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World Class?
Voor u ligt een nieuwe Contact met een keur aan boeiende bijdragen. Wat is daarin een rode 
draad voor dit voorwoord? 

Ik kies voor nu en hier een ‘globale’ vlucht naar voren: het College van Bestuur heeft onlangs 
een debattraject ingezet - eerst met decanen en in het voorjaarsoverleg met de afdelingen 
- om ons intensief te bezinnen op wat nodig is om een world class universiteit te blijven. We 
zien vele Angelsaksische instellingen met scherpe selectie aan de poort, enorme endowments 
en een heel andere staf/student ratio dan bij ons de academische eredivisie vormen. 

We zien Aziatische universiteiten ons voorbij schieten in de rankings. Waar staan wij, nu 
en over 10 jaar? Kortom, wat doet Delft in ‘the battle for brains’? Weten wij de slimmere 
studenten der natie alsmede die uit het buitenland aan te trekken? Zien wetenschappers 
uit binnen- en buitenland Delft als heerlijke stad om in te wonen en de TU als aantrekkelijk 
instituut om aan verbonden te zijn? Een verstandige strategie is eigen kweek te koesteren, 
lijkt mij. Ook: bij ons afgestudeerde toppers die elders zijn doorgebroken willen we best 
terug in Delft! 

Graag hoor ik van zittende wetenschappers hoe wij als faculteit hen kunnen boeien en binden: 
zijn het onze labs, is het werkklimaat in Nederland doorslaggevend, of boeit vooral het mooie 
samenspel van science, engineering en design? En een vraag aan eenieder die de prestigieuze 
conferenties bezoekt: welk talent spotten jullie daar dat hier prima zou passen en ons verder 
kan helpen in de vaart der academische volkeren? Kijk scherp rond en laat het weten.

Bert Geerken, 
Decaan van de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen

Home with a skin

Applied Earth Sciences 
bedient wereldmarkt

4
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8 Marjan Hagenzieker: 
De vele facetten van 
verkeersveiligheid

“Bij ons afgestudeerde toppers die elders zijn 
doorgebroken willen we best terug in Delft!”
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op alle niveaus toepasbaar is.” ook zijn 
technische kennis geeft voordelen, zegt 
Büchner. “Ik weet hoe het werkt, als 
ik een fabriek of lab binnenkom. Mijn 
handen gaan dan ook kriebelen - dan 
komt het kleine kind dat de tractor uit 
elkaar wil halen even naar boven.”

Schijnbare tegenstelling
op dit moment werkt Büchner meer 
met mensen dan met techniek - maar 
juist die geven hem energie. “Ik geniet 
er zeer van om met een grote, gevari-
eerde groep mensen een com plex 
probleem op te lossen. Vorige week 
was ik in Zuid-Amerika en bekeek 
ik met de AkzoNobel-teams daar de 
markt. Daarvoor was in India en in 
China. Ik doe dan ‘townhall meetings’ 
waarbij ik in het midden ga staan en 
mensen vragen kunnen stellen. Dat 
zijn leuke dingen, ik krijg energie van 
de mensen die ik ontmoet bij klanten 
en in fabrieken. Natuurlijk is het soms 
ook moeilijk - in een crisis moet je 
op ruimen in een bedrijf, maar wij hou-
den tegelijk absoluut vast aan onze 
langetermijn-focus. Die is gericht op 
duurzaamheid en innovatie. Dat is voor 
sommige mensen een tegenstelling. 
Maar over 300 jaar moeten we ook 
nog bestaan. Voordat 50.000 man 
die beweging maken - dat kost tijd.” 

Delftse samenwerking
Bij die innovatie speelt TU Delft soms 
een rol. De coatings voor de Nuna 7 - 
winnaar van de World Solar Challenge 

industrieel engineer- en productie-
bedrijf Sulzer. Daarna kwam Akzo-
Nobel, waar hij sinds 2 jaar CEo is. 
Een logische, maar ongeplande stap. 
Büchner: “Ik heb eigenlijk nog nooit 
een volgende baan geaspireerd - er 
komt een uitdaging op mijn pad waar-
van ik denk: wow, leuk. Iets waar ik 
me voor in wil zetten, bedrijven waar 
ontzettend veel spannende dingen 

gebeuren. Werken in internationale, 
complexe organisaties waar je met heel 
veel verschillende mensen dingen kunt 
oplossen - dat is echt een uitdaging.”

Delfts denken
Terug naar Delft. Wat gebruikt hij uit 
zijn TU-tijd? “In Delft leer je heel goed 
hoe je een complex probleem in stuk-
ken uit elkaar neemt en priori teiten 
stelt aan onderdelen. Die oplos vaardig-
heid heb je voor altijd bij je. Waarbij 
ik wel vind dat ingenieurs soms de 
neiging hebben om de negatieve 
dingen te zien, en altijd alles willen 
verbeteren. Al is het een drijfveer die 

“Soms is het beter om 
niet te weten waar 
je aan begint.”
Alumnus Ton Büchner, sinds 
2012 topman van AkzoNobel, 
zorgde met de nodige moed 
dat zijn carrière zich con cen-
treerde rond de twee dingen 
die hij belangrijk vond: de 
wereld zien, en werken met 
een tastbaar product. Een 
gesprek over zijn carrière, 
de banden met Delft en 
hoe het is om CEo te zijn.

Hij groeide op in een klein dorp 
in Brabant, waar hij tussen de 
paarden en koeien aan tractoren 

sleutelde. Daar begon de liefde voor 
techniek, nog steeds te zien aan zijn 
enthousiast bewegende handen als hij 
iets technisch uitlegt. Tijdens zijn studie 
raakte Büchner gefascineerd door de 
interactie tussen water en land, en hij 
studeerde af in offshore-technologie 
en Kustwaterbouw. “Delft was overwel-
digend,” zegt hij terugkijkend. “Het 
voelde als een grote stad. Ik werd lid 
van Virgiel en had een ontzettend 
mooie tijd. Terug in Nederland had ik 
na 23 jaar weg te zijn geweest binnen 
een paar maanden mijn hele jaarclub 
thuis op bezoek. Dat is natuurlijk 
fantastisch.’

Verschil maken
om erachter te komen of Büchner de 
juiste keuze had gemaakt, ging hij 
tijdens zijn studie in de zomervakantie 
werken bij Allseas. Nog belangrijker 
was dat hij na alle berekeningen ook 
wilde werken met iets dat hij ‘vast kon 
pakken’- een drive die in zijn carrière 
leidend bleef. Naast een andere drive: 
de wereld zien. Meerdere malen zegde 
hij zijn baan op voor nieuw werk op een 
nieuwe plek - misschien wel tekenend 
voor een echte entrepreneursgeest. 
Büchner werkte onder meer in 
Los Angeles, Singapore, China en 
Zwitserland. “Toen ik wegging uit 
Nederland, zou het voor anderhalf 
jaar zijn. Het werden er 23. Soms is 

het ook goed om niet te weten waar 
je aan begint - ik denk dat dat voor 
veel entrepreneurs geldt. Anders zou-
den ondernemers zich er misschien 
niet eens aan wagen. Maar gedreven 
mensen met mooie initiatieven die 
de moed hebben dingen door te trek-
ken - die maken het verschil.” of hij 
verschil maakt - een beetje, denkt hij. 
Uitspraken over welk verschil, die laat 
hij liever aan anderen over. 

Ongeplande carrière
Na het werken in de VS en Azië volgde 
twaalf jaar in Zwitser land, waarin 
Büchner onder meer CEo was van 

2013 - zijn ontwikkeld door TU Delft 
in samenwerking met AkzoNobel. 
Hetzelfde geldt voor de fiets waarop 
onlangs een nieuw wereldrecord werd 
gevestigd - de Velox3. “Technolo gische 
ontwikke lingen wil je wel door blijven 
zetten,” zegt Büchner. “We doen veel 
leuke dingen met Delft. Daaruit ont  staat 
uiteinde lijk de volgende generatie 
pro   duc ten.” Samen werken is ook een 
manier voor studenten om AkzoNobel 
te leren kennen - en vice versa. 

“In Delft spreek ik sinds kort af en toe 
met de rector om te kijken wat we 
nog meer samen kunnen doen,” zegt 
Büchner. “Het leuke is - die discussie 
hebben wij ook in andere plaatsen op 
de wereld, waar we ook weer andere 
bedrijven tegenkomen. We kunnen 
verbanden leggen, en zo ontstaat 
er een goede wisselwerking tussen 
bedrijfsleven en universiteiten.”

Kleur en technologie
Zelf had Büchner 25 jaar geleden 
geen ‘CEo’ geantwoord, als je hem 
had ge vraagd waar hij nu zou staan. 
“Ik stelde me bijvoorbeeld voor dat 
ik een klein bedrijf zou managen als 
eigenaar. Wel met een tastbaar pro-
duct - het is altijd onwaarschijnlijk 
geweest dat ik consultant of bankier 
zou worden. Pas als je voor een pro-
duct een echte passie hebt, wordt het 
voor mij leuk. Zoals nu. Het brengen 
van kleur en technologie naar mensen 
vind ik heel erg mooi.” 

• Ton Büchner (1965)
 
• Afstudeerrichtingen: 

offshoretechnology en 
kustwaterbouw 

 
 Andere opleidingen: 

Civiel ingenieur, TU Delft
 Master of Business Administration 

(MBA), IMD, Zwitserland 
Stanford Executive Program (SEP), 
Stanford University, Verenigde 
Staten

• 2012 - heden
 CEO AkzoNobel NV
 2007 - 2012 

CEO Sulzer Ltd., Switzerland
 1999 - 2007 

Diverse functies, waaronder divisie 
leiding van twee divisies bij Sulzer,  
Zwitserland

 1996 - 1999 
Chief Representative en General 
Manager Compressors bij Sulzer 
International, China 

 1994 - 1996 
Strategic Development Manager 
bij Sulzer Management, 
Zwitserland

 1992 - 1994 
Project manager bij John Brown 
Engineers & Constructors 
(Nederland) en R.J. Brown and 
Associates, Singapore

 1990 - 1992 
Project Manager Offshore Pipelines 
bij R.J. Brown and Associates, 
Zuidoost Azië

 1987 - 1990 
Design Ingenieur Olie & Gas 
bij Allseas Engineering, Delft, 
Nederland 

• Burgerlijke staat: gehuwd 

 

A precipitation shift from 
snow towards rain leads to 
a decrease in streamflow
Wouter Berghuijs

Door de opwar ming van de aarde 
zul len rivieren in door sneeuw beïn-
vloe de gebie den signifi cant minder 
water gaan afvoeren. De opwarming 
van de aarde zal tot gevolg hebben 
dat neer slag minder in de vorm van 
sneeuw en meer in de vorm van 
regen zal vallen. 

Wouter Berghuijs vroeg zich in zijn 
afstudeeronderzoek af wat dat voor 
gevolgen heeft voor de gemiddelde 
hoeveelheid water die door een 
rivier stroomt. “Wij hebben nu voor 
het eerst aannemelijk gemaakt dat 
een afname van sneeuw- en een 
toename van regenval wel dege lijk 
ook verschil maakt voor het gemid-
delde rivier afvoer over een heel jaar. 
Die hoeveel heid neemt name lijk af, 
met alle moge lijke gevolgen van 
dien. Het beter begrijpen van derge-
lijke mecha nismes is iets voor nader 
onderzoek. De belangrijke bevinding 
van ons onderzoek is dat wij hebben 
aangetoond dat we een afname in 
rivierafvoer moeten verwachten; iets 
wat tot nu toe niet werd gedacht.”

Structural Safety - study into 
critical factors in the design 
and construction process
Karel Terwel

De menselijke factor moet veel 
nadrukkelijker worden mee ge  no men 
om vei li ge con struc ties te kunnen 
maken. “De hui dige maat rege len 
op het gebied van bouw  manage-
ment zijn in de normen echter 
weinig concreet gedefinieerd en 
organisatorische factoren krijgen 
vrijwel geen aan dacht,” zegt weten-
schapper Karel Terwel. 

