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Laat 100 (of zelfs 1000?) bloemen bloeien. 
Die benadering past goed bij de bottom-up disciplinaire 
aanpak die ons primair kenmerkt. Studenten willen 
iets uitproberen en specifieke ervaring opdoen. Leden 
van de wetenschappelijke staf zoeken een niche waar 
ze goed in zijn of kunnen worden en die hen persoon-
lijk op de kaart zet. 

Kwaliteit op wereldschaal, in inter nationale con cur-
ren tie (dus: waar kennen we TUD-CiTG van) flo reert 
evenwel meer bij bundeling van aandacht en kwali-
teiten, gefaciliteerd door goede infrastructuur en 
techno  lo gische support. Focus en massa dus. Maar 
waar ligt de balans? Wetenschappelijke verdieping 

en vernieuwing op een deel thema versus een integrale inter disciplinaire ingenieurs-aanpak. 
Bijt dat elkaar of vult het onderling aan? 

Als decaan streef ik op dit moment naar meer focus en samenhang. Connectivity biedt ons 
kansen om leidende posities in te nemen en daar komen topmensen eerder op af. Het helpt 
ook bij het rechtvaardigen van kosten voor infrastructuur.

Ongeveer gelijktijdig met het uitkomen van deze uitgave van Contact zal een boekje 
uitkomen met verhalen van zo’n twintig natuurkundigen die bij onze faculteit werken. 
Beetje mijn afwijking: als lang geleden opgeleide natuurkundige (UT en VU) was ik hier 
gewoon benieuwd naar. Vooralsnog een boeiende set bijdragen met tal van mooie bloemen. 
Samenhang? Dat kan niet snel met zo’n doorsnede.

Zo ook dit nummer van Contact. We gaan van de Leendert de Boerspolder (Cristina Jommi) 
naar staalverbindingen (Milan Veljkovic) en van dorstig gewas  
(Susan Steele-Dunne) naar het aardbevingshuis (Ton van Beek).  
Mooi hè? Laat 100 bloemen bloeien!

Veel leesplezier!

Bert Geerken, 
Decaan van de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen 
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het buitenland. Voor haar werk bij 
Van Oord reisde ze de hele wereld 
rond. Van baggeren in Australië en 
Zuid-Korea, een haven verdiepen 
in Guatemala tot kust bescherming 
in Gambia. In allerlei functies, van 
assistent-uitvoerder tot project-
manager. “Tijdens die jaren heb ik 
geen dag op kantoor gezeten. Ik heb 
het vak echt geleerd met de poten 
in de  modder.”

150 windmolens in zee
Na tien jaar projecten over de hele 
wereld, werkt Te Gussinklo nu al vijf 
jaar als projectdirecteur voor het 
Gemini-project: één van ’s werelds 
grootste windmolenparken op zee, 
ongeveer 85 kilometer vanuit de 
Groningse kust. “Een bijzonder pro-
ject, ook omdat we het samen met 
de klant - Gemini uit Amsterdam - 
hebben ontwikkeld. Er moest namelijk 
financiering komen, maar die krijg je 
alleen met een goed plan. Dat plan 
hebben we daarom eerst gemaakt met 
een klein team, met support van alle 
afdelingen bij Van Oord. Ook de TU 
Delft heeft op bepaalde onder werpen 
input geleverd. We werkten aan vraag-
stukken als: hoe optimali seren we de 
route van de kabels, wat is de beste 
bodem bescherming? Hoe kunnen we 
de kosten reduceren en wat zijn de 
nieuwste technologieën?” 

“De techno logie gaat op het gebied 
van wind energie enorm hard vooruit. 
Op een bepaald moment moesten 
we gewoon de knoop doorhakken 
en zeg gen ‘stop met verder optimali-
seren van het ont werp, nu gaan we 
beginnen met de productie en bouw’.” 
Ze kwamen voor grote uit dagingen te 
staan. “Om dat de zee bodem boven 
de Wad den  eilan den zo veranderlijk is, 
met tot wel 12 meter diepte verschil in 
25 jaar, moeten de kabels heel diep 
worden inge gra ven. Anders komen ze 
straks bloot te liggen. Miljoenen kuub 
moesten we daar voor baggeren.” 
In februari start de instal latie van 
de turbines. “Als die staan, kun je 

straatje. “Het trotseren van zee en 
strand, sterke stromingen. Dat vind 
ik misschien nog wel de grootste uit-
daging van dit project. Het kan daar 
heel onstuimig zijn. Daarom is die 
plek ook gekozen voor het park.” 

Volgende stap?
“Eerst wil ik het Gemini-project succes-
vol afronden. Daarna pas ik liefst de 
opgedane kennis weer toe op een vol-
gend project. In ieder geval iets in de 
‘natte waterbouw’: wind of bagger.”

beginnen met stroom naar de wal te 
sturen.” Doel is om het hele park in 
het eerste kwartaal van 2017 klaar te 
hebben. “Maar als het weer meezit, 
wordt dat al eind 2016.”

