode draden te lopen: ruimtegebrek, water, geld, en samen-

werking. Wat is nu de rol van de technologie in het realiseren van de binnenstedelijke 

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

bijdrage leveren aan in de hoogte en ondergronds bouwen, waterbestendig  

bouwen, het goedkoper bouwen, en het effectiever samenwerken van alle betrokken 

partijen gedurende het gehele bouwproces? De tabel op bladzijde 46 presenteert de 

kennisproducten van Delft Cluster producten binnen het thema Water, bodem en de 

stad. De kruisjes geven aan welke producten een bijdragen leveren aan de vier 

rode draden: ruimtegebrek, water, geld, en samenwerking.

In totaal zijn er 34 Delft Cluster producten weergegeven in deze uitgave. In totaal  

14 van de 34 producten (41 %) leveren een bijdrage aan het reduceren van ruimte-

gebrek, door in de hoogte en ondergronds bouwen te faciliteren. In totaal 26 van  

de 34 producten (76 %) leveren een bijdrage aan het omgaan met de toenemende 

hoeveelheid water, door concrete bijdragen te leveren aan waterbestendig bouwen 

in stedelijk gebied op slappe bodem. In totaal 32 van de 34 producten (94 %)  

leveren een bijdrage aan de factor geld. Dit gebeurt door het reduceren van  

kosten, het leveren van meer waarde, of meer zekerheid tegen dezelfde kosten. 

Tenslotte, in totaal 12 van de 34 producten (35 %) leveren een bijdrage aan het 

beter samenwerken tussen partijen, gedurende de verschillende fasen in het  

bouwproces, vanaf initiatief tot en met oplevering en onderhoud.

Samenvattend, de 34 Delft Cluster producten binnen het thema Water, bodem en  

de stad leveren gezamenlijk een substantiële bijdrage aan het reduceren van de 

problematiek die via de vier rode draden verbonden is aan het realiseren van de 

urgente en complexe stedelijke bouwopgaven voor de komende decennia.  
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Alle producten leveren een bijdrage aan minimaal twee rode draden, vele aan  

drie en er is zelfs een aantal producten dat aan alle vier rode draden een bijdrage 

levert. Procesmatige en technische innovaties gaan daarbij hand in hand.

En nu aan de slag!

Het onderzoeksprogramma heeft een breed scala aan producten ontwikkeld,  

die een concrete bijdrage kunnen leveren aan de urgente en complexe stedelijke 

bouwopgaven van de komende decennia. Het toepassen van deze producten 

gaat niet vanzelf. Onderzoek heeft aangetoond dat de routinematige toepassing 

van dergelijke product- en procesinnovaties gerichte acties vereist. Veranderingen 

zijn onvermijdelijk, voor het scheppen van de juiste voorwaarden in de betrokken 

(project)organisaties én het motiveren van de beoogde gebruikers van de produc-

ten. Dit is een management taak, die modern leiderschap vereist. Alleen het verplicht 

stellen van de toepassing van innovaties leidt tot niets. Echte betrokkenheid 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 eenvoudig 

aan te schaffen, veelal zonder kosten. Tevens is kennis ontwikkeld om die technische 

hulpmiddelen routinematig te laten benutten. Om ze in te bedden in de organisaties 

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

onderzoeksprogramma aan het realiseren van de urgente en complexe stedelijke 

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

van doen: het toepassen, toepassen, en nog eens toepassen. Er samen van leren, 

de producten verbeteren, en ze waar nodig aanpassen. De participanten van Delft 

Cluster werken hier graag aan mee.
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Delft Cluster
Kennisproducten per thema

Ruimtegebrek
In de hoogte en  
ondergronds  
bouwen

Water 
Waterbestendig  
op slappe  
bodem bouwen

Geld 
Goedkoper  
of met meer  
waarde bouwen

Samenwerking
Partijen effec-
tiever laten 
samenwerken

Ruimtelijke ordening ondergronds-bovengronds

1 Cursus Beter bouw- en woonrijp maken X X X

2 RESPOND-model X X

3 Tool voor trekkrachtberekening (voor kabels en leidingen) X X

4 Model Delft Waterstad X X

5 Beeldenboek grondwaterstad X X X

6 TAT: Totaal Andere Tunnel X X X

7 Richtlijn ontwerpmethode horizontale gronddeformaties X X X

8 Bagger als bouwstof X X

9 Tool risico’s bundeling kabels en leidingen X X X

Bouwen en de omgeving

10 Aanbeveling tussen norm en praktijk X X

11 Voorspellingsmodel schades gebouwen bij tunnelaanleg X X X

12 Monitoringsplan bouwputten X X X X

13 Handreiking bezwijkveiligheid boortunnels X X X

14 Grondverbeteringtechnieken X X X

15 COB als portaal voor ondergronds ruimtegebruik en bouwen X X X

16 Geobrain bouwtrillingen X X X

17 Uitvoeringsrichtlijn snelle paaltest + interpretatie X X X

Procesbegeleiding

18 GRIP op gemeentelijke projecten – een werkmethode X X

19 COP GRIP voor publieke organisaties X X

20 Kennismediaton bij gebiedsontwikkeling X X

21 Learning history X X

22 COP Kennismanagement X X X

23 COP Integrale risicobeheersing ondergronds bouwen X X X X

24 Professionaliseren van risicomanagement X X

Klimaatverandering en milieu

25 Grondverbetering  BioGrout X X

26 Grondverbetering BioSealing X X

27 Neerslag afvoermodel voor stedelijk gebied X X

28 Grondverbetering BioVeen X X

29 Integraal model voor stedelijk water X X

30 Bestuurbaarheid van grondwaterstanden X X

31 Urban Strategy Development X X

32 GeoCheck Bodemsanering X X

33 Cursus ontwatering in stedelijk gebied X X

34 Cursus binnenstedelijke infrastructuur op slappe bodem 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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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. 

Wetenschappelijke output
Introductie
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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. 