Zijn promotie-onderzoek naar con-
struc tieve veilig heid toont onder 
meer aan dat 90 procent van de 
schade gevallen wordt veroor zaakt 
door mense lijke fouten in ontwerp, 
uitvoering en gebruik. “Toch wordt 
de factor ‘menselijke fouten’ nu niet 
meegenomen in de constructie-
berekeningen,” zegt Terwel. 

Terwel richtte zich daarom in zijn 
onderzoek op het identificeren van 
menselijke en organisatorische fou-
ten en de achterliggende facto ren 
daarin. Terwel adviseert een aantal 
maatregelen te treffen. “Deze zijn al 
wel vaker genoemd, alleen werden 
ze tot nu toe niet breed opgevolgd. 
Voor constructief risicomanagement 
dienen bijvoorbeeld duidelijker 
richtlijnen beschikbaar te komen. 
Daarnaast zal een verhoging van 
de aansprakelijkheid van adviseurs 
mogelijk leiden tot verbetering.”

disserTaTies

Meer dissertaties 
http://repository.tudelft.nl

“Ik stelde me bijvoorbeeld voor dat 
ik een klein bedrijf zou managen 
als eigenaar. Wel met een tastbaar 
product.” 
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Ieder jaar studeren rond de 350 masterstudenten af aan de faculteit Civiele 
Techniek en Geo weten schap pen. De MSc scriptie is het eind werk van de 
opleiding en stelt studenten in staat om af te studeren als Master of Science. 

officieel is de tijdsinvestering hiervoor 22 tot 26 weken. Regel matig krijgt de 
faculteit vragen over wie dat zijn en waarin ze afstuderen. 

Het overzicht van al deze titels, plus de afstudeerder en begeleider, publi ceren 
we daarom sinds kort in een portal op de website. Per kwartaal wordt het over-
zicht geactuali seerd. De portal is ingedeeld naar de verschillende MSc tracks en 
alle abstracts en gehele scripties zijn bij aan clicken direct te lezen in de repository 
van de TU Delft. 

Bezoek www.citg.tudelft.nl/masterstheses

Veel leesplezier!

MSc Scripties online

NICE To know

op 11 november 2014 kwamen meer dan 100 
alumni en relaties langs bij de faculteit Civiele 
Techniek en Geo wetenschappen voor de open 
Labs. Bezoekers kregen een flitscollege van 
Prof. Peter Rem over Recycling en volgden 
rondleidingen langs de diverse opstellingen 
in het Bouwlab, Waterlab en Geolab. 

We vinden het belangrijk om ons experi men-
tele werk te laten zien. In het veld, maar 
dicht bij huis ook in de labs verrichten veel 
van onze wetenschappers hun (PhD)onder-
zoek en contract onderzoek. Sommige facili-
teiten zijn uniek. In de labs richten we ons 
op het begrijpen van de wereld om ons heen, 
of het nu het gedrag van rivieren is, de kust, 
constructies of de ondergrond. 

De volgende Open Labdag zal 
plaatsvinden op woensdag 3 juni 
tijdens het International Festival 
of Technology van de TU Delft!

www.citg.tudelft.nl/openlabs
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klimaat verandering. Vreemd, want we 
weten bijna niets over het klimaat en 
dus ook niet wat er gaat veranderen.” 
Het probleem zit hem in het gebrek aan 
data. “Je kunt prachtige hydrologische 
modellen maken, maar een model heeft 
alleen zin als je het voedt met data, dat 
wordt weleens vergeten.” Het TAHMo-
project gaat daar verandering inbren-
gen. TAHMo staat voor Trans-African 
Hydro-Meteorological observatory, 
een gezamenlijk initiatief van de TU 
Delft en de oregon State University. 
Doel is om een netwerk van 20.000 
kleine hydro-meteorologische stations 
in Sub-Saharisch Afrika te bouwen. 
De metingen van deze grondstations 
worden gecombineerd met satelliet-
beelden om zo een compleet beeld 
te krijgen van de Afrikaanse water-
huishouding. 

Voorwaarde is wel dat de grondstations 
robuust en betaalbaar zijn. onderdeel 
van de weerstations is daarom de 
Disdro, een akoestische regenmeter 
die maar een fractie kost van de prijs 
van een commerciële regen meter. Het 
geheim zit hem in het gebruik van een 
goed kope piëzo-elektrische sensor, zoals 
je ze ook in muzikale wenskaarten vindt. 

Dat idee kwam vijf jaar geleden van 
een student, maar de weg van idee 
naar product is nog een lange. “Zo’n 
‘proof of concept’ is pas tien procent 
van het werk, werd er tegen ons ge-
zegd. Waarschijnlijk was dat nog te 
optimistisch,” verzucht Van de Giesen. 

REGENMETERS AfRIKA

Desalniettemin staat de landbouw-
productie op veel plaatsen onder 
druk, onder meer door verstede-

lijking en door inkomensgroei. “Al zijn 
de voedsel prijzen nu erg hoog in ver-
ge   lijking met de afge lopen tien  tallen 
jaren, in Neder land is het moeilijk om 
een fatsoen lijk bestaan op te bouwen 
als boer. Tege lijk kunnen we ons nog 
steeds veroor loven om te kiezen voor 
natuur in plaats van land bouw.” 

Andere opties zijn het verhogen van de 
productiviteit en het uitbreiden van 
land bouwgebieden. “In een land als 
Amerika kun je niet op dezelfde hectare 
twee keer zoveel gaan verbouwen; de 
efficiëntie is al hoog.” Van de Giesen 
ziet twee gebieden waar wel nog volop 
mogelijkheden zijn. “Afrika en Latijns- 
Amerika worden de voedselproducenten 
van de toekomst.” Niet dat we daar - 
voor belangrijke natuurgebieden in het 
Congo bekken of het Amazonegebied 
moeten vernietigen, waarschuwt hij. 
Die zijn te belangrijk voor de bio-
diversiteit. Maar de Savannezones 
erom heen zijn wel geschikt voor land-
bouw. “Je hebt er een redelijk klimaat, 
een redelijke bodem en er wonen 
rela tief weinig mensen,” aldus Van 
de Giesen.

Klimaat
Bij water voor voedsel denk je vooral 
aan irrigatie, maar dat is een verkeerd 
beeld volgens Van de Giesen. “Het 
meeste voedsel wordt verbouwd met 
regen. Met betere weersvoorspellingen 
kun je dan inschatten wanneer je 
het beste kunt zaaien of oogsten. 
Maar ga je wel irri geren, dan moet je 
bijvoorbeeld weten waar de water -
voorraden zijn en of je het opper-
vlaktewater veilig kunt gebruiken.” 

Die kennis ontbreekt vaak nog. “Er 
gaan straks miljarden naar Afrika om 
de samen leving voor te bereiden op 

Water voor voedsel en water voor 
de stad. Dat zijn de twee wereld wijde 
opdrachten die professor Nick van de 
Giesen ziet in het waterbeheer. “Er trek-

ken steeds meer mensen naar de steden: 
die hebben water nodig, dat is duidelijk. Maar wat weinig 
mensen zich realiseren is dat je voor voedselproductie ook 
duizend liter per kilo nodig hebt.” 

Heb je het over voedsel, dan heb je het dus over water en 
met een groeiende wereldbevolking betekent dat een sterk 
groeiende behoefte. “De schattingen lopen uiteen, maar 
tegen 2050 moeten we vijftig tot honderd procent meer 
voedsel verbouwen dan nu. Dat is nogal wat.” Van de Giesen 
is optimistisch dat het kan.“Ik zie het niet als een onover-
kome  lijk probleem, maar er moet hard aan gewerkt worden 
en in mijn vakgebied is dat een hoofdopgave.” 

“Er moeten elektronische circuitjes in; 
China is het goedkoopste land om die 
te laten produceren, maar dan heb 
je geen garantie over de kwaliteit. In 
Nederland heb je dat wel, maar dan 
wordt het weer te duur. Heb je een maal 
een leverancier, dan moet je iedere keer 
weer testen of het goed is wat ze doen 
en vaak zit daar maanden tussen. Hoe 
ga je dat voor alle onderdelen doen? 
Binnen de TU Delft doen we veel onder -
zoek naar digitale fabricage, dat zou 
dit soort processen moeten versnellen. 
Hopelijk kan de productie straks op de 
campus zelf gebeuren.”

Economische waarde
Betaalbaar of niet, de weerstations 
zullen uit einde lijk wel gefinancierd 
moeten worden. Daar heeft Van de 
Giesen een uitgesproken mening over. 
“Je kunt wel een initiële in ves  tering 
doen in het kader van je onder  zoeks-
project, maar op termijn moeten de 
weerstations zichzelf kunnen be drui-
pen.” Het is een van de doelen van 
recent gestarte pilot projecten in Ghana 
en Kenya om uit te vinden hoe dat zou 
kunnen. Dat er geld zit in weer data, 
weet Van de Giesen zeker. “Weerdata 
vertegenwoordigen een enorme econo -
mische waarde; in de VS is dat naar 
schatting ruim 30 miljard dollar per jaar. 
Dan hebben we het in Afrika zeker ook 
wel over miljarden.” Die waarde is een 
beetje diffuus, geeft Van de Giesen toe: 
“Voor ons betekent het bijvoorbeeld: 
ga ik vandaag met de fiets of niet. 
Iedereen heeft er voor een paar euro 

Water voor voedsel en de stad

Home with a SkinHome with a Skin
is vandaag al duurzaam
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Communicatie-uitdaging
Het team uit Delft bestond uit 50 
stu  denten. Voornamelijk architecten, 
maar ook verschillende engineers. 
“Een enorme uitdaging,” zegt George, 
“bekend in de sector. Wij hebben gepro-
beerd door lopend te communiceren, 
in plaats van gescheiden te werken en 
dan in meetings ruzie te maken. Een 
enorme leer ervaring - met resultaat. 
overall eindigden we op de derde 
plaats, met slechts 3 promillepunten 
afstand van de winnaars.”

Zelf maakte Xexakis ook een enorme 
ontwikkeling door. Aanvankelijk was 
hij structural engineer binnen het team, 
maar gaandeweg het proces werd hij 
de verantwoordelijke engineer. “Toen 

Sober en sociaal
Aan de Europese editie van de Solar 
Decathlon 2014 namen 19 univer si-
teiten deel. Het ontwerp van ‘Home 
with a Skin’ van TU Delft won de 
tweede plaats in de competitie Energy 
Efficiency en de eerste plaats in Social 
Awareness en Duurzaamheid.

“We hebben een sober ontwerp ge-
maakt. Het is geen solar powerplant, 
maar we produceren wat nodig is. 
ook hebben we ons design goed 
gepromoot. Met sociale media en een 
ludiek filmpje, en in de wijk waar ons 
prototype stond. We hebben bewoners 
gevraagd wat zij belangrijk vonden 
en hen daarmee tot mede-designers 
gemaakt.”

“We wilden geen perfect 
toekomsthuis maken,” 
zegt George Xexakis. 

Hij waar schuwt dat hij uren over het 
‘Home with a Skin’ kan vertellen. 
“Maar een oplossing voor een pro-
bleem, betaal  baar en realistisch, dat 
bestaande tech nologie combineert.” 
Home with a Skin is een combinatie 
van een gewoon huis en een glazen 
kas. oude, energie-inef ficiënte en 
krappe woningen krijgen een tweede 
huid, bestaande uit een isolerende 
gevel aan de noordzijde en een 
gla zen pui met zonnepanelen aan 
de zuid zijde. Zo worden ze ruimer en 
energie neutraal. In Nederland staan 
1,4 miljoen woningen die zo’n tweede 
huid goed kunnen gebruiken.

plezier van, maar je kunt dat niet bij 
iedereen op gaan halen. Bij ons zijn 
weersvoorspellingen daarom typisch 
een over heids taak; in Afrika ligt dat 
anders.” Hoe kun je die waarde daar 
dan wel te gelde maken? 