Hoe vindt Te Gussinklo het om na al 
die projecten in het buitenland nu zo’n 
lang project in Nederland te doen? 
“Offshore wind energy is zo verander-
lijk en innovatief. Je kunt grote stappen 
zetten, een echte bijdrage leveren.” 
En het ligt helemaal in Te Gussinklo’s 

“Een baggertoekomst
wenste mijn moeder me toe”

Als klein meisje ging Te Gussinklo 
ieder jaar met haar familie op 
vakantie naar de Noord-Hol-

landse kust. Tijdens één van deze 
vakanties liep ze op het strand van 
Egmond aan Zee letterlijk tegen haar 
toekomstdroom aan. Achter afzet-
lint keek ze urenlang hoe zand uit 
pijpleidingen op het strand werd 
gespoten, hoe hoppers nieuw zand 
gingen ophalen ver op zee en hoe 
bull dozers alles verspreiden. “De 
dynamiek tussen zee en land, die 
greep me. De kracht van de natuur, 
de storm die een stuk land wegslaat. 
En wij mensen, die proberen ons land 
te beschermen.” Na de middelbare 
school koos Te Gussinklo daarom 
voor de waterbouwkant van Civiele 
Techniek. “In Delft, want ik ging voor 
het maximale.” Ze specialiseerde zich 
hier verder richting kustwaterbouw en 
vervolgens kustmorfologie. Ze leerde 
alles over stromingen en golven, en 
de effecten daarvan op de kust.

Bagger
Tijdens haar studie wist Te Gussinklo 
al precies wat ze wilde worden: 
baggeraar. “Een baggertoekomst 
wenste mijn moeder me toe.” Ze 
solliciteerde bij een aantal Neder-
landse baggeraars en mocht beginnen 
bij een baggerbedrijf dat later opge-
gaan is in Van Oord. Haar eerste 
project was de landwinning van 
IJburg. “IJburg, ik heb meegewerkt 
aan de realisatie!” Daarna werkte ze 
tien jaar lang op aller lei projecten in 

• Didi te Gussinklo Ohmann  
(1973)

 
• Afstudeerrichting:  

Coastal Engineering

• 2010 - heden
 Projectdirecteur  

Gemini Offshore Wind Project - 
Van Oord

 2010 - 2011
 Plaatsvervangend projectmanager 

Belwind Offshore Wind Farm - 
Van Oord

 2009 - 2010
 Projectmanager, 
 ‘Ontgraving diepe stations NZL’ - 

Van Oord

 2008 - 2009
 Operations manager UK - 

Van Oord

 1999 - 2008
 Diverse functies bij Van 

Oord o.a. in de uitvoering 
en als projectmanager van 
verschillende projecten. Veelal 
projecten in het buitenland 
o.a. Coastal Protection Project 
The Gambia Beach, Free Port 
Harbour Dredging, Malta, Point 
Lisas Harbour Dredging, Trinidad, 
Kaohsiung Harbour Dredging, 
Taiwan, Hamersley iron Port 
Upgrade project, Australië.

• Burgerlijke staat:  
Samenwonend

“Tijdens die jaren 

heb ik geen dag op 

kantoor gezeten. 

Ik heb het vak echt 

geleerd met de poten 

in de modder.” 

Voor haar werk bij water bouwer Van Oord reisde alumna 
Didi te Gussinklo Ohmann de wereld rond, van Zuid-Amerika 
tot Azië en van het Verre Oosten tot Austra lië. En nu werkt 
ze al vijf jaar relatief dichtbij huis, aan één van ’s werelds 
grootste windmolenparken op zee, 85 kilometer ten noorden 
van de kust van Groningen.
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Onderzoeker Susan Steele-Dunne 
(39) ontving afgelopen jaar een 
Vidi-beurs voor haar onder zoek om 
de waterbehoefte van planten en 
gewassen in kaart te brengen met 
hulp van radar metingen. De nieuwe 
techniek zou in de toekomst kunnen 
helpen om zuiniger met water om te 
springen en droogtes beter te 
voorspellen, vertelt ze.

De dorst van 
planten meten

Onderzoek naar water vormt de rode 
draad in de wetenschapscarrière 
van Steele-Dunne. Gedurende haar 

studie Civiele Techniek in haar geboorteland 
Ierland raakte ze geïnteresseerd in hydrologie. 
Tijdens haar promotie aan de Amerikaanse 
universiteit MIT onderzocht ze de hoeveelheid 
water aanwezig in bodems met hulp van radio-
meters en radars. “Kennis over bodemvocht is 
essentieel, bodemvocht vormt de link tussen 
hydrologie en atmosferische processen,” legt ze 
uit. “Water verblijft maar heel kort in de bodem. 
Of het zakt dieper weg in de grond of het keert 
door verdamping terug naar de atmosfeer. Dus 
de hoeveelheid vocht in een bodem verandert 
heel snel. Ook is bodemvocht de belangrijkste 
bron van water voor vegetatie.”

Ruis
Planten en bomen vormen bij metingen van 
bodem vocht juist een obstakel. “Tijdens het 
meten van bodem vocht kan vegetatie het radar-
signaal beïnvloeden. Dat komt omdat het signaal 
ook gevoelig is voor water aanwezig in planten 
en gewassen. Een radar kan dat onderscheid niet 
maken. Normaal gesproken proberen onderzoekers 
de ruis veroorzaakt door vegetatie weg te filteren, 
maar voor mijn onderzoek in Delft wil ik de ruis 
juist gaan bestuderen, daaruit valt namelijk te 
bepalen hoeveel water aanwezig is in gewassen.”

Ook voor wetenschappers die bodemvocht bestu-
deren zou het onderzoek interessante resultaten 
kunnen opleveren. Steele-Dunne: “Satellieten die 
met hulp van microgolven bodemvocht opmeten, 
observeren slechts de bovenste centimeters van 
de bodem. Daarom moeten deze metingen altijd 
worden gecombineerd met computermodellen 
om wat te kunnen zeggen over de rest 
van de bodem. Wanneer we bij planten 
en bomen kunnen vaststel len hoeveel 
water zij vast houden, dan valt daaruit 
moge lijk ook te be palen wat zich 
dieper in de bodem afspeelt.”