Scientific output
IntroductionIntroductie
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New perspectives for foundation

Controlled drilling 
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A. Mens (annemieke.mens@deltares.nl)

Reducing the risks in geotechnical engineering  

using artificial intelligence techniques

Reason of the research
Worldwide, ground-related uncertainty and risk 

dominate often in geotechnical engineering. So 

far, technological investigations and develop-

ments in engineering geology focused primarily 

on (computational) modeling and extending 

knowledge about underground behavior. Never-

theless, the results are limited, according to the 

sky-high costs related to failures in construction. 

Apparently, traditional modeling is not sufficient 

anymore. The big profit for the upcoming decennia 

may be found in merging (field) experience and 

theory. 

Project Plan
•  Literature research applied artificial intelligence 

techniques.

•  Validation of the existing prediction models for 

vibratory installation of sheet pile walls, using 

the GeoBrain experience database and the 

ROC-curve technique.

•  Developing a one-class classifier and prediction 

boundaries to assist and improve the use of 

existing prediction models.

Promoter
Prof.ir. A.F. van Tol (Deltares/TUDelft)

a.f.vantol@tudelft.nl

Daily supervisors
ir. M.Korff (Deltares, daily supervisor)  

mandy.korff@deltares.nl

ir. T.J. Bles (Deltares/CUR-committee)  

thomas.bles@deltares.nl

The objective is to reduce ground-related uncertainty and risks while vibrating  

pile-sheets. By developing a machine learning environment it should be possible to 

combine hard data (experiences as well as measurements) with traditional models 

in a database, to be able to make better predictions regarding uncertainty every 

time there is more information added to the database.

New perspectives for foundation
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N.Q Huy (n.q.huy@citg.tudelft.nl)

Reason of the research
Rapid load tests on piles, such as Statnamic or 

pseudo-static tests, are considered as an economic 

alternative for static tests, due to the low costs 

and fast execution of these tests in comparison 

with static load tests. In practical interpretation 

of rapid load tests, the rate effects, i.e. an increase 

in shear strength of soil related to high rate of 

loading, are taken into account for clay, but gene-

rally neglected for sand. In additional, an excess 

of pore water pressure during these tests has 

been observed but the question of its effect on 

ultimate capacity of a pile is not yet answered. 

In order to facilitate the usage of rapid load tests 

to improve the quality of design in the Netherlands, 

the two fundamental questions will be answered 

in this research:

1.  The effect of loading rates on strength of sand 

and on resistance of a pile embedded in sand; 

2.  The excess of pore water pressure and its 

effects on stiffness and ultimate capacity of a 

pile during a quasi-static load test. 

The results of the research will be incorporated in 

Dutch and European regulations, which will be 

developed within the Delft Cluster project.

Project plan
The first question about the rate effects is investi-

gated experimentally by laboratory fast triaxial 

tests and fast model pile tests for dry and satura-

ted sand in a calibration chamber.

The second question about the effects of pore 

water pressure build-up is investigated numerically 

based on the framework of Biot (1956) for the 

dynamic response of saturated porous material. 

These two studies result in a practical model for 

incorporation of these two effects during inter-

pretation of Rapid Load tests. This model will be 

evaluated against a database with field measure-

ments and centrifuge tests for better understand 

the pile and soil behaviours during a rapid load 

test are proposed.

Project results
Different trends of the rate effect and the build-up 

of pore water pressure during a rapid load test in 

sand as well as requirement to understand them 

has been pointed out from literatures. The labo-

ratory tests found no rate effect on shear strength 

and resistance of a pile in saturated sand; and 

the pore water pressure significant affect stiffness 

of the model pile. The numerical investigations 

show the same results.

The findings are implemented in the interpretation 

methods for the rapid load tests to have a better 

predicted static behaviour of a pile from a Rapid 

Load Test.

The results of the research will be incorporated  

in Dutch and European regulations.

Promoter
Prof.ir. A.F. van Tol (Deltares/TUDelft)  

a.f.vantol@tudelft.nl

Improvements for the interpretation  
methods of rapid pileload tests 

New perspectives for foundation



53

J. Dijkstra (j.dijkstra@tudelft.nl)

Reason of the research
With the increasing use of finite element methods 

for the design of pile foundations in practice, it 

becomes necessary to improve the accuracy of

the pile bearing capacity predictions of these 

methods. Especially for displacement piles which 

distort and compact the soil surrounding the

pile during the pile installation phase it is not  

trivial to predict the bearing capacity. In addition 

to the actual pile loading phase also the pile 

installation phase needs to be incorporated in 

the numerical simulation or at least the effects of 

the installation. Therefore it is important to not 

only study the load-displacement behavior of the 

pile head, but to also quantify the soil behavior 

near the pile if current finite element analysis has 

to be improved and to be validated.

Project plan
The general objective of this study is to quantify 

the change in soil state around the pile as a result 

of pile installation. This study is limited to the 

behavior of jacked displacement piles in sand. 

Dynamic effects of pile driving and long-term pile 

setup effects are not taken into account. Given the 

problems presented in the previous section, the 

following objectives are formulated: 

The changes of density and stress in the soil near 

the pile are investigated in physical experiments. 

These physical model tests are simulated in a 

finite element code capable of large deformations. 

Project Results
In the first physical model test the stresses in  

the soil are measured by photoelasticy with a 

newly built full-field polariscope. The strains are 

calculated from the measured displacement 

fields which are acquired with a digital image  

correlation (DIC) technique. The setup proved to 

be capable of measuring the stress distribution 

and strain distribution in the soil near the pile.  

In the second model test, executed in a geotech-

nical centrifuge of Deltares, the soil density 

change near an advancing pile has been measured 

with an adapted resistivity method. The jacked 

pile installation process has been successfully 

simulated by combining the density dependent 

strength and stiffness response of the hypoplastic 

constitutive model with a numerical framework 

capable of large deformations. Two modelling 

approaches have been investigated. The first 

approach simulates the pile installation process 

by inflow of material on the lower boundary while 

the pile is fixed. In the second approach the pile 

is pushed in the soil. In both approaches the mesh 

is fixed. The approach where the pile penetrates 

the soil produced a better spatial distribution of 

the results. 