In Kenya bestaat er zogenaamde ‘Index 
Based Weather Insurance,’ waarmee 
boeren zich kunnen verzekeren tegen 
droogte of overstromingen. “De ver-

zekeringsmaatschappij heeft zelf een 
netwerk weerstationnetjes en als die 
tien dagen geen regen melden op 
een kritiek moment in de maïsteelt, 
dan krijgen de boeren hun zaaigoed 
terugbetaald,” vertelt Van de Giesen. 
“Die weerstations zijn niet hun core-
business, dus zij staan er wel voor 
open om dat via die van ons te doen. 
Dat kan dan tegen dezelfde kost prijs, 
dan hebben zij er geen werk meer aan. 

ik een enorme constructiefout ontdekte, 
besefte ik mijn verantwoordelijkheid 
pas goed. op school denk je altijd dat 
iemand het wel oplost, maar ik was 
alleen, ik gaf het ‘final word’. Het gaf 
me veel zelfvertrouwen!”

Missie
Als hij afgestudeerd is op de validaties 
van de simulaties van Home with 
a Skin, hoopt Xexakis onderzoek te 
blijven doen in de energie-efficiency. 
“Daarna wil ik soortgelijke concepten 
toepassen in Griekenland, en ook de 
samenwerking met andere Europese 
landen zoeken. Deze verandering is 
hard nodig. Het is de missie van de 
sector om dit soort oplossingen te 
vinden voor een betere toekomst.”

Vinden we meer klanten voor dezelfde 
data, dan kan het zelfs goedkoper.”

Katoen
In Ghana wordt gedacht aan het ver-
kopen van weers voorspellingen aan 
boeren via mobiele telefonie. “Vaak 
zijn het dan toch bedrijven die dat 
finan cieren,” zegt Van de Giesen. “Stel, 
je bent een grote jeansfabrikant en 
je wilt Egyptische katoen hebben. Die 
komt uit dat hele gebied van Egypte 
tot Senegal. Meestal wordt de oogst 
gedeeltelijk vooruit betaald. Zo’n bedrijf
wil dan dat de boeren toegang hebben 
tot zaken als kredietvoorziening en 
be   trouwbare weersinformatie.” De 
weer  stations in Ghana en Kenya zullen 
worden geplaatst bij scholen. Dat heeft 
een aantal voordelen. “Ze kunnen ge   -
bruikt worden in het onder wijs, dat 
geeft wat extra legi timi teit aan het pro-
ject. Bovendien zijn ze beter beschermd 
dan als je ze zomaar ergens in het land-
schap neerzet.”

Water en de stad
De situatie in Nederland is heel anders, 
zou je zeggen, maar dat gaat niet altijd 
op. “onze steden zijn net het Afrika van 
Nederland, zo weinig weerdata heb ben 
we,” stelt Van de Giesen. Daar is wel 
een verklaring voor. Volgens voor schrift 
van de World Meteorological organi-
za tion bevinden alle KNMI-stations 
zich in lande lijk gebied. Dat moet er 
voor zorgen dat over de hele wereld 
vergelijk bare metingen gedaan worden, 
maar een stad heeft zijn eigen micro-
klimaat. “Het weer aan de voorkant 
van een gebouw is anders dan aan 
de achterkant. Daarom moet je juist 
extra veel metingen doen,” aldus Van 

de Giesen. “Dat hoeft niet alleen met 
regenmeters, het kan ook met radar.” 

Dat gebeurt bijvoorbeeld binnen het 
Europese onderzoeksprogramma 
Rain Gain. Recente ontwikke lingen in 
de radar  technologie hebben er voor 
gezorgd dat een regenradar neerslag-
metingen kan doen op de tijd- en 
ruimte schalen die nodig zijn voor stede-
lijk gebied. Dat moet leiden tot betere 
bescherming tegen water  overlast, onder 
meer door waar schuwings syste men 
en hogere bergingscapaciteit. Eigenlijk 
hebben we een vreemde houding ten 
opzichte van water in de stad, vindt 
Van de Giesen. “Voor ons drinkwater 
verzamelen we water in spaarbekkens 
in de Biesbosch, vervolgens infiltreren 
we dat in de duinen. Het water dat in 
de stad valt, willen we daarentegen zo 
snel mogelijk kwijt via rioleringen en 
pompen. Als je goed regenwater hebt, 
waarom zou je het dan niet gebrui ken?”
Zijn focus ligt echter bij het risico op 
over stromingen. “omdat de stad zo veel 
economische en mense lijke waarde 
vertegenwoordigt, wil je in ieder geval 
die wateroverlast vermij den.”

eWaterCycle
Hoe ingrijpend dat kan zijn, werd onder 
meer duidelijk in Bangkok in 2011, waar 
overstromingen miljarden schade aan-
richtten. Mede naar aanlei ding daarvan 
ontstond het idee voor eWater Cycle, 
een gedetailleerd model van al het water 
op aarde. Dat ontwik kelt TU Delft nu 
samen met de Universiteit Utrecht en 
het Netherlands eScience Center. De 
kracht van eWaterCycle is dat dit het 
eerste wereld wijde model wordt dat 
watervoorspellingen maar liefst tien 

dagen vooruit kan doen en dat op een 
schaal van een vierkante kilometer 
land oppervlak. “We hebben al mondiale 
weersvoorspellingen voor het weer, 
maar voor de hydrologie nog niet. Je 
zou ook voorspellingen willen doen over 
de afvoer van water.” op basis daarvan 
kunnen overheden beslissingen nemen 
om schade te be perken, bijvoorbeeld 
door evacuaties, of juist het doorsteken 
van een dijk om zo stedelijk gebied te 
beschermen. “Sommige dingen zijn wel 
moeilijker te voorspellen dan andere,” 
nuanceert hij. “Een tsunami voorspel-
len is heel complex, maar vooral over 
moesson-gedreven gebeurtenissen kun 
je veel zeggen. In de moessongebieden 
wonen ook heel veel mensen.”

Battle of the brains
Van de Giesen onderstreept dat hij zijn 
werk echt niet als een vorm van ont-
wik  kelingshulp ziet. “Sommige mensen 
doen onderzoek in het Pool gebied, ik 
in Afrika. Natuurlijk kan ik goed met de 
mensen overweg daar en heb ik er mijn 
netwerk, maar ik kom ze niet even laten 
zien hoe het moet. Afrika kan zich zelf 
ontwikkelen.” Er is op zijn minst sprake 
van weder zijds belang. Dan heeft hij 
het niet alleen over voed sel  pro ductie. 
“ook als universiteit hebben we er wat 
te zoeken, denk aan de ‘battle of the 
brains’. Iedereen gaat de laatste jaren 
naar landen als China en Brazilie. Daar 
zit de TU Delft ook met joint research 
centres en dat is goed. Maar op het 
Afrikaanse continent wonen bijna net 
zoveel mensen als in China. Dan kun-
nen we nog wel 30 jaar wachten tot de 
ontwikke ling net zo ver is als in China, 
maar we kunnen er beter nu al wat 
mee doen.”

Water voor voedsel en de stad

Hij was amper drie maanden 
in Delft, toen een mede stu-
dent George Xexakis enthou-
siast maakte voor de Solar 
Decathlon - de ‘olympische 
spelen’ voor duurzame bouw. 
Samen met andere studen-
ten vormde hij een kern-
team dat een voorstel 
schreef, waarmee het uit-
eindelijke team drie titels 
in de wacht sleepte. 
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Maar laten we bij het begin 
beginnen. Dat was de op-
richting van de opleiding 

mijnbouwchemie, omstreeks 1850, 
kort na de oprichting van de TU 
Delft zelf. “Die opleiding was toen 
heel theoretisch,” vertelt hoogleraar 
reservoirgeologie Stefan Luthi. 
“Er waren ook nog geen mijnen in 
Nederland, dus studenten moesten 
naar Claustal of Freiburg voor hun 
praktijkervaring.” In de beginjaren 
ging het dan ook niet om grote aan-
tallen studenten: tussen 1859 en 
1900 studeerden er 55 af, waarvan 
er 53 werk vonden in Duitsland, één 
in Suriname en één in Limburg. Er 
was toen ook nog geen collectie om 
studenten te tonen, maar daar zou 
spoedig verandering in komen. 

In 1864 werd Hermann Vogelsang 
op 26-jarige leeftijd benoemd tot 
hoogleraar aardkunde, mineralogie 
en metallurgie. De jonge Duitser 
had de aandacht in Delft getrokken 
door een gouden medaille te winnen 
voor een prijsvraag van de KNAW 
over het ontstaan van vulkanen in 
de Eiffel. In 1867 publiceerde hij zijn 

Philosophie der Geologie. Hij is tevens 
de grondlegger van de collectie, aldus 
Luthi. “Die man had een passie voor 
het verzamelen van gesteenten. Het 
was zijn doel om van alle belangrijke 
gesteenten en mineralen een zo 
compleet mogelijke collectie aan te 
leg gen.” Door zelf te verzamelen, 
ruilen, vragen om schenkingen bij 
buitenlandse instellingen en in beperkte 
mate te kopen - ook in de jaren 1860 
was bezuinigen aan de orde van de 
dag - kwam hij een heel eind. Helaas 
werd Vogelsang maar 36. “Dat was een 
klap voor de opleiding en de collectie,” 
verzucht Luthi. 

Molengraaff
Een kwart eeuw later, zo rond 1900, 
kwam er in Nederland steeds meer 
belangstelling voor mijnbouw; in de 
koloniën, maar ook in eigen land. “Er 
werd bekend dat het een interessante 
arbeidsmarkt was, waar aantrekkelijke 
salarissen werden betaald,” vertelt 
Luthi. Dat bracht ook meer studenten 
naar de opleiding. In 1907 waren 
er 100 mijnbouwstudenten in Delft, 
dus zo’n 25 per jaar in de vier jari ge 
ingenieurs opleiding. Ter ver ge lij king: 

in 2014 startten 127 eerste jaars stu den-
ten bij Technische Aard weten schappen. 
Niet alleen de oplei ding kwam in een 
versnelling, ook de col lec tie. Dat had 
alles te maken met de aanstelling van 
Gustaaf Molengraaff als hoogleraar 
geologie in 1906. “Molengraaff was heel 
actief geweest in Borneo en Zuid-Afrika 
en had daar ook heel veel gesteenten 
verzameld. Hij is echt begonnen met 
het uitbreiden van de collectie.” 

Molengraaff drong er ook op aan dat 
mijnbouwkunde, tot dan toe onderdeel 
van de opleiding scheikunde, een zelf -
standige opleiding werd, wat in 1912 
gebeurde. Molengraaff was een belang-
rijke figuur voor de opleiding. Ook nu 
nog, want uit zijn nalatenschap werd 
een fonds opgericht dat nog steeds 
geologische onderzoeksprojecten voor 
studenten financiert. Eveneens op zijn 
aandringen kreeg de opleiding een 
eigen pand aan de Mijnbouwstraat 
120, iets waarvoor hij beloond werd 
met een zeer riante kamer, weet Luthi: 
“Het gebouw was eigenlijk veel te 
groot, maar dat kon nog in die tijd. 
Ook konden ze een hele vleugel over 
drie verdiepingen reserveren voor de 

Delfstoffen ver laten Delft
Goudklompen van onbekende herkomst, een bijna honderd jaar durende 
academische ruzie en radioactieve straling: de geschiedenis van de Delft se 
mineralogisch-geolo gische collectie leest als een spannend boek. 

Met een wat trieste afloop dan. Officieel is de collectie namelijk in 2014 
overge dra gen aan Naturalis in Leiden. “Op een na de beste oplos sing,” 
aldus professor Stefan Luthi. 

Hoewel de belangstelling in Neder land de afgelopen jaren 
sterk wis selt, is Applied Earth Sciences (AES) wereldwijd 
een populaire studie.

 
De inter nationale vraag naar weten  schap pelijke opleidingen groeit 
boven dien explo sief. Reden om het bachelor programma in het 
Engels aan te bieden, om zo de wereld markt te kunnen be die nen.
 “De over  gang naar een Engelse bachelor was niet meer dan 
logisch,” vertelt opleidings directeur prof. Timo Heimo  vaara. “De 
master is al in het Engels, en de meeste afge studeerden werken 
inter nationaal. Veel jargon en vak literatuur is Engels talig, en één-
derde van de docenten doceert in de Bachelor al in het Engels.” 