Een ander nadeel is dat satellieten 
pas om de paar dagen een nieuwe 
meting maken. “De hoeveelheid water 
aanwezig in planten en bodems kan 
juist heel snel veranderen. Dat is de
reden dat ik de interactie tussen 

bodem en vegetatie binnen het tijdsbestek van 
een dag wil observeren. We wil len voor ons veld-
onderzoek een radar installatie gebruiken die ieder 
uur een meting doet.”

Stress
Niet alleen natuurkunde komt bij het onderzoek 
om de hoek kijken, ook kennis over planten is 
hard nodig. “Natuurkunde en biologie komen 
in dit onderzoek bij elkaar, het is van alles wat 
en dat maakt het onderzoek erg leuk,” vertelt 
Steele-Dunne. “We willen uiteindelijk weten welke 
radarfrequenties het meest geschikt zijn om water 
in vegetatie te meten. Daar is ook kennis van de 
fysiologie van planten voor nodig.” Met het geld 
van haar Vidi-beurs gaan bij Steele-Dunne twee 
promovendi aan slag. “Een van mijn promovendi 
zal de komende jaren specifiek gaan kijken naar 
planten als een elektromagnetisch medium. 
De tweede zal als fysioloog hiernaar kijken. 
We kijken dus naar hetzelfde probleem vanuit 
twee heel verschillende hoeken.” 

Steele-Dunne is in het bijzonder benieuwd of 
planten herkenbare waarschuwingstekens laten 
zien wanneer ze een tekort aan water hebben. 
Planten handhaven verschillende strategieën 
wanneer bodemwater schaars wordt, vertelt 
ze. Sommige planten, zoals basilicum en munt, 
verbrassen water zonder een reserve op te slaan 
voor magere tijden. “Dus als je een keertje bent 
vergeten om je basilicum water te geven, en het 
water raakt op, dan zie je dat vrijwel direct aan 
de plant. Bladeren en stengels gaan slap hangen. 
Maar als de plant op tijd weer water krijgt, dan 
kan de plant zich nog herstellen. De meeste 
maïs soorten zijn daarentegen strategischer, die 
houden water vast en bouwen een reserve op. 
Zij functioneren tijdens een periode van droogte 
dus anders. Ik ben nieuwsgierig of met radar-

signalen valt te meten wanneer planten gestrest 
zijn op het moment dat ze te weinig water hebben.”

Toepassingen
Het is de eerste keer dat met hulp van satellieten 
en radar de vochtconcentraties in planten zo 
speci  fiek worden onderzocht, denkt Steele-Dunne. 
“Met deze techniek zijn straks allerlei toepassingen 
denkbaar voor in de landbouw. Denk bijvoorbeeld 
aan waterbeheersing. Wanneer je beter kunt be-
palen wanneer het land te droog wordt, dan kun 
je wachten met irrigeren, in plaats van regelmatig 
planten water te geven. In gebieden waar water 
schaars is, wil je liever pas water geven als 
gewassen het echt nodig hebben.”

Op een grotere schaal valt de techniek mogelijk in 
te zetten om droogtes beter te voorspellen in ge-
bieden zoals het Amazonegebied of de Afri kaan se 
Sahel. Steele-Dunne: “We kunnen daarvoor gebruik 
maken van metingen van bossen of savan nes, en 
deze koppelen aan radarmetingen op de grond. 
Mogelijk zijn er voortekenen van een droogte 
te bepalen of valt beter inzicht te krijgen in het 
ontstaan van droogte in een groot gebied.”

Onderzoeksboerderij
In Nederland blijkt het knap lastig om planten 
met een tekort aan water te onderzoeken. Het 
wetenschapsteam van Steele-Dunne wijkt voor het 
doen van deze metingen uit naar de Verenigde 
Staten, waar ze samenwerken met Amerikaanse 
collega’s in Florida. “Daar kijken ze al langer naar 
vochtconcentraties in planten, maar meten dit 
slechts één keer in de week. Wetenschappers 
heb ben er een onderzoeksboerderij met verschil-
lende gewassen tot hun beschikking. Florida kent 
de beste weersomstandigheden om een tekort aan 
water in planten grondig te bestuderen. Het is er 
droog en planten hebben veel water nodig.”
 
Het is dus eigenlijk goed nieuws dat Nederland 
voor het onderzoek naar dorstige planten niet 
geschikt is, besluit Steele-Dunne. “We hebben 
wel geprobeerd het onderzoek in Nederland uit 
te voeren. Maar het regent hier gewoon te veel. 
Wat dat betreft zijn we in Nederland gezegend 
met al het water waarover we beschikken. De 
vraag is of we altijd zo veel geluk zullen hebben. 
Mocht ons geluk keren, dan zullen we slimmere 
beslissingen moeten nemen.” 

“In dit onderzoek 

komen natuurkunde 

en biologie bij elkaar, 

dat maakt het onder werp 

zo leuk” 
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van de waterschappen, is daarom een 
eigen onderzoeksprogramma gestart 
om ook de geotechnische aspecten 
van regionale dijken goed in kaart te 
brengen.” 

Het onder water zetten van de Leendert 
de Boerspolder, een klein eilandje gele-
gen in de Kager plassen, vormde voor 
wetenschappers een uitgelegen kans 
om bestaande modellen en ideeën over 

de sterkte van een regionale dijk in de 
praktijk te kunnen testen. Die zeldzame 
mogelijk heid deed zich voor toen het 
water schap Rijn land besloot om de 
polder van ongeveer zes hecta res, 
oorspronke lijk gebruikt voor land bouw, 
terug aan het water te geven. 