Promoter
Prof.ir. A.F. van Tol  (Deltares/TUDelft) 

a.f.vantol@tudelft.nl

On the Modelling of  
Pile Installation

New perspectives for foundation
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A. Bezuijen (adam.bezuijen@deltares.nl)

Compensation grouting

Reason of the research
Compensation grouting is used to prevent or 

compensate unwanted settlements caused by  

for example tunnelling. Tunnelling may create a 

settlement trough that can lead to settlements of 

buildings. This can be prevented or compensated 

by a grouting zone in the area beneath or adjacent 

to the building. The grout is injected in the soil by 

injection lances. With packers each individual 

injection opening can be used to inject grout. The 

injection lances are operated from a vertical shaft 

that is constructed before the tunnel passes. The 

length of the lances can be up to approximately 

40 m. The system has been used regularly to pro-

tect buildings founded on a shallow foundation. 

However, the mechanisms that determine the 

shape and the length of the fractures are still 

unknown. 

Project plan
In this programme model tests are performed 

with different grout mixtures and the influence  

on the shape of the fractures is studied. In these 

tests the injection pressure, pore pressure, total 

pressure and volume changes are measured.  

It appeared that most common applied grout  

mixtures did not lead to fracturing of the soil but 

more to a densification of the soil. 

Element tests have been developed and performed 

to check the properties of the grouts that are 

used in the model tests. This resulted in relations 

how permeability of the grout depends on the 

amount of cement and what parameters deter-

mine the leak-off. Furthermore the influence of 

these parameters on the compensation grouting 

process is investigated. With these results it is 

possible to ‘design’ a grout that leads to a fracture. 

Further research will focus on the influence of  

the injection velocity and a quantifying of the 

conceptual model that exist to describe the  

fracture initiation behaviour. Furthermore the 

influence of a fracture on the heave of the soil 

above the fracture will be studied.

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

a.f.vantol@tudelft.nl

Prof.ir. J. Bosch (TU Delft) 

j.w.bosch@tudelft.nl

Controlled drilling
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A.V. van de Graaf (a.v.vandegraaf@tudelft.nl)

Robust cracking predictions for settlement damage

Reason of the research
•  Underground construction implies that existing 

buildings and architectural city heritage face 

the risk of being damaged due to settlements. 

The issue is particularly relevant to cities in 

Dutch Delta areas, because we have a combina-

tion of soft soil, fragile pile foundations and 

brittle, un-reinforced masonry facades. 

•  The engineering challenge lies in the develop-

ment and validation of settlement design rules 

and damage classification systems for different 

building typologies. 

•  The scientific challenge lies in developing more 

accurate and robust models for crack width  

predictions at building level. 

Project plan
This project undertakes fundamental research 

into:

•  A new sequentially linear finite element techni-

que for robust cracking predictions. Start-up 

work has shown that cracking damage due to 

ground settlement is a highly discontinuous 

process. Standard incremental-iterative solution 

techniques often fail. A sequential model has 

potential as an alternative. 

•  A ‘saw-tooth softening’ stress-strain law for 

concrete and masonry. The key is that cracking 

and softening for concrete and masonry are not 

captured via negative stiffness, but via positive 

saw-tooth stiffness, which improves the robust-

ness. 

•  Extension of the saw-tooth softening model to 

non-proportional loadings, e.g. due to dead 

load and the passage of emerging tunnel fronts, 

time-dependent delayed settlements. 

•  Comparisons of the new saw-tooth softening 

model with previous nonlinear incremental- 

iterative models for fixed and rotating cracks. 

•  In connection with the companion project  

‘Computational Modelling of Building Damage 

due to Tunnelling’ the new crack models will be 

used in parametric studies and case histories, 

for different building types. 

•  The companion project will translate the results 

into updates of equivalent beam models that 

can be used by practising engineers. 

The project is attached to COB-project F530 

‘Monitoring North-South Line’,  

in order to inter-address the engineering and 

scientific challenges: applied+fundamental 

research. 

Project results
•  A saw-tooth softening model that gives robust 

and reliable predictions of crack patterns and 

crack widths in masonry and concrete structures. 

•  Improvement of the numerical stability for  

brittle fracture analyses of buildings subjected 

to ground movements. 

•  Numerical support to the companion project 

‘Computational Modelling of Building Damage 

due to Tunnelling’. In that project the numerical 

models result in updated engineering design 

rules for building response to settlement. 

Promoter
Prof.dr.ir. J.G. Rots (TU Delft)  

j.g.rots@tudelft.nl

Controlled drilling
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G. Giardina (g.giardina@tudelft.nl)

Reason of the research
Underground construction implies that existing 

buildings and architectural city heritage face the 

risk of being damaged due to settlements. The 

issue is particularly relevant to cities in Dutch 

Delta areas, because we have a combination  

of soft soil, fragile pile foundations and brittle, 

un-reinforced masonry facades. 

The aim of the research project is to get a better 

understanding of the complex combined soil 

structure interaction process and to fundamentally 

analyze the detailed processes in both subsystems, 

which finally determine the actual damage effects 

on the structures. The understanding should 

result in the development and validation of set-

tlement design rules and damage classification 

systems for different building typologies. 

Project plan
•  Researching on the effects of soil-structure 

interaction with advanced numerical modeling 

considering the influence of the building 

damage.

•  Comparing the qualitative and quantitative  

differences between coupled and semi-coupled 

analysis of soil-building interaction.

•  Application of different crack models for 

masonry and interface models for foundation  

to 2D and 3D building structures.

•  Better understanding of the various factors, 

which can significantly influence the deforma-

tion and damage sensitivity of the structures 

(e.g. confinement and horizontal interaction at 

the soil-building interface, present condition 

and type of the building and its foundation, 

creep effects).

•  Interpretation of the FEM outputs of cracking 

patterns, crack-width etc., to contribute to  

the development of a damage classification 

system. Improvement of the existing, empirical 

derived methods for the estimation and  

prediction of settlement induced building 

damage. The project is attached to COB-project 

F530 ‘Monitoring North-South Line’, in order to  

inter-address the engineering and scientific 

challenges: applied fundamental research. 

Project results
Updated engineering design rules for building 

response to settlement. Extension of knowledge 

from masonry facades to complete buildings, 

including concrete frames. 