Feedback en tussentoetsen
Naast een fluctuerende instroom heeft AES te kampen met 
een hoge uitval in het eerste jaar, een ontwik ke ling die TU-
breed zichtbaar is. Heimovaara: “De nieuwe eisen ten aanzien 
van studiepunten vergen veel van eerste jaarsstudenten. 

Applied Earth Sciences 
bedient de wereldmarkt

De uitval in het eerste jaar  van de nieuwe bachelor Applied Earth Sciences is te hoog, en daar 
moet wat aan gedaan worden, vindt Timo Heimovaara, de nieuwe opleidingsdirecteur. Het 
internationaliseren van de bachelor gaat helpen. En hij heeft meer ideeën.
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collectie; daar moest wel een stevige 
fundering in worden gelegd.” Want 
sommige van de uiteindelijk 150.000 
monsters in de verzameling wegen 
een paar honderd kilo per stuk. 

Nuggets
De collectie groeide in de daarop vol-
gende jaren gestaag, maar van veel 
stukken is de herkomst onbekend. Het 
goud bijvoorbeeld, waarvan er eens 
meer dan een kwart kilo in de collectie 
zat, al is dat nu teruggebracht tot 
een kleine hoeveelheid voor onder-
wijsdoeleinden. “De grootste nugget 
was een stuk van tien ounces; dat 
heeft nu een straatwaarde van zo’n 
10.000 euro,” vertelt Luthi. “Je ziet 
er de kristalstructuren nog in. Dat 
komt dus uit wat we een scheur noe-
men en is daar uitgekristalliseerd.” 
Luthi denkt wel te weten waar het 
vandaan komt. “Uit Suriname, uit een 
gebied waar tegenwoordig een mijn 
is. We weten waar in Suriname zulke 
nuggets voorkomen. We denken dat 
het een mijnbouwingenieur was, die 
ze misschien in zijn vrije tijd heeft 
gevonden en vervolgens geschonken. 
Maar het blijven vermoedens.” 

collectie krijgt 
tweede kans

De overdracht naar Naturalis is 
definitief, maar een deel van de 
collectie komt binnenkort in bruik-
leen terug naar Delft. Op 23 april 
2015 werd namelijk als onderdeel 
van het TU Delft Science Centre 
het her nieuwde Mineralogisch-
Geologisch Museum geopend. 

Initiatiefnemer is alumnus Duco 
Drenth, voorzitter van de afde-
ling mijn bouw kunde van het 
ingenieurs genootschap KiviNiria. 
Hij bracht in totaal een miljoen 
euro bij elkaar, met donaties van 
onder meer Dietsmann, Shell en 
zijn eigen werkgever Versatec 
Energy. Met dat geld wordt op de 
tweede verdieping van het huidige 
Science Centre een expositiezaal 
inge richt, op de oude locatie aan 
de Mijnbouwstraat dus. Professor 
Luthi is blij: “Kees de Jong van 
Naturalis kent onze collectie heel 
goed; hij bekijkt welke stukken 
ze terugkrijgen. We hadden soms 
drie, vier mooie exemplaren van, 
dus dat moet wel lukken.” Ook het 
beheer door het Science Centre 
zal wel goed komen, meent hij. 
“Directeur Michael van der Meer 
is toevallig van huis uit geoloog 
en heeft ook veel ervaring met 
het organiseren van tentoon stel-
lingen. Ik denk dat hij het leuk 
zal vinden om daar wisselende 
tentoonstellingen te organiseren, 
om het publiek geïnteresseerd 
te houden.”

Wie niet zo lang wil wachten kan 
nog tot midden dit jaar bij Naturalis 
terecht, waar de tentoonstelling 
‘Delfts Goud’ onlangs is verlengd. 

Daarom hebben we de studeerbaarheid van het curri culum 
goed bekeken. De aanbeveling van de werkgroep Studie-
succes van TU Delft om grotere modules te maken hebben we 
overgenomen. Het idee was de student ‘aan de bal te houden’ 
door het tentamen cijfer te baseren op drie tussentoetsen die 
even zwaar meetellen, met elk minimaal een 5 als score. Maar 
als je de eerste toets in week 4 slecht maakte, kon je het vak al 
niet meer halen. Erg demotiverend voor een beginnend student, 
die tegelijk Delft en het studentenleven verkent.”

AES herintroduceert daarom het ten tamen, naast feedback-
momenten. “Eigenlijk een graadmeter: toetsen die niet mee-
tellen, maar wel verplicht zijn.” Belangrijk aspect van de 
toetsen is dat ze meteen klassikaal nagekeken worden. Noem 
hem idealistisch, maar Heimovaara hoopt dat dit studenten zal 
inspireren zich beter voor te bereiden. “De feedbacktoets maakt 
nieuwsgierig naar het tweede uur. Studenten ervaren zo dat ze 
meer aan de colleges hebben als ze voorbereid zijn.”

Drijfveer voor vernieuwing
Overigens merken Heimovaara en zijn collega’s wel dat 
Nederlandse stu den ten het Engelstalig studeren soms lastig 
vinden. “Dat kan een barrière zijn, maar voor AES-stu den ten 
is Engelse taalvaardigheid nood  zake lijk.” Hij verwacht niet dat 
de studie overspoeld zal wor den door buiten landse studenten. 
“Voor  studenten van 17, 18 jaar is het veel geld om hier te 
komen studeren. En in de master is ook maar 30% van de 
studenten buitenlands, met name Euro pees.” 

De buitenlandse in stroom in de bachelor is - zonder reclame - 
10%. Vanaf volgend jaar zijn internationale studenten welkom 
en hoopt Heimo vaara op groei - tot op den duur 175 eerste-
jaars per jaar. “Die groei willen we gebruiken als drijfveer om 
het on der wijs te vernieuwen, en bijvoor beeld te investeren 
in de digitalisering van het onderwijs. Ik ben daar heel 
optimistisch over.”
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Een gulle gever dus, alleen iets min-
der gul dan het nu lijkt. “Je moet 
niet vergeten dat tot 1900 aluminium 
waardevoller was dan goud.”

Een deel van de schenkingen was 
paleon  tologisch. Fossielen uit de 
beroemde vind plaats Holzmaden 
bijvoorbeeld, die nu aan de muur 
hangen in het kop gebouw van CiTG, 
waar de afdeling tegenwoordig gehuis-
vest is. Een andere schenking kreeg 
de naam Timorcollectie, al kon de TU 
Delft er niet heel lang van genieten. 
“Het waren hele grote ammonieten, 
we hebben er nu nog een paar in huis. 
Maar in 1928 vertrok een medewerker 
van Molengraaff naar de Universiteit 
van Amsterdam en nam een groot 
deel van de Timorcollectie mee.” Dat 
was professor Hendrik Brouwer, die 
blijkbaar niet onder schuldgevoel 
gebukt ging. In 1942 schreef hij 
nog een lovend KNAW-levens bericht 
naar aanleiding van het overlijden 
van zijn leermeester Molen graaff, 
waarin hij met geen woord repte 
over de ontvreemding. Toch werd 
het ontstane geschil pas onlangs 
bijgelegd. “Dat heeft bijna 100 jaar 
geduurd, ongelooflijk,” vindt Luthi. De 
betwiste collectie was intussen allang 
aan Naturalis overgedragen, aangezien 
in Amsterdam ook geen paleontologie 
meer gedoceerd werd. 

Topstukken
Op de ontvoerde ammonieten na, 
bleef de Delftse collectie groeien. “We 
kregen donaties van oud-hoogleraren 
en alumni, zo ging dat de afgelopen 
80 jaar. Pas nog liet een alumnus uit 
Parijs ons zijn hele collectie mineralen 
na.” Een schedel van een Triceratops 
en een compleet Dodo-skelet waren 
de paleontologische topstukken. Maar 
de collectie mineralen en gesteenten 
was van minstens even groot belang. 
“Gebaseerd op de kristallografische 
structuur en de chemie kun je die 
prachtig classificeren,” legt Luthi uit. 
“En in de jaren zestig en zeventig 
hadden we de meest systematische 
collectie mineralen en gesteenten 
in heel Nederland, misschien wel in 
Europa.” 

Als museum was het Mineralogisch-
Geologisch Museum desondanks 
geen heel groot succes, geeft Luthi 
toe: “Er zijn nooit enorme bezoe kers-
aantallen geweest. Misschien hadden 
we meer moeten adverteren, maar 
we waren vooral gericht op gebruik 
door onze eigen medewerkers en 
studenten.” Andere factoren speelden 
ook mee. Zo had het museum geen 
curatoren, alleen een beheerder, die 
dat als deelfunctie had naast het 
docentschap. Met de toename van de 
aantallen studenten en medewerkers 
werd bovendien het eens zo ruime 
gebouw mettertijd te klein. 

Delfstoffen ver laten Delft

“Een deel van de collectie werd opge-
borgen in de kelder, om plaats te 
maken voor de ICT-afdeling en een 
aio-zolder. De rest had dus nog maar 
één verdieping.” De verhuizing naar 
het CiTG gebouw in 2007 was het 
begin van het einde. “Het museum 
bleef achter en werd daardoor steeds 
minder bezocht. We hebben nog 
aller lei voorstellen gedaan om er iets 
waardigs mee te doen, maar daar 
waren investe ringen voor nodig.” 

Toen het College van Bestuur aan gaf 
daar geen geld in te willen steken, nam 
de afdeling contact op met het natio-
naal archief en biodiversiteitscentrum 
Naturalis voor overname van de 
col  lec tie. Niet alles ging naar Leiden. 
“We hebben een contract gesloten 
voor alles wat onder de grond ligt. 

Veel spullen van boven de grond - 
mijn werkerslampen, hamers en flesjes 
olie - zijn nog in Delft als erfgoed. 
En allerlei schaalmodellen van bergen 
hebben studenten in de zomer met 
vrachtwagens naar scholen in Zwitser-
land en Italië gebracht. Daar waren ze 
er blij mee,” vertelt Luthi. De con trac-
tuele overdracht naar Naturalis ging 
heel snel, maar de fysieke verhui zing 
had nogal wat voeten in aarde. “Het 
was een hele operatie, met het asbest 
en de radioactieve mineralen die we 
hadden. Er was ook wat besmetting 
van de laden door radioactief stof. 
Monsters die 150 jaar bij ons gelegen 
hadden, moesten nu door vijf man 
voorzichtig ingepakt worden.” 

Realiteit
De waardevolste stukken, waar-
onder het goud en het Dodo-skelet, 
werden als laatste overgedragen. 
Een triest mo ment? Ja, maar je 
moet pragmatisch zijn, vindt Luthi. 
“We hebben zelf beslo ten om aan 
Naturalis over te dragen en dat is nu 
de realiteit. Naturalis krijgt een nieuw 
gebouw, waar straks een behoorlijk 
deel van de stukken tentoongesteld 
zou kunnen worden. Ze hebben daar 
ook enthousiaste curatoren en kunnen 
mooie thema tische tentoonstellingen 
maken. En laten zoals het hier was, 
was ook geen oplossing. Nu is de 
collectie wel gered.”

De onderwijscollectie bleef buiten de 
overname en blijft dus ook in Delft. 
“We  hebben zelf nog duizenden 

monsters, maar met meer dan 100 
eerste jaarsstudenten is dat geen over-
bodige luxe. Voor studenten hoeven 
monsters ook niet zo mooi te zijn als 
voor een museum. Het is beter als het 
eruitziet zoals in de natuur.” 

Vakken als ertskunde zijn nog steeds 
verplichte kost voor wie de mijnbouw-
kant op wil. “Je kunt geen mijn bouw-
kundig ingenieur worden en nooit 
mine ralen gezien hebben. Dan ben je 
niet op de goede plek. Je moet ze kun-
nen identificeren; als je de mineralen 
kent, kun je de gesteenten bepalen. 
Je moet kunnen zeggen: ik zie kwarts, 
glimmer en veldspaat, dus dit is een 
graniet. Dat is heel fundamenteel.”