De ontpoldering was deels nodig om dat 
het waterschap op andere plaatsen 
stuk ken water had gedempt of inge-
pol derd. Regels van een water schap 
schrijven echter voor dat dit op een 
andere locatie in het waterschap gecom -
penseerd moet worden. Het oog van 

Voor Nederlandse waterdeskun-
di gen is het soms nog wel even 
wennen, een hoogleraar in dijken 

en waterkeringen afkomstig uit Italië, 
vertelt Jommi met een kleine glimlach. 
“Terwijl de kleinere, regionale dijken 
in Italië echt niet zo anders zijn dan 
de Nederlandse,” voegt Jommi toe. 
Ze tapt even met haar hand op het 
bureaublad. “Al ligt dat soms nog 
wat gevoelig.”

Jommi kan het in ieder geval weten. 
Voor zij in 2014 naar Nederland 
ver huisde voor haar aanstelling als 
hoog leraar aan de TU Delft, werkte 
ze als professor aan de Politecnico 
di Milano, de technische universiteit 
van Milaan. Daar onderzocht ze onder 
andere de regionale dijken in Italië, 
waarbij haar achtergrondkennis op 
het gebied van grondmechanica 
uitstekend van pas kwam.

Het succes van een dijkdoorbraak
Wanneer een dijk in Neder-
land doorbreekt wordt dat 
niet als goed nieuws aange-
kondigd. Toch was de dijk-
doorbraak bij de Leendert de 
Boerspolder afgelopen okto ber 
in alle opzichten een klinkend 
succes, vertelt pro fessor 
Cristina Jommi, hoogleraar 
Dykes and Embank ment aan 
de afdeling Geoscience & 
Geo-engineering. De gecon-
tro leerde doorbraak werd tot 
op de dag nauwkeurig voor-
speld en leverde de betrok-
ken water schappen en weten-
schap    pers, waaronder Jommi, 
een schat aan kostbare meet-
gegevens op. De ver zamel de 
informatie moet onderzoekers 
in de toekomst meer duide lijk -
heid geven over de sterkte-
eigen schap pen van de vele 
regio nale dijken die Neder-
landse polders beschermen.

het water schap viel mede op de polder 
in de Kager plassen omdat er meerdere 
onderhoudswerkzaamheden voor de 
dijk gepland stonden, die hier door niet 
meer nodig waren.

“De polder werd beschermd met een 
regionale dijk,” vertelt Jommi. “Om 
de polder onder water te zetten, zou 
men de dijk door moeten steken. Het 
waterschap Rijnland zag dat de situatie 

een prima mogelijkheid bood voor 
wetenschappelijke doeleinden. De dijk 
kon zo als een proefobject dienen om 
beter te onderzoeken onder welke 
omstandigheden een dijk bezwijkt.”

Voor het project sloeg een breed scala 
aan organisaties de handen ineen. 
Zeven waterschappen, samen met 
STOWA, verzorgden de financiering. 
Onderzoekers van Deltares, STOWA 
en de TU Delft waren betrokken bij 
het opzetten van het wetenschappe-
lijke programma. Jommi: “Het komt 
niet alle dagen voor dat waterschap-
pen geld investeren in een project 
om een dijk te laten doorbreken. Er 
is toen een gezamenlijk onderzoeks-
plan opgesteld waarin is bepaald wat 
de belang rijkste onderzoeks vragen 
voor de waterschappen waren, en 
welke informatie er nodig was om 
daarop een antwoord te kunnen 

“Het komt niet alle dagen voor dat 

waterschappen geld investeren in een 

project om een dijk te laten doorbreken.” 

 

Backward Erosion Piping: 
initation and progression
Vera van Beek

Veel dijken in Nederland, China en 
de VS zijn gelegen op een dunne 
laag klei of veen met daaronder 
zand. En die ondergrond kan voor 
problemen zorgen wanneer de 
waterstand in rivieren of de zee-
spiegel hoog is en de bodem de 
waterdruk niet meer aankan. De 
kleilaag scheurt, er stroomt water 
door de onderliggende zandlaag 
en deze waterkanaaltjes spoelen 
langzaam het zand onder de dijk 
weg. De dijk kan dan bezwijken. 
Vera van Beek deed onderzoek naar 
dit faalmechanisme van dijken en 
dam men, dat ook wel ‘piping’ ge-
noemd wordt. De belangrijkste 
vraag die Vera in dit proefschrift 
beantwoordt is hoe piping kan ont-
staan en hoe het verloop van dit 
erosieproces in zandlagen voor-
speld kan worden. 
Er was nog geen model beschikbaar 
dat het ontstaan van een pipe kon 
voorspellen. Vera heeft op basis van
experimenten zo’n model ont wik  keld. 
Daarnaast heeft ze met behulp van 
experi menten en theorie ver bete rin-
gen aangedragen voor het reeds be -
staande simulatiemodel dat be re kent 
hoe een aanwezige pipe door groeit 
(progressie). Deze ver beteringen 
kunnen ervoor zorgen dat toe komsti-
ge simu laties realis tischer worden. 