Promoter
Prof.ir. J. G. Rots (TU Delft) 

j.g.rots@tudelft.nl

Computational modeling of building  
damage due to tunneling

Controlled drilling
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M. Xie (m.xie@tudelft.nl)

Reason of the research
For a proper risk analysis of traffic accidents in 

road tunnels accurate estimates of the chances 

and effects of these accidents is required. This 

project aims at contributing to a better under-

standing of the accident known as BLEVE, or  

Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion. The 

thermodynamic and fluid dynamic aspects, in  

particular of the rapid vaporization after a sudden 

depressurization will be investigated by a combi-

nation of modeling and experiments. The insights 

gained will be used in predictive models for maxi-

mum overpressure in case of a BLEVE-involved 

accident and will contribute to the safety evalua-

tion of existing road tunnels and design of future 

ones.

Projectplan
One would like to predict the maximal overpres-

sure that will be experienced by the tunnel wall. 

TNO’s current models for prediction of this over-

pressure are conservative and it would be of  

interest to have more accurate models that takes 

the physics of rapid vaporization into account. In 

order to do so the strength of the volume source 

term generating the blast wave has to be known. 

And for this the rate of vaporization and the 

nature of the release of material from the broken 

vessel have to be determined.

Results
A new computer code for the simulation of  

a BLEVE has been developed. It solves 1D  

two-phase Euler equations using the method  

of characteristics (MOC).  

The coding of the particle-path scheme of MOC [1] 

has been finalized and verified with the exact 

solution of the Riemann problem. The coding of 

the thermodynamic equation of state has been 

extended allowing the superheated states of the 

vapor/liquid in thermodynamic non-equilibrium 

to be calculated. The tentative first application 

results indicate that the peak pressure predicted 

using the finite rate vaporization model (relaxa-

tion model) [2] is much lower than (about 1/3 of ) 

the one from TNO’s model. The validity of this 

result will be further studied by evaluating and/

or developing more physics-based models for the 

vaporisation source terms and replacing the 1D 

MOC code by a 2D/3D Finite Volume Code.  

The first task is given  priority. The study of  

experimental results was finalized with a detailed 

report reviewing all the relevant published expe-

rimental work.  We will use these existing experi-

mental data to validate our predictions. The new 

model can then be used for designing future 

experimental facilities for further validation.

Promoter
Prof. dr. D.J.E.M. Roekaerts (TU Delft) 

d.j.e.m.roekaerts@tudelft.nl

Thermodynamic and gas  
dynamic aspects of a bleve

Controlled drilling
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M. Th. van Staveren (martin.vanstaveren@deltares.nl)

Reason of the research
In the Netherlands and abroad, most civil engi-

neering projects face inherently high ground 

uncertainties. These provide substantial project 

risks and hidden opportunities. Howeverm, still 

too often risks occur, with adverse costs and time 

effects, while opportunities remain hidden. In July 

2006, the researcher published internationally 

the book Uncertainty and Ground Conditions –  

A Risk Management Approach (Elsevier, Oxford). 

This book presents the GeoQ framework for 

ground-related risk management, with lots of 

practical examples. Nevertheless, while applicable 

for all types of civil engineering projects, GeoQ 

adoption by project organizations proved to be 

rather complicated. By building forward on the 

book, this research learns how to effectively 

implement existing risk management methodolo-

gies in organizations in the construction industry. 

Project plan
The research included and exploration and deve-

lopment research part. The exploration research 

included identifying, analyzing and classifying 

hurdles and condi-tions for risk management 

implementation in project organizations. There-

fore, results of extensive literature review, project 

experiences, and in-depth interviews with national 

and international authorities, from academia and 

professional practice, were synthesized. Risk 

management, innovation management and 

change management concepts and variables 

were considered. The development research part 

included the step-by-step development of a risk 

management implementation approach. This 

approach has been tested in four case studies, 

modified, judged by an expert panel, and finalized.   

Project results
This research provided unique, scientifically 

grounded and practically tested, design propositi-

ons for implementing risk management in organi-

zations in the construction industry. Two models 

and two audit instruments were developed and 

facilitate the implementation process.  

The research results provide guidance how to 

effectively implement risk management within 

organizations, by explicitly considering the role  

of individual professionals, their organizations, 

as well as the characteristics of risk management 

methodologies. The developed knowledge base 

is useful for implementing risk management in 

the construction industry and in other industries, 

as well as for implementing technical and organi-

zational innovations in organizations. 

Promoters
Prof.dr.ir. J.I.M. Halman (Universiteit Twente) 

j.i.m.halman@utwente.nl

Prof.dr.ir. J.E. van Aken (Technische Universiteit 

Eindhoven) j.e.v.aken@tue.nl

Risk, Innovation & Change: Design Propositions for 
Implementing Risk Management in Organizations

Risk management
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S.J. van Andel (s.vanandel@unesco-ihe.org)

Anticipatory Water Management
using ensemble weather forecasts  
for critical events

Most of today’s inland surface-water systems are 

interrelated to some extent with human society. 

In normal conditions, we make good use of the 

water systems. Critical conditions may cause  

problems, such as floods and droughts. A large 

group of critical events are the meteorological. 

Often operational water managers are informed 

too late about upcoming events to respond to 

them in an optimal manner. The lead-time provi-

ded by monitoring systems and hydrological  

predictions is not enough. Therefore, weather 

forecasting can be used, e.g. as input to the 

hydrological models, to expand the forecast  

horizon in water management. This is called  

Anticipatory Water Management. 

Because of possible adverse effects of anticipa-

tory actions, the uncertainty of the forecasts and 

associated risks of applying Anticipatory Water 

Management have to be assessed. Ensemble  

Prediction Systems have been developed to 

assess dynamically the uncertainty of weather 

forecasts. The objective of this research is to 

improve the end-use of Ensemble Prediction  

Systems in Anticipatory Water Management. 

A framework for developing Anticipatory Water 

Management strategies is proposed. The back-

bone of this framework is verification analysis 

with continuous emulation of forecasts and 

management actions, spanning multiple years. 

The continuous simulation of water management 

can be translated into a time series of costs.  

The total damage costs of critical events and their 

development over the years can be assessed, and 

compared for different forecasting products and 

for different anticipatory management strategies. 