“Je kunt geen mijnbouwkundig 
ingenieur worden en nooit mineralen 
gezien hebben.”

Foto’s: Naturalis Biodiversity Center 
Van boven naar beneden:

Kalk in calciet

Aluminium in bauxiet

Koper in azuriet

Zwavel

Fluor in fluoriet
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Haar belangstelling voor verkeers-
veiligheid werd in haar studie tijd 
gewekt, vertelt Marjan Hagen-

zieker. “Ik heb lang geleden in Delft 
mijn bijvak gedaan. Verkeerskunde 
heette dat toen nog en ik kreeg les van 
professor Hakkesteegt. Dat was destijds 
een uitstapje vanuit de psychologie. Ik 
had toen nooit durven dromen dat ik 
hier nog eens zelf docent zou worden.” 
Inmiddels heeft ze haar eerste master -
cursus afgerond. “Twee keer in de week 
lesgeven is best lastig als je aanstelling 
maar voor één dag in de week is,” ver-
telt ze. “Maar het is vooral heel leuk en 
bevredigend om studenten met je vak 
te boeien.” 

Dat boeiende van het vak zit hem in 
de complexiteit, vindt Hagenzieker. 
“Verkeersveiligheid is een prototype 
van een multi- en interdisciplinair 
vak. Je hebt allerlei kennis nodig om 
verkeersveiligheid te begrijpen en 
te kunnen verbeteren. Kennis over 
voertuigen, wegen, de infrastructuur, 
maar ook over mensen als gebruikers. 
Daar kom ik binnen, want ik ben van 
huis uit gedragswetenschapper.” Die 
kruisbestuiving tussen disciplines 
fascineert haar: “Je werkt met men-
sen met allerlei achtergronden en 
die heb je ook nodig. Dat zie je bij 
SWoV ook. Daar werken psycho-
lo gen, ingenieurs, statistici en ook 
bijvoorbeeld onderzoekers met sociale 
geo grafie of antropologie als achter-
grond; alles wat je nodig hebt voor 
verkeersveiligheidsonderzoek.” 

Welkom 
Voor de opvolging van professor fred 
Wegman vorig jaar, werd er bewust 
iemand geworven die kennis had van 
gedrags wetenschappen. “Dat is iets van 
deze tijd. Je ziet dat de mens compo-
nent nu serieus meegenomen wordt in 
onderzoek dat oorspronkelijk technisch 
van aard was. Ik voel me dan ook zeer 
welkom hier,” zegt Hagenzieker. 
Welkom ook, omdat ze een duidelijke 
uitdaging voor zich ziet. “Het is mijn 
ambitie om menselijk gedrag een 
vol waardige plek te helpen geven in 
de verkeers veiligheidsmodellen; daar 
worden zulke modellen beter van. Dat 
kun je doen door erin te ver werken hoe 
mensen op de weg in het echt reage ren 
op elkaar of op de omstandig heden, in 
plaats van in modellen te veronder-
stellen ‘het zal wel zus of zo zijn’.” 

om menselijk gedrag in een wiskundig 
model te verwerken, heb je wel ge ge-
vens nodig. Hoe meet je dat gedrag? 
“Tegenwoordig worden auto’s vaak 
uitgerust met allerlei sensoren en 
videocamera’s. Daarmee kun je van 
een bestuurder bijvoorbeeld meten 
waar, wanneer, hoe lang en hoe hard 
hij remt, wat zijn positie op de weg 
is,  of hij veel of weinig slingert. En 
kijkt hij veel op zijn navigatie of juist 
naar de weg of verkeersborden? De 
videocamera’s in zo’n wagen zijn niet 
alleen gericht op het hoofd van de 

bestuurder, maar ook naar buiten, 
om het gedrag weer in verband te 
kunnen brengen met de toestand op 
de weg. Tegenwoordig kunnen we 
dit soort onderzoek ook doen met 
geïnstrumenteerde fietsen.” 
 
“Een andere manier is onderzoek in 
rijsimulatoren, waarin mensen in een 
gesimuleerde omgeving gecontroleerd 
in het verkeer deelnemen,” vertelt 
Hagenzieker. ook leren we veel uit 
vragenlijstonderzoek, bij voorbeeld 
over motivaties van weg  ge bruikers en 
redenen om zich al dan niet op een 
veilige manier te ge dra gen; niet alles 
kun je van buitenaf obser ve ren. 

Betere modellen moeten helpen bij 
het beoordelen welke maatregelen de 
verkeersveiligheid kunnen verhogen. 

Want aan die veiligheid kan nog van 
alles verbeterd worden. “De trend in 
Nederland is dat het aantal verkeers-
doden jaarlijks afneemt, daaruit zou je 
kunnen opmaken dat het goed gaat, 
maar het aantal ernstig verkeers ge-
wonden is daarentegen de afgelopen 
jaren toegenomen. Sinds 2008 zien 
we een verontrustende stijging.” Die 
piekte in 2012 op 20.000, maar lijkt 
nu weer wat te zijn gedaald naar zo’n 
19.000. Al zijn exacte cijfers niet te 
geven, omdat de ongevalsregistratie 
niet compleet is. “De aantallen zijn 
een schatting met een grote marge. 
Naarmate ongevallen minder ernstig 
zijn, neemt de registratie af. Het maakt 
ook uit wat voor verkeersdeelnemers er 

Marjan Hagenzieker werd per 
1 september 2014 benoemd 
tot hoogleraar Verkeers veilig-
heid bij de afdeling Transport 
en Planning, een benoeming 
die zij combineert met haar 
werk als wetenschappelijk 
adviseur bij Stichting Weten-
schappelijk onderzoek 
Ver keers veiligheid SWoV. 
Professor Hagenzieker heeft 
meer dan vijfentwintig jaar 
ervaring in verkeersveilig-
heidsonderzoek, en sinds 
2008 ook aan de TU Delft.

De vele facetten  
van verkeersveiligheid

bij betrokken zijn. Motorvoertuigen zijn 
verplicht verzekerd, maar is er alleen 
een fietser betrokken bij het ongeval 
en die moet naar een ziekenhuis, dan 
hoeft daar verzekeringstechnisch geen 
politie bij te zijn. Ziekenhuizen hebben 
dan wel hun letselregistratie, maar daar 
staat ook niet altijd bij of en wat voor 
type verkeersongeval het is. Het is een 
vak apart. SWoV waarschuwt al jaren 
voor die onderregistratie.”  

Duidelijk is wel dat het aantal gewon-
den onder fietsers toeneemt. “We zijn 
aan het onderzoeken wat daarvan de 
oorzaken zijn. Er zijn natuurlijk veel 
meer fietsers. fietsen wordt gestimu-
leerd, niet alleen in Nederland maar 
wereldwijd. Het is gezond en handig in 
steden om files en parkeerproblemen 
te vermijden.” Meer fietsen leidt ook tot 
meer ongevallen. Daar komt bij dat er 
meer ouderen dan vroeger op de fiets 
zitten, onder meer door de komst van 
de elektrische fiets. “Met een elektrische 
fiets kun je met relatief weinig moeite 
lekker hard fietsen, maar krijg je een 
ongeluk, dan zijn de gevolgen vaak 
ook ernstiger.” 

Marokko
Al is de fiets dan aan een wereldwijde 
opmars bezig, in veel landen is de ver-
keersproblematiek heel anders dan in 
Nederland. In Marokko bijvoorbeeld, 
waar Hagenzieker voor SWoV samen 
met medewerkers van de Rijksdienst 
voor het Wegverkeer (RDW) een 
pro ject uitvoert. “We adviseren daar 
het Ministerie van Transport over de 
ontwikkeling van hun verkeersveiligheid 
en bijbehorend beleid. Je ziet in landen 
waar het economisch goed gaat, zoals 
Marokko, dat er veel mensen auto’s 
gaan kopen en er veel wegen worden 
aangelegd,” vertelt Hagenzieker. 
Meestal met een toenemend aantal 
verkeersdoden tot gevolg. Een situatie 

“Het is mijn ambitie om menselijk 
gedrag een volwaardige plek te 
helpen geven in de verkeers-
veiligheidsmodellen.”
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sTraffen 
of belonen?
Marjan Hagenzieker promo veerde aan de Universiteit Leiden op 
onderzoek naar de effecten van het belonen van weggebruikers 
voor veilig verkeersgedrag. “Dat was meer dan twintig jaar geleden 
en het werd toen een heel slecht idee gevonden. Je moet je gewoon 
aan de regels houden, was het credo. Maar de uitkomst van het 
onderzoek was dat het wel dege lijk kon werken. 

Nu zie je dat het vaker wordt toegepast. Zo is er een app die werkt 
met beloningen om tieners te motiveren niet te bellen tijdens het 
fietsen. Het idee is om met belonen nieuw gedrag aan te leren, 
een beetje zoals je kinderen opvoedt. 

Alleen belonen is echter niet genoeg, dan valt het gedrag vaak 
terug als de beloning ophoudt. Je zult dus ook de randvoorwaarden 
moeten aanpassen. Denk aan een proef om mensen buiten de files 
naar het werk te laten rijden. Als de werkgever dan na afloop druk 
gaat uitoefenen dat er toch weer om negen uur vergaderd moet 
worden, vervallen mensen in hun oude gedrag. Beloning kan wel 
een zetje in de goede richting zijn.

Uit oogpunt van verkeers veiligheid wil je natuurlijk dat het onveilige 
gedrag bestraft wordt, zoals te hard rijden. Dat werkt als je snel 
een boete geeft en erop toeziet dat die betaald wordt. Maar straffen 
en belonen zijn gewoon twee kanten van dezelfde medaille, dat bijt 
elkaar helemaal niet.” 

die een beetje vergelijkbaar is met die 
in de jaren zeventig in Nederland. “Je 
kunt je niet meer voorstellen dat we 
toen meer dan 3.000 verkeersdoden per 
jaar hadden. Nu zijn dat er nog 570.” 

Daarmee staat Nederland in de 
top vijf van verkeersveilige landen 
wereld wijd, waardoor andere landen 
graag willen weten hoe we dat voor 
elkaar gekregen hebben. “SWoV pro-
beert onze kennis uit te dragen in de 
hoop dat andere landen sneller dan 
hier destijds die dalende trend van 
verkeersdoden in zetten.” Belangrijk 
daarbij is de systeem benadering, 
benadrukt Hagen zieker. “Verkeers-
veiligheid kun je alleen verbeteren als 
je iets doet aan de wegen, de mensen, 
de voertuigen én het beleid. Je moet 
dus het hele verkeerssysteem en alle 
onderliggende facetten in samenhang 
beschouwen.” De aanschaf van kant-
en-klare technologieën als oplossing 
is echter verleidelijk en dat blijkt nu 
juist niet te werken. “Je kunt allerlei 
systemen installeren met camera’s en 
nummerbordherkenning, maar dat helpt 
alleen als de boetes dan ook bezorgd 
en betaald worden. In Nederland kijken 
we meer welk probleem de techniek 
moet lossen en hoe mensen met die 
techniek zullen omgaan. Die aanpak 
proberen we over te dragen.” 

Hip
ook in eigen land zijn er nog uitda-
gingen genoeg. De zelfrijdende auto 
bijvoorbeeld. “Die is helemaal hip”, 
zegt Hagenzieker, “maar je wilt toch 
eerst in een gecontroleerde omgeving 
uittesten hoe automobilisten daarmee 
omgaan en hoe veilig dat is.” Vooral 
tijdens de overgangsperiode voorziet 
ze veiligheidsproblemen. “Straks heb 
je een mix van traditionele auto’s en 
auto’s die helemaal of deels geauto-
matiseerd zijn. Dat maakt het heel 
moeilijk voor weggebruikers om te 
weten met wie ze te maken hebben.” 

ook de taak van de bestuurder veran -
dert, maar hoe precies en welke 
gevolgen heeft dat? “onder de 
huidige wetgeving mag je wel een 
zelfrijdende auto maken, maar de 
bestuurder blijft verantwoordelijk. 
Je moet met je handen aan het stuur 

vrijstelling aan de universiteit. Grefte: 
“Wel kun je ze koppelen aan je profiel 
op LinkedIn of je CV, en zo potentiële 
werkgevers laten zien dat je je wilt ont-
wikkelen.” Deelnemers aan de MooC’s 
komen tot nu toe vooral uit de VS, 
India en Spanje. De grootste groep 
is 25-30 jaar, veel deelnemers hebben 
al een BSc, MSc of zelfs een PhD. 