Formation dry-out and 
injectivity impairment during 
CO2 storage in saline aquifers
Saskia Roels

Het afvangen van het broeikasgas 
CO2 en het opslaan ervan in de 
bodem wordt gezien als een goede 
manier om onze CO2-uitstoot te 
ver minderen. In Nederland wordt 
CO2 vaak opgeslagen in lege gas- of 
olievelden onder de zee, maar er 
zijn meer mogelijkheden die beter 
onderzocht moeten worden. 
Saskia Roels keek in haar promotie-
onderzoek naar het injecteren van 
CO2 in zoutwater aquifers. Dat zijn 
diepgelegen, poreuze en goed door-
latende zand- of kalksteenlagen in 
de bodem die zijn gevuld met zout 
water. Het voordeel van deze opslag-
methode is dat de CO2 uit einde lijk 
oplost in het water. Het gas kan 
dan niet meer via scheurtjes in de 
bodem alsnog terechtkomen in 
de atmosfeer. 
“Bij CO2 injectie in aquifers gebrui-
ken we vaak methodes die zijn 
afge leid van olie- en gaswinning, 
zonder precies te weten hoe CO2 
zich gedraagt in interactie met 
vloei stoffen en gesteenten in de 
specifieke aquifer’, aldus Roels. 
Zij focuste zich daarom speci  fiek 
op problemen die kunnen ont staan 
als gevolg van uitdroging en zout-
opeenhoping. In haar experimen-
ten bekeek Roels hoe poriën in 
het ge  steente verstopt raken door 
zout afzetting en of het mogelijk is 
dat te visualiseren met behulp van 
een CT-scanner. 

DISSERTATIES

Meer dissertaties 
http://repository.tudelft.nl

Regionale dijken
“Zeker in de noordelijke streken van 
Italië is de problematiek rondom 
regionale dijken vergelijkbaar met 
de Nederlandse situatie. We hebben 
het over honderden kilometers aan 
regionale dijken die met soortgelijke 
materialen zijn opgebouwd. Ook de 
technische aspecten zijn niet veel 
anders. Soms heerst in Nederland het 
beeld dat het dijksysteem hier uniek 
is. Maar zeker voor de regionale dijken 
zijn ze conceptueel vrijwel hetzelfde.”

Het grote verschil met Nederland is dat 
dijken in Italië er op gebouwd moeten 
zijn om meerdere veiligheidsrisico’s 
(multi-risks) te weerstaan. “Net zoals 
in Nederland worden Italiaanse dijken 
berekend op hun sterkte en stabili-
teit. Maar ook de risico’s van grote 
aardschokken en plots optredende 
overstromingen na zware regenval in 
een bergachtige streek worden mee-
gewogen. Alhoewel in het noorden 
van Italië weinig aardbevingen voor-
komen, worden de waterkeringen daar 
al wel getoetst op hun stabiliteit om 
aardbevingen van bepaalde kracht te 
doorstaan.”

Prioriteit
Meer onderzoek naar de stabiliteit 
en sterkte van de regionale dijken 
in Nederland heeft de laatste jaren 
steeds meer prioriteit gekregen, zegt 
Jommi. “Er is al veel onderzoek gedaan 
naar het verbeteren van de primaire 
waterkeringen, de dijken en duinen die 
Nederland moeten beschermen tegen 
overstromingen door de Noordzee 
en de grote rivieren. Maar Nederland 
kent ook zo’n 14.000 kilometer aan 
kleinere, regionale dijken die polders 
en woningen beschermen voor het 
water. STOWA, het kenniscentrum 
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verschillende manieren blootgesteld 
aan extremere omstandigheden. 
Zo werd in de eerste week van het 
experiment de bodem van dijk door-
weekt met water met hulp van een 
speciaal aangelegd irrigatiesysteem. 
Met meetinstrumenten die in de 

bodem van de dijk waren geplaatst 
konden wetenschappers de gevolgen 
hiervan monitoren. Daarna werd aan 
de voet van de dijk een extra geul 
gegraven. “Dat heeft als gevolg dat het 
hoogteverschil tussen de kruin van de 
dijk en de polder wordt vergroot, wat 
invloed heeft op de stabiliteit. Tot slot 
werd ook het grondwaterpeil in de 
polder verlaagd door water weg te 
pompen.”

“Een belangrijke punt voor het 
onder  zoek is dat je de dijk niet wilt 
belasten op een manier waardoor deze 
onmiddel lijk bezwijkt. De omstandig-
heden die wij creëerden lagen ver 
onder dat niveau, maar ze kunnen 
op de langere termijn er wel toe lei-
den dat een dijk doorbreekt,” vertelt 
Jommi. De betrokken wetenschappers 
konden, op basis van modellen, ook 
berekenen op welk moment de dijk 
het daadwerkelijk zou begeven. “Er zit 
natuurlijk een bepaalde foutmarge in 
alle berekeningen, maar volgens alle 
voorspellingen zou de dijk op woens-
dag 14 oktober breken.”

De voorspellingen kwamen uit: 
omstreeks half zeven ‘s ochtends 
op 14 oktober brak het water door 
de dijk en stroomde de polder vol. 
“De dijkdoorbraak viel precies binnen 
de marges van de voorspellingen, in 
die zin was het experiment een groot 
succes.” 

geven. Deze vragen richten zich in 
het bijzonder op de methodiek die 
wordt gebruikt om de sterkte van een 
regionale dijk te berekenen, informatie 
over de druk van het grondwater in de 
dijk en de samenstelling van regionale 
dijken.”

Kleidijk
Civiele ingenieurs ontwerpen het 
liefst een homogene dijk, een dijk 
die opgebouwd is uit enkel dezelfde 
materialen. Hierdoor valt ook beter te 
berekenen hoe sterk en stabiel een 
dijk uiteindelijk is onder verschillende 
omstandigheden. Jommi: “De dijk van 
de Leendert de Boerspolder is een 
zogenaamde kleidijk aangelegd op 
veengrond. Zo’n drieduizend kilometer 
van alle regionale dijken in Nederland 
zijn van dit type dijk, klei op veen. Maar 
zoals wel vaker voorkomt met zulke 
oude dijken, de dijk bij de Leendert 
de Boerspolder bestond niet geheel 
uit klei. Klei vormde weliswaar het 
hoofdbestanddeel, maar ook andere 
materialen werden gebruikt toen de 
kering destijds werd aangelegd, ruim 
vijfhonderd jaar geleden.”