The framework was applied to two case studies 

in flood early warning and control. One case 

study concerned a land-reclamation area in the 

Netherlands, Rijnland, and the other a tributary 

to Lake Tana in the catchment of the Upper-Blue 

Nile. The results in the upper Blue Nile show that 

freely available forecasting products can be used 

to identify critical event. The results for Rijnland 

show clearly that Anticipatory Water Manage-

ment outperforms re-active operational water 

management, both in terms of effectiveness and 

cost efficiency.

Scientists and engineers are called to join in an 

effort to maximise the use of hydro-meteorological 

forecasts in operational water management.

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

r.price@unesco-ihe.org

Daily supervisor
dr.ir. A.H. Lobbrecht (Hydrologic)

arnold.lobbrecht@hydrologic.nl

Innovation for knowledge consolidation
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L. Alfonso (l.alfonsosegura@unesco-ihe.org)

Project plan
A vital part of the modern water management is  

the measurement of the different processes of 

the hydrologic cycle. For this purpose, monitoring  

networks provide data that is used by models  

to generate useful information content which is  

used by managers of water systems and decision-

makers to keep a good water system performance. 

The proposed research looks for maximising infor-

mation content from monitoring networks and 

models for optimal performance of water systems. 

The possibility to reduce the monitoring networks 

without affecting the accuracy of the predictions, 

the use of hydrological and hydrodynamic models 

to interpolate adequately the information to non-

measured points and the use of wireless techno-

logies for the participation of the community in 

extreme-events monitoring are the main ideas to 

develop. The research is divided into three main 

stages: first, the use of models to develop infor-

mation theory –based approaches for locating 

monitors, with the aim of maximising the infor-

mation content and simultaneously minimising 

the dependency among monitors.  Second, the 

application of the concept of Value of Information 

to evaluate monitoring networks, in which the 

best monitoring set is found for a particular sys-

tem, given the consequences of the actions a 

decision maker has to face under uncertainty. 

Third, the development of a methodology to 

involve stakeholders in extreme events monito-

ring, provided the locations with high information 

content and high value of information. 

Project results
As a first result of this research, an information 

theory-based method for localising water-level 

monitoring stations has been developed.  

The placement a set of monitoring points such 

that reduces the uncertainty, understood from 

the Shannon’s information theory perspective, 

related to water-level measurements in a water 

system, has been achieved. Two main methods 

were developed: the Water Level Monitoring 

Design in Polders (WMP), in which the monitors 

are located one by one keeping the information 

content of the set as high as possible and the 

total correlation among the monitors as low as 

possible. The second approach considers a Multi 

Objective Optimization Proble), in which two 

practical situations are considered: 1) taking into 

account the costs of placing new monitors, and 2) 

considering the cost of placing monitors too close 

to hydraulic structures. The costs were considered 

in terms of informative units, for which additional 

terms affecting the objective functions were intro-

duced. The result of the second stage is a method 

to place monitors that takes into account the 

Value of Information, defined as the expected  

difference between the utility of choosing action 

given the prior beliefs about the state of the sys-

tem and the utility of choosing an action given  

an informative device (monitor). The approach 

selects the most valuable set of monitors for a 

particular water system. The third stage considers 

the use of new data coming from stakeholders 

located at the most informative locations, accor-

ding to the previous stages, in order to validate 

the results of an existing model of the system. 

The error between the modelled profile and the 

theoretical profile given by the new point is used 

to improve the model results.

Promoter
Prof. Roland K. Price (Unesco - IHE) r.price@

unesco-ihe.org

Daily supervisor
dr.ir. Arnold Lobbrecht (Hydrologic)  

arnold.lobbrecht@hodrologic.nl

Maximising information content for optimal  
performance of water catchments

Innovation for knowledge consolidation
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C. Alberto Velez (c.velezquintero@unesco-ihe.org)

Optimization of Urban Wastewater Systems using  
Water Quality Based Real Time Control

Reason of the research
The pressure on the Urban Wastewater Systems 

(U.WW.S) increases as urbani-sation continues 

relentlessly in practically all cities of the world, 

and as climate change appears to lead to more 

extreme rainfall events. These pressures have a 

negative effect on the efficiency of U.WW.S to 

control the urban pollution reaching water-recei-

ving systems. The pressure is bigger when the 

U.WW.S have to accomplish the new regulations 

as EU Water Framework Directive that emphasis 

the conservation of good chemical and ecological 

quality of receiving systems.  

Thus, the urban pollution managers are being  

forced to optimize the design and operation of  

U.WW.S to deal with more pressure and new  

criteria for performance.  Within the available 

options to the managers, the real time control 

(RTC) strategies appear as an alternative to the 

conventional measures like increasing pipe sizes 

or increasing the storage or treatment capacities.  

RTC can help to avoid costly capital investments 

by better use of existing facilities, improve the 

capability of the system to adapt in real time to 

changing dynamic loads and to deal with the 

challenge of the river quality (ecological) driven 

approach.

Even though, the strategy has a significant poten-

tial for use even in developing countries, RTC has 

not found wider application.  One of the most 

limiting factors is the lack of a simple but robust 

framework for assessing, designing and tuning 

RTC strategies in U.WW.S, which optimizes its 

performance.

Project Plan
The aim of the research is to develop a socio-

technological framework for assessing and  

implementing water quality based real-time  

control, using all available capacity in the U.WW.S 

to minimise the pollution in the receiving systems. 

The cross concepts are the Integration of the  

subsytems in which it is required to manage the 

sewer network, the wastewater treatment plant 

and the water receiving system as a whole.  

Project Results
Document that systematizes the methodology  

to identify the Potential WQB-RTC in U.WW.S and 

a tool based in ICT that facilitate the process of 

measurement of the potential.  Document that 

systematize the methodology to design and 

implement WQB-RTC in U.WW.S and a Tool based 

in ICT that facilitate the process of design and 

tuning of WQB-RTC strategies.  Two case studies 

where the methodologies are applied: one in 

Netherlands and another in Colombia.