Wie van een MooC de smaak te 
pak ken krijgt, kan geaccrediteerde 
vervolg vak ken doen. Die zijn wel 
tegen betaling, en er gelden 
voorkennis  eisen.

Goed voor campusstudenten
De invoering van online onderwijs 
heeft ook impact op het campus-
onder wijs. Grefte: “Studenten kun-
nen een module online volgen, en in 
de collegezaal de interactie hebben. 
Dat creëert ruimte voor verbreding 
en verdieping, boven dien moeten 
je elk college voor bereid zijn. Het 
is gestruc tureerd, misschien wat 
schoolser, maar het slagingspercen-
tage van de cursus Water Treatment is 
gestegen van 50 naar 75 procent. Nog 
een leuke ontwikkeling is dat we niet 
meer gebonden zijn aan ons eigen 
cursusmateriaal. Er is ontzettend 
veel beschikbaar om het onderwijs 
te verrijken, in de vorm van filmpjes, 
tutorials en casestudies.” 

Profileren
De MooCs zijn gratis, maar leveren 
TU Delft wel iets anders op: profilering 
als een goed en innovatief kennisinsti-
tuut. En dat levert weer studenten op.
 “Vooralsnog vraagt online onderwijs 
erg veel investering,” zegt Grefte. 
“In geld, tijd, en inzet van docenten. 
Colleges van 45 minuten moeten 
bij voor beeld samengevat worden in 
filmpjes van zes minuten, compleet 
met script en animaties. Maar we 
zijn druk bezig met nieuwe vakken. 
En steeds meer afdelingen gaan 
online middelen ge bruiken om het 
campusonderwijs te verrijken - in mid-
dels biedt TU Delft 17 MooC’s aan.”

Venster op de wereld
Grefte gelooft dat het online onder-
wijs nieuwe doelgroepen aanspreekt. 
Mensen die al werken en verdieping 
willen, en buitenlandse studenten 
die geen mogelijkheid hebben hier 
te studeren. Nog een voordeel: het 
is interactief. “Je kunt deelnemers 
vragen om filmpjes, foto’s of meet-
data uit hun eigen omgeving. Die kun 
je weer in het onderwijs en onder-
zoek gebruiken, en tegelijk stimu leer 
je mensen met andere ogen om 
zich heen te kijken. Dat soort ont-
wikkelingen maken het ontzettend 
leuk en inspirerend.”

“Er is ontzettend 
veel beschikbaar 
om het onderwijs 
te verrijken”

TU Delft 
verovert de 
wereld online 
Als het gaat om online 
educatie, is TU Delft een van 
de voorlopers van Europa. 
Wereldwijd kunnen studenten 
gratis onderwijs aan TU Delft 
volgen. Interessant bijeffect: 
het slagingspercentage van 
Delftse campusstudenten 
stijgt fors sinds er gebruik 
wordt gemaakt van online 
onderwijs. 

Kennis delen, met zoveel mogelijk 
mensen wereldwijd - een belang-
rijke doelstelling van TU Delft. 

Met de komst van online educatie zijn 
daar weinig belemmeringen meer 
voor. Al sinds 2007 deelt TU Delft 
kennis online, in de vorm van ‘open 
courseware’, zo als college slides, 
dictaten en opge nomen colleges. 
In 2012 startten de eerste gratis 
cursus sen, met opdrach ten, fora en 
een toetsing achteraf, ofwel MooC’s: 
Massive open online Courses. Ze zijn 
voor iedereen toegankelijk. Inmiddels 
is het ook moge lijk om - tegen college-
geld - losse, geaccrediteerde vakken 
of zelfs een complete master Water-
management online te volgen.

Proeven van TU
Anke Grefte, project manager online 
educatie bij CiTG, is bijzonder enthou-
siast over de ontwikkelingen. “op het 
moment bieden we drie MooC’s aan bij 
Civiele Techniek en Geowetenschappen. 
Een vierde, op het gebied van Geologie, 
wordt momenteel ontwikkeld.” Het 
aantal deelnemers per cursus ligt op 
gemiddeld 8.500. Tegen het einde zijn 
nog 12-1500 deelnemers actief, en 
rond de 250 behalen een certificaat. 
“Toch kun je niet spreken van een laag 
slagingspercentage, want studenten 
komen soms alleen even ‘proeven’,” 
zegt Anke. “Verrassend is dat het 
slagingspercentage van deelnemers 
die een geverifieerde identiteit heb ben 
- waarvoor een bedrag betaald moet 
worden - gelijk ligt aan het campus-
slagingspercentage: 50%.’ 

Geaccrediteerde vakken
De waarde van een MooC-certificaat 
is nog onduidelijk. Ze geven nog geen 

blijven. Willen mensen dat? En als het 
systeem uitvalt, kan de bestuurder het 
rijden dan opeens weer overnemen, 
nadat die net bijvoorbeeld een uur 
alleen maar supervisor geweest is? 
Er zijn nu al onderzoeksresultaten die 
aantonen, dat het heel moeilijk is om 
zo snel om te schakelen. ook kun je 
het autorijden zelfs helemaal verleren 
als je het lang niet doet. De komende 
jaren worden er in Nederland allerlei 
proeven met verschillende vormen van 
geautomatiseerd rijden gedaan op de 
openbare weg, speciaal daarvoor is een 
wettelijke regeling gemaakt zodat ze in 
de praktijk onderzocht kunnen worden. 
TU Delft en ook SWoV zijn daar volop 
bij betrokken.”

Minstens zo belangrijk vindt Hagen-
zieker het onderwerp verkeersveiligheid 
in steden. Niet alleen lopen steden vast 
door files en parkeerproblemen, er ver-
schijnen ook steeds meer ver schillen de 
voertuigen in het straatbeeld. fietsen, 
skateboarden, Segways, vracht  wagens, 
bakfietsen, trams, tuktuks, scoot mo-

bielen; allemaal vragen ze om ruimte 
binnen de bestaande verkeerssituatie. 
“Die oude infrastructuur moet echt 
aangepast de komende jaren, niet 
alleen aan zelfrijdende auto’s, maar aan 
die hele verkeersmix. Daar wil ik graag 
onder zoek naar doen”, aldus Hagen-
zieker. 

Daarvoor ziet ze onder meer mogelijk-
heden in het nieuwe NWo-programma 
SURf, Smart Urban Regions for the 
future. “Ik pleit ervoor dat verkeers-
veiligheid wordt opgeno men in on der  -
zoek naar Smart Cities, want dat on-
der   werp wordt nu vaak niet geadres-
seerd.” Daarom is het ook essen tieel 
dat verkeersveilig heid in het univer si-
taire onderwijsprogramma zit. “Het is 
mijn missie dat studenten de basics 
meekrijgen. Dat ze, waar ze straks 
ook terechtkomen, onthouden hoe 
belang rijk die verkeers veiligheid is, 
ook bij het plannen van infra structuur. 
Want je moet het in het ont werp mee-
nemen, niet achteraf als er ongelukken 
gebeuren.” 
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In april 2014 nam de faculteit afscheid van professor Michiel Haas, 
hoogleraar Materials & Sustainability bij de sectie Materials & Environment. 
Dat deed hij geheel in stijl met een tweedaags seminar over duurzaam bouwen 
en maatschappelijk verantwoord ondernemen, onderwerpen waar hij zijn hele 
loopbaan al mee bezig is.  In april 2015 werd Haas benoemd tot Officier in de 
Orde van Oranje-Nassau voor zijn nationaal en internationaal belangrijke 
bijdragen op het gebied van bestendigheid en duurzaamheid van de bouw. 

Het had allemaal heel anders 
kunnen lopen. Na de middelbare 
school twijfelde Michiel Haas of 

hij archi tect zou worden of net als zijn 
vader huisarts. “Ik koos architectuur, 
omdat ik dacht dat ik moeite zou 
hebben met patiënten die om drie uur 
’s nachts bellen”. Een verkeerd motief, 
weet hij nu. “Ik zou toch mijn bed wel 
zijn uitgekomen. Dat doe je voor je 
kinderen, dus ook voor je patiënten.” 
In de jaren na zijn studie werkte hij 
onder meer voor het Bouwfonds 
Nederlandse Gemeenten. Zo raakte 
hij betrokken bij de stadsvernieuwing 
Utrecht. Ter voorbereiding op de ge-
plande Oostelijke invalsweg had de 
gemeente Utrecht een hele strook 
huizen opgekocht en minimaal onder-
houden. Na het schrappen van de invals -
weg werd Haas ingehuurd om samen 
met bewoners plannen te maken voor 
renovatie of nieuwbouw. “De meeste 
huizen waren te renoveren, maar het 
advies van de betrokken ambtenaar 

was: platgooien en nieuw bouw. Twee 
jaar werken met bewoners werd zo weg -
gegooid,” vertelt Haas. “Toen dacht ik: 
dit is mijn vak niet, ik ga iets anders 
doen.” 

Met de renovatie kwam het uiteindelijk 
goed; de bewoners eisten en kregen 
via de rechter achterstallig onderhoud. 
Haas gooide het roer desondanks om. 
Dat werd een studie alternatieve ge-
zond  heidszorg, die hij een paar jaar 
met zijn werk combineerde. “Voor 
ik aan mijn praktijk zou beginnen, 
moest ik een eindscriptie schrijven. 
Ik koos genezende architectuur als 
onderwerp en zo had ik opeens de 

kun je tien miljoen aan uitgaven voor-
komen’. Dat begrijpen ze meteen.” 
Duur zaam heid is voor Haas een heel 
breed begrip. Hij zou daarom graag 
nog een stap verder willen gaan, en 
ook de sociale kant van producten en 
materialen inzichtelijk maken. “Stel, 
je kunt kiezen tussen een jam die is 
gemaakt van bramen die in Spanje 
geplukt zijn en daar verwerkt zijn en 
een die in Californië is gemaakt door 
illegale gastarbeiders. Je ver wacht 
misschien dat arbeids omstandig heden 
in de VS beter zijn dan in Spanje, maar 
dat blijkt dus niet te kloppen.” Ook die 
sociale kant zou hij het liefst in geld uit 
willen drukken: “Wat niet in geld is uit 
te drukken, telt meestal niet mee. Dus 
moet dat onze taal zijn”, stelt hij. 

Dat communiceren is belangrijk. 
Haas gebruikt daarom zelf meestal 
de Engelse term ‘sustainability’, want 
het Nederlandse begrip duurzaamheid 
roept volgens hem verwarring op. 
“Duurzaam is in de bouw iets dat 
lang meegaat. Dan denkt een bouwer 
aan beton en baksteen en dat soort 
dingen.” Het probleem is volgens Haas 
in de jaren tachtig ontstaan, toen het 

begrip ‘sustainability’ met ‘duurzaam’ 
werd vertaald, de term die ook voor 
‘durable’ werd gehanteerd. “Sustainable 
bouwen is milieubewust bouwen. Daar 
is ‘durable’ een onderdeel van, want 
als iets niet lang meegaat, dan heeft 
het een hogere milieubelasting. Maar 
de duurzaamheid van lang mee gaan is 
anders dan duur zaamheid in milieu-
kundige termen”. Nog steeds worden 
de begrippen in de bouw door elkaar 
gebruikt. “Ik heb alle begrip voor beton- 
en staalconstructeurs, maar langzamer-
hand zouden ze het verschil tussen 
‘durable’ en ‘sustainable’ wel moeten 
weten.” 