De samenstelling van de dijk die de 
Leendert de Boerspolder honderden 
jaren tegen het water had beschermd 
bleek verrassend divers. “We hebben 
onder meer stukken hout aangetroffen, 
bakstenen, aardewerk, mosselschelpen. 
Het geeft ons ook een inkijkje wat voor 
materialen mensen vroeger gebruikten 
om dijken mee te bouwen. Je ziet dus 
dat toen al afgedankte materialen 
werden hergebruikt. Recycling was 
ook in die tijd al heel trendy,” besluit 
Jommi met een lach.

Stress
Om op gecontroleerde wijze de dijk te 
laten bezwijken, werd de dijk op drie 

Het succes van een dijkdoorbraak
Data
Jommi is dan ook vol lof over de inzet 
van alle betrokken partijen. “Iedereen 
heeft het geweldig gedaan. Door deze 
proef is een schat aan meetgegevens 
verzameld waar onderzoekers nu nog 
druk mee bezig zijn.”

De verzamelde data wordt onder andere 
gebruikt voor het ‘Reliable Dykes’ onder -
zoeksprogramma (zie kader). Ook zullen 
resul taten volgens Jommi helpen bij 
het verbeteren van de analyses van 
de sterkte-eigen schappen van dit type 
dijk. “Natuurlijk, dit is slechts één ex pe-
 ri   ment, en de proef kan ook niet model 
staan voor alle regio  nale dijken of alle 
om standig heden waar dijken aan wor-
den bloot  gesteld.”

Bij de proef in de Leendert de Boers-
polder werd de dijk blootgesteld aan 
zeer natte omstandigheden. “Dat is een 
extreme situatie waardoor een dijk dus 
uiteindelijk kan doorbreken. Een ander 
extreem scenario is om met bijzonder 
droge omstandigheden de stabiliteit 
van een dijk te testen. Vooral dijken 
opgebouwd uit veen of aangelegd 
op een veenbodem zijn voor deze 
omstandigheden gevoelig.”

Grondwater
Jommi wil zelf gedetailleerder de 
invloed van grondwater op de stabili-
teit van dijken onderzoeken. “Daarbij 
kijk ik dus specifiek naar het gedrag 
van bodems. De eigenschappen 
en het gedrag van een bodem, en 
daarmee ook de sterkte van een dijk, 
veranderen met de mate waarin de 
bodem verzadigd is met water.”

Dijken zijn in een alledaagse situatie 
vaak slechts voor de helft volledig met 
water verzadigd. “Terwijl veel model-
len rekenen met dijken waarvan de 
bodem wel geheel verzadigd is. Ik wil 
dus onderzoeken of een gedeeltelijk 
onverzadigde dijk de sterkte van een 

“De dijkdoorbraak viel precies binnen de 

marges van de voorspellingen, in die zin 

was het experiment een groot succes.” 

dijk beïnvloedt. Maakt dit uit voor de 
sterkte van de dijk vergeleken met de 
dijksterkte die wij gebruiken in model len? 
Er is hier nog maar weinig over bekend.”

Ook over dit onderwerp formuleert 
Jommi voorzichtig. “Iedere studie die 
bij draagt aan de kennis over de sterkte-
eigen schappen van dijken kan de fout- 
marges verkleinen in de modellen die
we gebrui ken. Die kennis kan ons helpen 
om straks op een andere manier dijken 
te bouwen, misschien zelfs wel op een 
goed kopere wijze. Maar het mag er in 
geen enkel geval toe leiden dat een 
dijk minder veilig wordt.”

Een eerste analyse op basis van de 
gegevens afkomstig van de proef in 
de Leendert de Boerspolder wordt pas 
komende zomer verwacht. 

Jommi: “Het eerste doel is nu om de 
dringende vragen van de verschillende 
waterschappen te beantwoorden. 
Maar dat is slechts het begin. Verder 
onderzoek zal op dit onderwerp voort-
bouwen. Op de lange termijn is het 
de bedoeling dat wij de onzeker heden 
die nu nog bestaan rondom regionale 
dijken verder zullen terugdringen.”

 

Nederland kent ongeveer 14.000 kilometer aan regionale dijken. 
Geschat wordt dat ongeveer een kwart van deze dijken (3500 kilo-
meter) hoofdzakelijk is opgebouwd uit veen, zogenaamde veen-
dijken. Ook is er een groot aantal kilometers van regionale dijken 
die hoofdzakelijk bestaan uit klei en zijn aangelegd op venige 
ondergrond. Van dit type dijken is nog maar weinig specifieke 
informatie bekend over wat de invloed van veen is op de sterkte 
en stabiliteit van deze dijken. 

Het onderzoeksprogramma Reliability-Based Geomechanical Assess-
ment Tools for Dykes and Embankments in Delta Areas (Reliable 
Dykes) moet op deze punten meer duidelijkheid gaan brengen. 
Het onderzoek richt zich op het doorgronden van de verschillende 
factoren die invloed hebben op de bodemeigenschappen van dijken 
die (deels) bestaan uit organisch materiaal. De meetgegevens die 
zijn verkregen van de dijkdoorbraak bij de Leendert de Boerspolder 
vormen onderdeel van dit onderzoek. Ook zullen de gegevens worden 
gebruikt voor verschillende modellen.

Uiteindelijk moet het onderzoek leiden tot het verbeteren van het 
ontwerpen en onderhouden van veendijken. Het Reliable Dykes 
onderzoeksprogramma wordt hoofdzakelijk gefinancierd door een 
bijdrage van STW en loopt tot 2018.
 