Promoter
Promoter: Prof. dr. ir. Roland Price (Unesco-IHE)  

r.price@unesco-ihe.org

Daily supervisor
Prof. dr. ir  Arthur Mynett (Unesco-IHE)  

a.mynett@unesco-ihe.org

Prof. dr. ir. Arnold Lobbrecht (Hydrologic)  

arnold.lobbrecht@hodrologic.nl

Integrated urban water management
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T. Raadgever (t.Raadgever@geo.uu.nl)

Reason of the research
In recent decades, several developments took 

place that emphasized the need for collaboration 

between policymakers, researchers and societal 

stakeholders in natural resources management. 

First, limitations to the expert knowledge of 

researchers were revealed. Second, society deve-

loped a stronger voice. And third, the need to 

take both technical and social aspects into 

account increased. One of the claimed benefits  

of collaboration is that it enhances learning about 

the issue at stake among the collaborating stake-

holders. This hypothesis is one of the key 

assumptions on which several popular manage-

ment concepts, such as integrated and adaptive 

management, are based. Yet, empirical evidence 

for this hypothesis is not convincing. Therefore, 

we analyzed to what extent collaboration and 

other factors influence learning. The main goals 

were to: explore the concept of adaptive water 

management and its role in transboundary river 

basin management and explore whether collabo-

ration between researchers, policymakers and 

other stakeholders in water management 

research enhances mutual learning.  

Project plan
To realize the first objective, we developed a  

conceptual framework for assessing management 

regimes from the perspective of adaptive 

management. We applied it to assess to what 

extent transboundary regimes in seven river bas-

ins supported adaptive management.  To realize 

the second objective, we developed a conceptual 

framework of the factors that may influence lear-

ning and applied this framework in two case  

studies. The cases are collaborative research  

processes concerning long-term flood manage-

ment in the Lower Rhine basin (Germany and  

The Netherlands) and groundwater management 

in and around Delft. In the cases we used Q 

methodology to assess individual perspectives 

on goals, problems and solutions, both before 

and after a collaborative process in which policy-

makers, stakeholders and researchers collabora-

ted. We used common statistical analysis to 

assess 1) overall changes in perspectives, 2) the 

influence of the presented research results on 

perspectives and 3) the development of consensus 

between the stakeholders over time. To explain 

the learning that occurred, we observed and ana-

lyzed the collaborative process and interviewed 

participants. Finally, we explored the relation 

between collaboration and learning by analyzing 

differences in the degree of learning between  

the two cases, between participants and non- 

participants in each case and between individual 

participants in each case. 

Project results
The main results related to our first goal were 

published in Ecology and Society. The results 

related to the second goal suggest that only 

intensive collaboration enhances learning. Lear-

ning also appeared to be influenced by factors 

external to the collaborative process, such as the 

urgency of the issue at stake and strategic consi-

derations. We recommend collaboration between 

researchers and other stakeholders only when  

all stakeholders are highly motivated and have 

sufficient resources to collaborate intensively. 

Promoter
Prof.dr.ir. N.C. van de Giesen (TU Delft) 

n.c.vandegiesen@tudelft.nl

Does collaboration enhance learning? The challenge  
of collaborative water management research

Integrated urban water management
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C. Vink (kees.vink@kwrwater.nl)

Reason of the Research
Management of hydrological and other natural 

resources is becoming increasingly complex 

because of their increasing scarcity, the increa-

sing number of actors and objectives involved, 

and because of the increasing rate of change  

of technological, environmental and economic 

conditions. The risks of choosing suboptimal  

solutions have become more pronounced 

because of this increasing complexity. 

 

Yet, at the same time computers have become 

more powerful and computer based heuristic  

optimisation techniques have become more 

suitable for complex, nonlinear and interdepen-

dent optimisation problems. 

Consequently, the hypothesis of this thesis is that 

application of heuristic optimisation techniques  

to complex spatial environmental problems with 

multiple objectives can improve the identification 

of (near) Pareto-efficient solutions and thus contri-

bute to more effective decision making.

Project plan
The main objective of this thesis is to assess 

whether the use of heuristic optimisation techni-

ques can lead to better decision making in complex 

environmental problems.

Project results
The results of the case studies confirm the hypo-

thesis of this dissertation that the application of 

heuristic techniques to complex optimisation pro-

blems in spatial planning and resource manage-

ment enables better, more efficient decision 

making.  The genetic algorithms that were built 

specifically for the case studies provided a power-

ful, stable and flexible optimisation technique. 

Pareto-optimality and uniqueness of solutions  

proved to be effective, unbiased fitness criteria for 

identifying trade-off curves. In these three case 

studies a certain degree of tuning of the genetic 

algorithm was necessary for the more complex 

versions of the problems. Consequently, it is consi-

dered essential to validate the results of heuristic 

optimisation techniques. Although complete  

validation is principally not possible, several ways 

of circumstantial validation could be achieved.

Three different methods of circumstantial  

validation were applied:

1.  Formulation of ‘dummy’ problems that are  

similar to the real optimisation problem, but 

constructed in such a way that one or more 

properties of solutions along the Pareto front 

of the ‘dummy’ optimisation problem are 

known; the results of the optimisation of the 

real problem can thus be partially validated.  

2.  Analytical inspection of particularly the 

extreme ends of Pareto fronts. 

3.  Application of the genetic algorithm to similar, 

but simplified problems that allow application 

of other techniques, such as linear or nonlinear 

programming, while maintaining a similar 

degree of difficulty of the modified problem 

from the viewpoint of optimisation by a heuristic 

technique. 

Promoter
Prof. dr. P.J. Stuyfzand (VU)  

pieter.stuyfzand@falw.vu.nl

Continuing Lines; Application of heuristic  
optimisation techniques for spatial environmental  
problems with multiple objectives

Integrated urban water management
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T. Vergroesen (toine.vergroesen@deltares.nl)

Reason of the research
The public interests of urban drainage and water 

supply are very high and every year large invest-

ments in urban water systems are made. However 

the functions of the urban water are changing. 

The demands are rapidly increasing. The role and 

functions of the urban water as well as the num-

ber of parties involved are increased. Techniques 

to make an area suitable for building are changed, 

new types of water infrastructure are developed, 

the role of water in urban design and spatial 

development is changed, etc. The change of all 

these interests calls for a more integrated appro-

ach of the urban water management.