Practice what you preach
Haas is iemand die graag de daad bij 
het woord voegt. Met het NIBE is hij 
gehuisvest in de Watertoren in Bussum, 
een locatie die in 2011 tot duurzaamste 

bedrijfsgebouw van Nederland werd 
uitgeroepen met een Gebouw Milieu 
Index (MIG) van 1028. Als werkgever 
zou hij hoog scoren op een eventuele 
sociale index. Ooit werd hij ontslagen 
bij het eerste architectenbureau waar 
hij werkte “Ik dacht, als er ontslagen 
vallen, zullen ze niet de besten nemen. 
Maar het ging volgens het principe last 
in, first out. Onbegrijpelijk.” Zelf deed 
hij het liever op een andere manier. 
“De economie gaat dan weer beter, dan 
weer slechter. Soms moet je afscheid 
nemen van mensen. Dat vind ik altijd 
heel moeilijk. Je bent toch een soort 
familie. Liever keek ik dan of we een 
oplossing konden vinden door het 
allemaal tijdelijk met wat minder te 
doen. Dat is een methode die nu een 
beetje begint in te komen.” En bij 
zijn afscheid in Delft zei Birgit Dulski, 
NIBE-collega en promovenda: “Ik heb 
nog nooit van een werkgever gehoord 
die iemand in dienst neemt die na een 
maand met zwangerschapsverlof gaat.” 
Zo’n werkgever is Haas.

Toen de TU Delft in 2009 belde, was hij 
helemaal niet op zoek naar een andere 
baan. Hij had en heeft het veel te veel 

naar zijn zin als directeur van het NIBE. 
“Ik had de advertentie niet gezien, en 
zou ook niet gereageerd hebben. Ik 
was bezig met leuke dingen en had 
geen behoefte om te veranderen.” De 
TU Delft zat echter met een moeilijke 
vervulbare vacature na het plotseling 
overlijden van hoog leraar bouw mate-
rialen Charles Hendriks. Daarom belden 
ze Haas en bleven bellen. “Ik had een 
gesprek met André Molenaar en Klaas 
van Breugel en dat klikte vanaf het 
eerste moment, dat is belangrijk voor 
me.” Dus solliciteerde hij en mocht voor 
de benoemingscommissie verschijnen. 
Ook daar klikte het. “Ik kreeg na afloop 
te horen dat er nog nooit zoveel was 
gelachen tijdens een sollicitatie.” 

Droombaan
Haas heeft dan ook zeker geen spijt 
van zijn stap naar de universiteit. “Zoals 
ik bij mijn afscheid ook heb gezegd, als
ik opnieuw kon beginnen, zou dit wel -
eens mijn droombaan kunnen zijn.” 
Vooral van het contact met stu den-
ten heeft hij genoten. “Ik gaf ze het 
aller eerste college dat ze kregen. Ze 
komen dan als scholieren binnen, na 
een maand zijn het studenten en na 
twee maanden zie je ze vervolgens niet 
zoveel meer.” In grote hoor colleges 
geloofde hij niet. “Met 300 man in een 
zaal krijg je geen interactie. Ik ben 
heel snel overgestapt op werkcolleges 
waar je ze aan de slag laat gaan met 

“Wat niet in geld is uit te drukken, 
telt meestal niet mee. Dus moet dat 
onze taal zijn.”

maar ik kon ook 100 architecten leren 
hoe ze dat moeten doen. Dat heeft 
veel meer impact. In je eentje kun 
je te weinig veranderen”. Met het 
NIBE stond Haas aan de wieg van 
verschillende veelgebruikte modellen 
om de milieuaspecten van het bouwen 
inzichtelijk te maken. “Vroeger had-
den we alleen lijstjes: geen pvc of 
aluminium gebruiken en zo, maar 
niets was goed onderbouwd.” In 1996 
promoveerde hij op zijn TWIN-model, 
een rekenmodel voor zowel de milieu- 
als de gezondheidsaspecten van bouw-
materialen.

Geld vs geweten
Haas ontwikkelde ook Greencalc, een 
programma voor de levenscyclus-
analyse van gebouwen, waarin o.a. 
gekeken wordt naar energie- en 
waterverbruik en de milieubelasting 
van de materialen. In die tijd kreeg 
hij ook de opdracht voor een case-
studie voor de Belastingdienst, die 
een verantwoorde keuze wilde maken 
tussen nieuwbouw of renovatie in 
Groningen. De belastingdirecteur kon 
alleen niet zo veel met de getallen 
waar Haas mee kwam. “We kwamen 
erachter dat we gewoon niet dezelfde 
taal spraken,” zegt hij. “Ik sprak, zeg 
maar, de taal van het geweten; hij die 
van het geld. Hij zei ‘wat moet ik met 
die kilogrammen CO2 en NOx? Ik moet 
in geld beslissen’.” Haas besloot Green-
calc zo aan te passen, dat het de taal 
van opdrachtgevers sprak. “We drukten 
die CO2 en NOx en zo allemaal in geld 
uit. Geld is tenslotte ook ontwikkeld om 
allerlei niet-vergelijkbare dingen uit te 
drukken.” Daarmee was hij er nog niet. 
“Die bedragen kun je dan bij elkaar 
optellen, maar dan moet je het nog 
ergens mee kunnen vergelijken. We 
besloten om 1990 als referentiejaar te 
nemen. Dat is de tijd dat in Nederland 
het denken over duurzaam bouwen 
op gang kwam. Dan kun je kijken: 
hoe zouden we het in 1990 gebouwd 
hebben? Die twee getallen kun je door 
elkaar delen en dan heb je de milieu-
index,” legt Haas uit. 

Het uitdrukken van milieuaspecten 
in geld is een waardevolle methode 
gebleken om over duurzaamheid te 
communiceren. “Je kunt dan bijvoor-
beeld ook tegen een opdrachtgever 
zeggen’ als jij een half miljoen uit  geeft, 

architectuur en de gezondheidszorg 
met elkaar gecombineerd. Toen had 
ik geen behoefte meer om van vak te 
veranderen, maar om anders met mijn 
vak bezig te zijn”, aldus Haas. “Want 
je kunt zo bouwen dat het gebouw je 
gezondheid tegenwerkt, maar ook zo 
dat het de gezondheid ondersteunt.” 

Gezonder bouwen stond toen wel 
al in de belangstelling; het was de 
tijd van het ‘sick building syndrome’. 
Maar volgens Haas werd de oplossing 
daarvoor teveel in de techniek gezocht. 
“Er is veel meer dat een rol speelt. 
Bouwmaterialen, vormen, kleuren; 
alles wat de architectuur gebruikt heeft 
invloed op de mens. Maar daar wisten 
we nog te weinig van. Ik dacht, dat 
moeten we verder uitwerken.” In 1980 
richtte hij daarom zijn eigen bureau op, 
waar hij zich bezighield met gezond en 
milieuvriendelijk bouwen, een combi-
natie die als een rode draad door zijn 
carrière loopt.

Inmiddels is hij is al zo’n 35 jaar bezig 
met milieubewust bouwen. Daar mee 
was hij destijds zijn tijd vooruit. Pas 
met het eerste nationaal beleids milieu-
plan in 1989 kwam er milieubeleid voor 
de bouw. “Het is maar 25 jaar geleden 
dat we erkenden dat de bouw milieu-
vervuilend was,” verbaast hij zich nu 
nog. Met de komst van dat beleid kwam 
er wel meteen vraag naar mensen die 
kennis hadden van bouw en milieu. Als 
één van de mensen met zulke kennis 
besloot Haas tot de oprichting van het 
NIBE, het Nederlands Instituut voor 
Bouw biologie en Ecolo gie. “Ik kon 
als architect misschien 100 milieu-
vriendelijke woningen per jaar bouwen, 

“Als ik opnieuw kon beginnen, 
zou dit weleens mijn droombaan 
kunnen zijn.”
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groepsopdrachten.” Daarbij gooide 
hij zijn studenten graag in het diepe. 
“Na vier weken gaf ik ze de opdracht 
een brug te berekenen, terwijl ze 
nog niet wisten hoe dat moest. Dan 
moesten ze zelf op zoek naar de 
kennis die ze het volgende college 
pas zouden krijgen. Ik geloof dat dat 
werkt.” Dat was vooral gebaseerd op 
zijn eigen ervaring. “Ik had natuurlijk 
geen onderwijservaring en geen theo-
re tische onderwijskennis. Het was 
gewoon mijn eigen opvatting. Ik ben 
iemand die leert door te doen.” 

Dat het ook voor zijn studenten 
werkte, bleek uit de resultaten. “Ik 
was blij verrast door de fantasievolle 
projecten waar ze mee kwamen en dat 
met zulke lastige opdrachten. Ik liet 
ze bijvoorbeeld een verbinding maken 
door de oostvaardersplassen. Dat is 
Nederlands belangrijkste natuurge-
bied, daar kun je niet zomaar een 
weg door heen leggen. Daar moet je 
over nadenken. Wat voor dieren kom 
je er tegen, kun je er wel heien? Dat 
wilde ik ze bijbrengen, dat je rekening 
moet houden met de omgeving. Dat 
je ruimte creëert voor het ijsvogeltje 
dat aan het kanaal fourageert en dat 
het verkeer de paarden en runderen 
niet hindert.” Daar bleef het niet bij, 
want vervolgens liet Haas ze de milieu-
belasting uitrekenen en met elkaar 
vergelijken. “Ze leerden dus ook gelijk 
rekenen met de modellen die er zijn. 
En dat allemaal in acht weken.” 

Tevredenheid over het onderwijs dus. 
Het onderzoek geeft hij nog een flinke 
taak mee. “Toen ik bij CiTG kwam, was 
het materiaalonderzoek nog heel erg 
op alleen levensduur gericht. Ik heb bij 
heel wat promovendi in de commissie 
gezeten, die alleen daar naar gekeken 
hadden.”  

Het onderzoek zou zich veel meer 
moeten richten op hergebruik, vindt 
hij. “We moeten leren gebruiken wat 
we hebben. Als je ziet hoeveel er 
leegstaat aan kantoren, winkels en 
bedrijfsruimtes, woningen, dat is 
allemaal potentieel bouwmateriaal. 
Wat zouden we dan nog importeren 
of uit de grond halen? Hoe kunnen 
we zodanig bouwen dat we dat kun-
nen hergebruiken? Dat hoeft niet te 
beteke nen dat we het totale gebouw 
her gebruiken, maar ook niet dat we 
het totale gebouw tot gruis vermalen 
en onder de weg stoppen. Daar zitten 
nog heel veel mogelijkheden tussenin. 
Die moeten we onderzoeken. Daar ligt 
een rol voor de universiteit.”

4 februari 2015   
Professor in Geothermal 
Engineering  The heat beneath 
our feet - Geothermal Energy for 
the Netherlands?

17 december 2014  
Professor in Dikes and 
Embank  ments  Een vrouw in 
het veen

19 september 2014  
Professor in Applied Road 
Engineering  Over wegen

19 september 2014  
Professor in Road Engineering
Paving the future: preservation, 
innovation, validation

10 september 2014  
Professor in Resources and 
Recycling  Visies op recycling: 
ecologie, economie en geopolitiek

2 april 2014
Professor in Traffic Simulation 
& Computing  Traffic under a 
Microscope

Een bescheiden droom scenario. Rond de veertig binnen- en buitenlandse 
onderzoekers van uiteen lopende disciplines, ver richt ten zes weken lang 
gezamen lijk metingen aan de zand motor voor de Zuid-Hollandse kust. 
“Ons beeld van de zand motor wordt steeds vollediger.” 

Midden in de nacht de 
zandmotor op om te tellen

MegaPex 
2014

Een enorme puist in de zee als 
innovatieve kustbescherming: 
de zandmotor is een schiereiland 

van 128 hectare zand, dat zich de 
komende 20 jaar langs de kust moet 
verspreiden. “In de drie jaar dat 
hij er ligt, hebben we gemeten hoe 
de motor zich beweegt en hoe hij 
vervormt,” vertelt waterbouwkundige 
Matthieu de Schipper, een van de 
organisatoren. Hij organiseerde het 
event samen met Sierd de Vries 
en Martijn Henriquez en Tim Price 
van de VU. 