Reliable dykes
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Daarom zijn er talloze tests uitgevoerd. 
Tests op materialen uit Groningen, 
direct afkomstig van getroffen huizen. 
Van individuele stenen tot complete 
nagebouwde muren. En nu voor het 
eerst op een heel huis. “Met de ge ge-
vens uit eerdere tests konden we het 
gedrag van een woning modelleren. 
Die bereke ningen leggen we nu” - hij 
wijst naar het computerscherm - “naast 
de resultaten van de tests. Klopt het? 
En waarom wel of waarom niet? Zo 
kunnen we ont dek ken waarom er 
nu eigenlijk precies gebeurt wat er 
gebeurt.”

Het huis in het Stevinlab is nieuw bouw, 
gebouwd door Groningse met se  laars 
met Groningse bak ste nen en mortel. 
Alles heeft dezelf de mate riaal  eigen-
schap pen als de typische jaren ’70 
rijtjes  woningen die je in het Gro ningse 
aardbevingsgebied veel tegenkomt. 
“Het liefst doe je zo’n test ook met 
oude materialen. Maar de mensen 
in Groningen hebben natuurlijk liever 
niet dat we hun huis omduwen. En 
na 600 proeven op oud metsel werk 
weten we heel goed waar dit ‘nieuwe 
huis’ aan moet voldoen.” Er wordt 
in Delft nauw samengewerkt met 

De tests gebeuren in opdracht 
van de Nederlandse Aardolie 
Maatschappij (NAM). Daar 

willen ze weten hoeveel weerstand 
de huizen in Groningen hebben tegen 
aardbevingen. Bij welke huizen is 
er instortingsgevaar? Welke huizen 
hebben versterking nodig?

“Waar zou volgens jouw berekeningen 
de eerste scheur ontstaan?,” vraagt 
projectleider Ton van Beek aan één 
van zijn collega’s in het lab. “Ergens 
boven, in het midden,” antwoordt 
deze. Van Beek legt uit: “Of een huis 
veilig is, wordt bepaald aan de hand 
van berekeningen op basis van de zo-
ge heten Nederlandse praktijkrichtlijn 
voor aardbevingsbestendig bouwen. 
In Nederland zijn de bestaande gemet-
selde constructies vooral berekend 
op windkracht. Op aard be vingen zijn 
ze nooit berekend omdat we tot voor 
kort weinig aardbevingen hadden in 
Neder land. De Groningse aardbevingen 
bewezen helaas het tegen deel. “In de 
model len waarmee we rekenden ston-
den de huizen altijd stil. Nu hebben 
we opeens te maken met een grond 
die schudt en heen en weer trilt. Dat 
vraagt om nieuwe modellen.” 

In het Stevinlab staat een huis. Levensgroot, gebouwd door 
Groningse metselaars met mortel en kalkzandsteen zoals ze 
die in Groningen gebruiken. Op de muren zitten overal 
sensoren, er hangen camera’s en heel veel bedrading.

Want het huis wordt heen en weer geduwd, heel langzaam. 
Rond een computerscherm, waarop direct de data verschijnt, 
staat een grote groep wetenschappers vanuit de hele faculteit 
Civiele Techniek. Allemaal werken ze samen om antwoord 
te kunnen geven op de vraag die voor de mensen in het 
Groningse aardbevingsgebied zo belangrijk is: zijn de 
Groningse huizen veilig bij een volgende aardbeving?

Eucentre, het centrum voor aard-
bevingsonderzoek in het Italiaanse 
Pavia. Ook daar heeft de NAM veel 
tests laten uitvoeren. “Veel tests 
doen we twee keer: één keer in 
Italië en één keer hier. Zo leer je 
van elkaar. Want we hebben hier 
te maken met een onontgonnen 
gebied. Het effect van aard bevingen 
op typisch Neder land se huizen, met 
muren van tien centi meter dik, daar 
is helemaal geen kennis van.” Het is 
de manier van bouwen op Nederlands 
slappe, vochtige bodem. Je bouwt 
licht om verzakking te voorkomen. 
“De Italianen keken hun ogen uit 
toen ze onze dunne muurtjes zagen. 
Die zijn muren van minstens dertig 
centimeter gewend.” 

Daarbij komen ook nog eens de 
typi sche aardbevingen in Groningen, 
die af wij ken van andere bevingen in 
Europa. Natuur lijke aardbevingen 
ontstaan door tektonische aard-
ver schui  vingen en hebben lange 
naweeën. Die in Gro ningen bestaan 
uit één korte, hele harde klap. “Die 
afwijkende bevingen en typische 
muren samen, het is een blinde 
vlek voor de wetenschap.”

Heen en weer duwen in het lab
Hoe sterk zijn de Gronin gse huizen?

Shock Safe NepalShock Safe Nepal
Het begon allemaal met de 
vader van Allard de Stoppe-
laar, Cas de Stoppelaar, 
consul-generaal voor Nepal 
in Nederland. Allard: “Na de 
hevige aardbevingen in Nepal 
in april 2015, waarbij meer 
dan 800.000 huizen waren 
ingestort of zwaar bescha-
digd, vroeg mijn vader: “Kun 
je niet eens kijken of de TU 
Delft iets kan doen in Nepal?”
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per slot van rekening aan de TU Delft. 
We keken naar verschillende bouw-
methodes en hebben een ontwerp 
ge maakt dat betonskeletbouw com bi-
neert met beton en staal composiet-
kolommen.” 