Project plan
The approach is to first define a number of drai-

nage concepts for various types of urban areas 

and than set up the required modeling instrument 

as a kind of toolbox consisting of lots of diffe-

rent tools (programs and/or processes). The 

tools (processes) or group of tools (programs)  

in the toolbox will be exchangeable with other 

existing tools, or can be replaced by newly deve-

loped tools. This way a flexible instrument will 

be developed, that can be tailored to the desires 

and the demands of the user of the instrument. 

Necessary steps to come to an integrated  

approach are:

•  Analysis of the state of the art in urban water 

modeling, both availability of  

concepts and application in practice. 

•  Analysis of the complete system, the different 

components and their mutual connection. 

•  Selection of the important relations, inside the 

complete system as well as the interaction 

between the different parts, that are specific for 

the scale of the problem. 

•  Determination of these relations in a modeling 

instrument. 

•  Use of the instrument to facilitate the processes 

of urban planning and design. 

Project results
The development of the approach and the instru-

ment will focus on the water fluxes inside as well 

as in-between the different parts of the urban 

water system: rainfall-runoff, surface water, 

groundwater and the sewer system. Especially 

important are the coherence and the interaction 

of these fluxes. The instrument will be tailored to 

provide insight in urban water systems, quantita-

tive as well as qualitative, to support civil engi-

neers, urban designers and operation & mainte-

nance in performing their work. The instrument 

that is being developed has to be able to:

•  Communicate with all kinds of existing models 

and techniques. 

•  Solve problems with a complexity varying from 

planning-studies  

to real-time studies. 

•  Choose between several levels of physical  

process description. 

•  Use different solution techniques simultane-

ously (programs, density, time steps, accuracy, 

etc.) in different areas of the model. 

•  Integrate with GIS and other user interface 

tools.

Promoter
Prof.dr.ir. N.C. van de Giesen (TU Delft) 

n.c.vandegiesen@tudelft.nl 

Daily supervisor
Dr. ir. F.H.M. van de Ven (TU Delft/Deltares)  

frans.vandeven@deltares.nl

Development of an integrated approach and  
modeling instruments for urban water systems

Integrated urban water management
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R. Stoevelaar (ruud.stoevelaar@deltares.nl)

Reason of the research
The axial bearing capacity of piles is predicted 

with use of empirical methods. In Belgium, the 

Netherlands and France use is made of CPT 

results for the design of compression pile bearing 

capacity, but the design rules differ. With imple-

mentation of the Eurocode it is important to form 

a common insight in the quality of the methods. 

The results of pile load tests compared to the exis-

ting design approaches can differ considerable. 

Point resistance and shaft resistance must be  

treated separately to gain sufficient insight in pile 

behaviour to improve the design model. This 

detailed analysis of behaviour was not available 

for full displacement piles. The objective of the 

project is harmonisation of the design rules for 

compression pile bearing capacity based on elec-

trical CPT-results. It is anticipated that harmoni-

sation leads to commonly agreed design rules 

which can be accepted as a method which to be 

included in the National Annexes, and can lead  

to an  European method that may be included in 

Eurocode 7 after discussion in the several Technical 

Committees. 

Project plan
Evaluation of existing pile load test in Belgium, 

France and the Netherlands and preparation of a 

documented database.

Interpretation of high quality pile load tests and 

evaluation of the Belgian, France and Dutch NEN 

6743 empirical design models. The averaging 

method for cone resistances and correction factors 

for the installation effects have been investigated, 

for both shaft friction and point bearing capacity 

for full displacement piles. 

Project Results
A database of pile load test has been prepared 

with test results from the Netherlands and  

Belgium, including the accompanying digital CPT 

results for clear prediction of bearing capacities. 

The shaft friction for full displacement piles is 

evaluated. For point load bearing for full displace-

ment piles the averaging method is reviewed and 

the installation factors have been determined 

based on the mean least square method and 

based on statistical analysis.

It is shown that different pile behaviour exists for 

relatively shallow penetration in sand and deep 

penetration in sand. For the pile point bearing 

capacity a considerable low bearing capacity is 

found compared to the approach from NEN 6743. 

This conclusion is supported with other internati-

onal research. The approach for shaft friction in 

NEN 6743 is supported by the test results; this is 

due to the limiting values for the shaft friction.

For more information
Ir. J. Rietdijk 

jennifer.rietdijk@deltares.nl

Ir. H. van Lottum  

haike.vanlottum@deltares.nl

Axial bearing capacity of piles

Other highlights
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N. D’Haese  (dhaese@fsw.eur.nl)

Nowadays, the Netherlands are confronted with a 

range of ‘persistent’ problems. These are problems 

characterized by significant complexity, structural 

uncertainty, unclear governance and high stakes 

for a diversity of stakeholders involved. Examples 

are a high emission of greenhouse gasses, traffic 

congestion, water related problems like floods or 

an ageing population. 

A transition is a structural change in the way a 

societal system operates and can form a solution 

for this type of problems. It is a long-term process 

resulting from a coevolution of cultural, institutio-

nal, economic, ecological and technological deve-

lopments on various scale levels resulting in a 

more sustainable society. Because of the com-

plexity of the interplay of the various building 

blocks of societal systems – like actors, structures, 

knowledge and techniques – a transition cannot 

be steered. But one can undertake some guided 

interventions aimed at influencing the direction  

of the overall process. 

Transition management is a branch of research in 

the field of transition sciences investigating this 

last topic. In this scientific discipline managerial 

tools and methods are developed that can assist 

innovators, governments and other societal actors 

in making an effective contribution to the desired 

transition process. Monitoring is an essential ele-

ment of transition management. It differs funda-

mentally, however, from more regular forms of 

monitoring in that one of the points of departure is 

the acknowledgement of not knowing much about 

the specific process being monitored. Transition 

processes unfold along a variety of pathways; the 

ultimate constitution of the societal system under 

investigation remains uncertain to a certain extent; 

and it has not been fully elucidated yet what the 

best conditions and mechanisms are to influence 

this kind of change processes. So except for some 

general transition patterns distilled out of historical 

case studies, monitoring starts from a state of ‘not 

knowing’. 