“Maar we heb ben nog weinig uitge-
breide proeven kunnen doen naar de 
krachten en klein schalige processen 
die daaraan ten grondslag liggen. 
Mede daarom is afgelopen herfst 
de meet campagne georganiseerd. 
Een mogelijkheid voor binnen- en 
buitenlandse onderzoekers om data 
over de zandmotor te verzame len 
en combineren.”

Storm
Met meer dan twintig meetstations, 
waaronder jetski’s, stromingsboeien, 
een radarinstallatie en drones, werden 
zes weken lang data ver zameld. Er 
waren rond de veertig onder zoekers 
aanwezig, waaronder ecolo gen en 
bio logen. Door de forse termijn kon 
onder verschillende weers omstandig-
heden gemeten worden - zoals tijdens 
de storm waarop gehoopt was. De 
Schipper: “Er is intensief samen ge-
werkt en veel onderzoekers zeggen 
interessante data te hebben. Over 
resultaten is nog niet veel te zeggen 
- de data zijn net uitgelezen. Door 
die straks te combineren, wordt ons 
beeld van processen op en rond de 
zandmotor veel completer.” 

Versterken
“Ook voor PhD’ers is het goud om 
eens met zo’n uitgebreid team te 
kunnen werken,” gaat hij verder. 
“Je ziet daarbij dat zo’n event 

nauwere samenwerking oplevert 
binnen het vakgebied. Soms moesten 
mensen midden in de nacht samen de 
motor op om te tellen - dat geeft toch 
een band.” Vooral de ontmoetingen 
met heel andere disciplines vond De 
Schip per leuk. “Je ziet hoe die meten 
en hoe je elkaar kunt versterken. 
Zo leren wij bijvoorbeeld iets over 
de gevolgen van stroming voor 
beestjes in zee, maar ook hoe die 
beestjes misschien zand suppletie 
ondersteunen.”

“Samenwerking is de toekomst van 
het vakgebied. Alleen op deze manier 
komen we erachter of de zandmotor 
ook economisch verantwoord is. 
Want het gaat om meer dan droge 
voeten houden - de oplossing moet 
voor alle functies interessant zijn. 
Zo wordt ook duidelijk of hij elders 
in de wereld toegepast kan worden. 
Het is tenslotte een pilot. Wel met 
een hoop zand.”

Terugblik op 

inTreeredes

Prof. dr. D.F. Bruhn

Prof.dr.ir. C. Jommi

Prof.dr.ir. S.M.J.G. Erkens

Prof.dr. A. Scarpas

Prof.dr. P.C. Rem

Prof.dr.ir. H. van Lint

“We moeten leren 
gebruiken wat 
we hebben.”



Hoe staat het met bestaande 
bruggen en hoe bouwen we 
een nieuwe?

Buigen of breken

aan, “maar bij kleinere bruggen is 
het zogenaamde ‘proefbelasten’ een 
serieus alter natief. Dat is een belangrijk 
onderzoeksonderwerp van onze leer-
stoel. Het moet natuurlijk wel op een 
verantwoorde manier gebeuren en 
de brug moet niet onbedoeld worden 
beschadigd. De afgelopen twee jaar 
hebben we pilots uitgevoerd op het 
viaduct Vlijmen-oost, dat schade had 
door een alkali-silicareactie (ASR), en 
de Halvemaansbrug in Alkmaar. In de 
huidige onderzoeksfase controleren 
we tijdens het belasten nauwkeurig 
op vervormingen en ontstaan van 
scheuren. Daarnaast luisteren we via 
akoestische emissie metingen (gevoe-
lige sensoren registreren iedere trilling) 
heel goed naar de constructie. op die 
manier kan beginnende scheur vorming 
direct worden waargenomen en op tijd 
worden gestopt met belasten. 

Ruytenschildbrug
Met proefbelasten laat je zien dat de 
brug sterk genoeg is, maar je weet 
niet wat de werkelijke sterkte is. 
Eigenlijk zouden we de relatie willen 
weten tussen gedrag in het traject van 
proefbelasten en de werkelijke sterkte. 
We waren dan ook erg blij dat we, in 
een samenwerking met de provincie 
friesland en Rijkswaterstaat (RWS), 
de friese Ruytenschildbrug - een brug 
die vervangen moest worden - tot aan 
bezwijken mochten belasten. “Uniek,” 
zegt Van der Veen enthousiast. “Dat 
was voor het eerst in de vijfendertig 
jaar dat ik hier werk. Iedereen kon 
er veel van leren - na de proef is er 
een studiemiddag georganiseerd 
waar landelijk veel interesse voor 
was.” De Ruytenschildbrug bezweek 
uiteindelijk bij een belasting van 380 
ton (ter ver   ge lijking: een vracht wagen 

weegt ge mid deld 50 ton) - er ontstond 
een scheur van 3 mm over een lengte 
van 5 meter, en de belasting was zo 
hoog dat zelfs een pijler 1,5 cm ver-
zakte. Van der Veen: “Het inte res sante 
was dat, ondanks dat we dicht bij de 
op leg ging hebben belast, er geen 
dwars  kracht breuk ontstond. Dat is 
goed nieuws voor de vele vergelijk -
bare bruggen.”

Samenwerking
Voor het onderzoek naar het aantonen 
van de sterkte van bruggen via proef- 
  belasting  is veel interesse. op verschil-
lende projecten wordt samengewerkt 
met Rijks waterstaat en de provincies 
en kennis wordt gedeeld binnen Infra-
quest, een samenwerking tussen TNo, 
TU en Rijks waterstaat. “TU Delft krijgt 
ook regelmatig aanbied ingen om een 
proefbelasting uit te voeren, maar het 

moet wel passen bij het doel wat we 
willen bereiken.” zegt Hordijk. “We zien 
het als onze taak om de techniek van 
het proefbelasten te ontwikkelen en om 
te komen tot een richtlijn, waarmee dan 
vervolgens marktpartijen in opdracht 
van brugeigenaren de proefbelasting 
kunnen uitvoeren.”

Brug van de toekomst
Hoewel bestaande bruggen veel aan-
dacht vragen, bouwen we natuurlijk ook 
nog nieuwe bruggen. Hoe doen we dat 
in de toekomst? Houden we vast aan 
traditionele bouwmethoden, waarvoor 
regelgeving beschikbaar is en risico’s 
bekend zijn, of maken we gebruik 
van nieuwe betonsoorten, zoals ultra 
hogesterkte beton en flexibel beton? 
Passen we monitoringtechnieken toe, 
zodat onderhoud en hinder worden 
geminimaliseerd en  de milieubelasting 

Veel Nederlandse betonnen 
bruggen en viaducten berei-
ken de leeftijd waarop ze bij 
hun ontwerp in de jaren zes-
tig en zeventig zijn berekend. 
Tegelijkertijd zijn de belas-
tin gen door vracht verkeer 
toegenomen. Nog geen reden 
tot bezorgdheid, want de 
beto n  constructies zijn vaak 
sterker dan waar mee is ge-
rekend. Maar de nood zaak 
om aan te tonen dat de be-
staande beton con structies 
nog vol doen is wel duidelijk. 
Het onder zoek daarnaar bij 
de TU levert de maatschappij 
veel besparingen op, net als 
onderzoek naar innovatieve 
brugconcepten.

Hoewel de urgentie van onderzoek 
naar betonconstructies vaak 
niet wordt onderkend, is het 

voor de maatschappij wel belangrijk. 
Daarover zijn hoogleraar Dick Hordijk 
en universitair hoofddocent Cor van der 
Veen, beiden van Betonconstructies, 
duidelijk. Wat te doen als we twijfelen 
over de sterkte van een betonnen 
brug of viaduct? Je kan dan denken 
aan ver sterken of vervangen, maar als 
de sterkte in werkelijkheid nog ruim 
vol doende is, is dat een vorm van 
kapitaal vernietiging. Bedenk daarbij 
dat het kan gaan om duizenden con-
struc ties en je begrijpt dat het uiterst 
belang rijk is om de werke lijke sterkte 
beter vast te kunnen stellen. Het belang 
van onbeperkt gebruik van onze infra-
structuur bleek in 2007 toen vanwege 

onduide lijkheid over de sterkte de 
Hol landse brug voor vracht verkeer was 
afgesloten. Dat resulteerde toen in vele 
claims. 

Rekenmodellen
De sterkte van (brug)constructies be-
re kenen we op basis van kennis van 
het gedrag en rekenmodellen voor 
de sterkte. Daarbij kan onderscheid 
worden gemaakt in buiging en dwars -
kracht. Het bezwijk gedrag is ook ver  - 
schil lend. Buiging is goed bekend en 
betreft een taai gedrag, maar bezwijken 
op dwars kracht gebeurt plotseling en 
zonder waar schuwing en dat zien we 
liever niet. De gangbare reken modellen 
voor dwarskracht zijn gebaseerd op 
eenvoudige proeven uit het verleden, 
die geen rekening hielden met sterkte 
verhogende praktijk omstandig heden. 
Voor de bestaande betonconstructies 
willen we de nog aanwezige reserves 
zo goed mogelijk kennen en gebruiken. 
Met diverse promotieonderzoeken in 
het Stevinlaboratorium zijn daar recen-
te lijk belangrijke stappen in gezet.
 
Berekenen of belasten?
De sterkte van een brug kunnen we 
dus berekenen. Maar dan moeten we 
wel weten wat de sterkte is van het 
beton, welke wapening is toegepast 
en of er sprake is van schade. Niet 
altijd zijn de benodigde gegevens 
beschikbaar. En het vaststellen van de 
materiaaleigenschappen en het maken 
van de berekeningen om het maxi -
male uit de con structie te halen, is 
een tijd rovend proces. Is het dan niet 
eenvoudiger en goedkoper om - als 
het even kan ’s nachts - met een kort-
stondig aangebrachte grote belasting 
te laten zien dat de constructie sterk 
genoeg is? “Voor grote bruggen zal dat 
niet eenvoudig kunnen,” geeft Hordijk 
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lager is? Hordijk: “De materialen en 
technieken zijn ontwikkeld, maar de 
toepassing in ‘echte constructies’ 
komt nog niet echt van de grond. 
ook daar ligt een belangrijke taak 
voor onze leerstoel. Het is nu zaak 
te onderzoeken, c.q. aan te tonen, 
op welke wijze we als maatschappij 
optimaal van de innovaties kunnen 
profiteren. Veelal helpt het als er een 
concrete vraag is.” zo geeft Hordijk 
aan. “Een voorbeeld daarvan is dat 
men bij vervanging van kunstwerken 
minder steunpunten wilt hebben, terwijl 
het hoogteprofiel en profiel van vrije 
ruimte gelijk moet blijven. Dat vraagt 
om slankere constructies, waarmee de 
nieuwe betonsoorten in beeld komen.”

“Wat monitoren betreft, het idee dat 
een brug zelf opbelt als hij ergens last 
van heeft, is helemaal niet zo onrealis-
tisch,” zegt Hordijk. “Misschien niet 
in de komende 5 of 10 jaar, maar we 
kun nen wel al sensoren voor beton-
degeneratie en meetsystemen voor 
belasting aan brengen. Inzetten van 
remote sensing (meten van verplaat-
singen via satelliet beelden) is ook 
een optie. Maar wat we exact moeten 
meten en hoe dat te interpreteren, 
vraagt nog veel onderzoek. Het gaat 
er kortgezegd om: hoe kunnen we onze 
nieuwe meettechnieken en materialen 
inzetten tot nut van de maatschappij? 
Belangrijke zaken daarbij zijn: hoe 
tonen we aan dat een constructie veilig 
is en hoe gaan we om met risico’s en 
regelgeving? Er is genoeg te doen.”

“De materialen en technieken zijn 
ontwikkeld, maar de toepassing in 

‘echte constructies’ komt nog niet echt 
van de grond.”

De Ruytenschildbrug 
in Vierhuis, Friesland