As a result of all this, transition monitoring requires 

continuous measurement and evaluation in inter-

action with actors from within the system of both 

the on-going dynamics of a transition and actions 

that influence it. In this way, monitoring can pro-

vide useful insights in how process interventions 

can be improved. So formulating policy recommen-

dations is an integral part of transition monitoring.

The ultimate goal of this research project is to 

develop a general monitoring framework to sup-

port future transition monitoring initiatives. This 

framework will result from the integration of infor-

mation obtained through action research in colla-

boration with six Bsik programs of which Delft  

Cluster was one. The other ones were Transforum, 

Transumo, PSIBouw, Leven met Water and Ruimte 

voor GeoInformatie. In each of these programs a 

monitoring team has been active (or still is) consis-

ting of both transition scientists and members of 

the program. Their task was to monitor possible 

transition dynamics in their respective operational 

fields and reflect on it, making use of the theoretical 

underpinnings of transition science and insights 

from research on sustainable development. The 

data collected from these monitoring activities will 

strengthen the empirical base of transition science 

and deepen the theoretical understanding of the 

course and dynamics of transition processes. In  

the mean time lessons will be learned for a more 

effective transition management in the future.  

Within these teams also valuable information was 

gathered about the criteria for a good functioning 

monitoring team both internal and in interaction 

with its environment, and its optimal composition. 

Promoter
Prof. dr. ir. J. Rotmans (Erasmus Universiteit)

rotmans@jsw.eur.nl

Daily supervisor
Dr. H. Diepenmaat

henk.diepenmaat@actors.nl

Transition Monitoring

Other highlights
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M. Huffstadt (mirjam.huffstadt@hu.nl)

Over the last four years, Delft Cluster has been 

one of the financiers and ambassadors of the  

readership in urban renewal management. There 

is great demand for people in the field of urban 

renewal and area development who are capable 

of working at the various levels of scale required 

at the cutting edge of policy and implementation. 

The aim of the readership programme is to train 

students so that they will be able to guide both 

the content and process of transformation areas, 

where the objectives may not only concern physi-

cal space but socio-economics, sustainability and 

culture as well. In these areas, public and private 

parties must cooperate in a complex environment 

where a sound foundation and quality are 

required. The second aim is to ensure that  

education and industrial practice are more closely 

matched in future, and to adapt the methodology 

of practically-oriented research in the readership 

programme. 

During these four years, the readership with six 

Higher Colleges of Education and representatives 

from industrial practice has meant that urban 

renewal and area development has become 

embedded in the bachelor and master courses  

of Hogeschool Utrecht, Hogeschool Rotterdam, 

Saxion Hogescholen, Avans, Hogeschool t Zuyd 

and Hogeschool Amsterdam. 

As a result, all six colleges now offer minors in 

urban renewal and area development as part  

of their curriculum, accessible for third year  

students from a variety of disciplines. As part of 

these minors, practical projects from corporations, 

developers, municipalities, consultancy bureaus, 

and construction companies are translated into  

a knowledge question which is then processed in 

accordance with the methodology used in field-

oriented research.  The results are presented 

annually to those working in the field, as well as 

to those readers and students who are involved. 

In addition, the Hogeschool Utrecht, Hogeschool 

Rotterdam and Saxion Hogescholen have develo-

ped the Masters ‘Urban and Area Development’ 

(see www.muad.nl) together with involved  

readers. Project leaders and policy workers from 

public and private parties with a minimum of three 

years work experience can apply for the Masters. 

Students undergo training as a programme mana-

ger or area manager in complex developments for 

both public and private parties.  To ensure that 

the link to industrial practice remains up-to-date, 

an ambassador’s circle of developers, corporations, 

municipalities, construction and consultancy 

companies is in place. To increase know-how 

even further, there is cooperation with lecturers 

from various universities and knowledge institutes 

such as KTB, KEI, Habiform, PSIBouw and Delft 

Cluster. The Masters training is accredited by the 

NVAO, and the second group of students has 

already begun the programme. Students and 

employees are enthusiastic about the innovative 

combination of lectures and practical on-site 

work, the proficiency training, intervision and 

coaching that the training offers.

Readership in urban renewal management 

Other highlights
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Productenlijst
Titel Productnummer Bladzijde

Aanbeveling tussen norm en praktijk 10 22

Bagger als bouwstof 8 14

Beeldenboek grondwaterstad 5 13

Bestuurbaarheid van grondwaterstanden 30 39

Biogrout 25 38

BioSealing 26 38

Bioveen 28 39

COB als portaal voor ondergronds ruimtegebruik en bouwen 15 23

Community of Practice - Integrale risicobeheersing ondergronds bouwen 23 32

Community of practice- GRIP voor publieke organisaties 19 30

Community of Practice Kennismanagement 22 32

Cursus Beter Bouw- en Woonrijp maken 1 12

Cursus Binnenstedelijke infrastructuur op slappe bodem 34 41

Cursus Ontwatering in stedelijk gebied 33 41

Geobrain bouwtrillingen 16 24

GeoCheck Bodemsanering 32 40

GRIP op gemeentelijke projecten - een werkmethode en cursus 18 30

Grondverbeteringstechnieken: compensation grouting en grondbevriezing 14 23

Handreiking werkelijke bezwijkveiligheid boortunnels 13 23

Integraal model voor stedelijk water 29 39

Kennismediation bij gebiedsontwikkeling 20 31

Learning history 21 31

Model Delft Waterstad 4 13

Monitoringsplan bouwputten 12 22

Neerslag-afvoermodel voor stedelijk gebied 27 38

Professionaliseren van risicomanagement 24 32

RESPOND-model 2 12

Richtlijn ontwerpmethode horizontale gronddeformaties 7 14

TAT (totaal andere tunnel) 6 13

Tool risico's bundeling kabels en leidingen 9 14

Tool voor trekkracht-berekening (voor kabels en leidingen) 3 12

Uitvoeringsrichtlijn snelle paaltest + interpretatie 17 24

Urban Strategy Development 31 40

Voorspellingsmodel schadeclassificatie aan gebouwen bij aanleg van tunnels 11 22
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