Tijdens de eerste weken hoorden 
ze dat beton skeletbouw te onveilig 
was. Er wer den allerlei redenen ge-
geven, maar gaande  weg ontdekten 
de studen ten dat het vooral lag aan 
slechte uit voering. “Op papier staat 
het goed, maar zo wordt het in de 
prak tijk niet gebouwd.” Mensen laten 
hun huis vaak bouwen door buren of 
familie leden, die in het dagelijks leven 
op het land werken of potten bakken 

tot taak eerst overzicht te creëren van 
de situatie in Nepal, en ver schillende 
probleemstellingen te formuleren die 
in de toekomst door volgende studen-
ten teams kunnen wor den opgepakt. 
Zo wordt ‘Shock Safe Nepal’ niet een 
één malig studenten project, maar een 
plat  form voor kennis van low-tech en 
non-engin eered earth  quake solutions 
in Nepal. 

Geen cement
Daarom hebben ze de eerst weken 
gesproken met mensen van de Nepa-
lese overheid en van verschillende 
binnen- en buitenlandse partijen zoals 
UN-Habitat en de National Society 
for Earthquake Technology in Nepal 

Zo geschiedde, en afgelopen sep -
tember vertrok een multi disci pli-
nair team van vijf studenten van 

de masters Construction Manage ment 
and Engineering en Building Engin eer-
ing naar Kathmandu. De cen   trale vraag 
van ‘Shock Safe Nepal’: wat is de beste 
manier om structureel aard  bevings-
bestendig te herbouwen in Nepal?

Platform 
De continuïteit van dit onderzoek vin -
den ze heel belangrijk. Teamgenoot 
Baris Can Düzgün: “Het is een grote 
onder zoeks  vraag, waar veel verschil-
lende probleem stellingen onder vallen. 
Dat los je niet in 8 weken met één 
studenten team op.” Ze stelden zich 

Niet veel laboratoria in Nederland zijn 
groot genoeg om een heel huis in na te 
bouwen. Het Stevinlab is het grootste 
van Nederland. “Bovendien is al het 
specifieke technische personeel hier 
aanwezig. En dan hebben we hier 
ook nog het grote voordeel dat de 
rekenaars zelf samen met het experi-
ment onder één dak zitten. Het ene 
moment zit je met je vingers in de 
mortel, het andere moment reken je 
na wat het experiment heeft opge-
leverd.” 

Opeens stuiven er drie collega’s op 
het huis af, camera’s in de aanslag. 
De eerste scheur. Linksonder. 

- het ontbreekt ze aan kennis. Ook 
geld is een belangrijke factor. “Het 
is goedkoper om net wat meer zand 
door het cement te gooien.” 

Het tweede team
De vervolgvraag is hoe je - wanneer 
men niet zo bouwt als op de tekening 
staat - er toch voor kunt zorgen dat 
een huis stevig staat. En daar pakt 
het volgende team de draad op. 
In februari vertrekken ze.

Het eerste team:
Baris Can Düzgün, Arjan Oosterhof,
Coen Spelt, Allard de Stoppelaar, 
Emilie van Wijnbergen

Heen en weer duwen in het lab
gse huizen?

(NSET). Allard: “Dit gaf ons een beter 
beeld van wat er speelt in Nepal. Toen 
wij er waren sloot India bijvoorbeeld de 
grens met Nepal af, waardoor er geen 
import meer mogelijk was. Er kwam 
behalve benzine, gas en medicijnen 
ook geen cement het land meer bin nen.” 
Deze en andere problemen bracht het 
team vervolgens in kaart.

Lintdorpen
In Nepal zijn veel lintdorpen, gebouwd 
langs handelswegen die dwars door 
de Himalaya lopen. Tegen de steile 
wanden bouwen de mensen zelf hun 
eigen huizen. Hoe doe je dat op een 
veilige manier? Baris: “We wilden ook 
hands-on iets oplossen, we studeren 

Deze master is een multi-
disciplinaire en inter natio-
naal georiënteerde samen-
werking tussen de faculteiten 
Civiele Techniek,  Bouwkunde 
en Techniek, Bestuur 
en Management.
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 JANUARY

 Junior TU Delft started with the 
Streaming Water programme at 
the Waterlab

 28 January 2015

 Prof. Marcel Stive wins 
ASCE Award

 13 January 2015

 Henk Jonkers’ team receives STW 
Demonstrator subsidy for repair 
agent concrete damage

 01 January 2015

 67th ’Vakantiecursus’ on  
Drinking & Waste Water

 New Year’s Breakfast
 5 January 2015

 FEBRUARY

 Six students of Hydraulic 
Engineering and Water Manage-
ment receive scholarships 

 26 February 2015

 Celebration Chinese New Year
 10 February 2015

 Prof. David Bruhn pleads for 
geothermal well on TU Delft 
Campus in his inaugural speech

 4 February 2015

 Second run MOOC Introduction 
to treatment of urban sewage 

 Prof. Herman Russchenberg 
appointed new director of 
department GRS

 1 September 2015

 OCTOBER

 Record number of visitors during 
Open Days: 1,470 secondary 
school pupils and their parents 

 23 & 26 October 2015

 Opening of Blended, Online & 
MOOC recording studio

 26 October 2015

 Triple PhD event waste water 
treatment in cooperation with 
Istanbul Technical University

 26 October 2015

 Inauguration speech Marjan 
Hagenzieker, new Professor of 
Traffic Safety

 21 October

 Finalization of the deliberate 
flooding of the Leendert de 
Boerspolder with dike breaches 

 Prof. Peter Rem leads STW 
Perspective project about 
recycling and magnetic density 
separation

 17 November 2015

 17 VWO pupils started Civil Engin-
eering’s online trial study module

 16 November 2015

 Hydraulic Engineering Prize 2015 
for graduate Sarah Sangster

 10 November 2015

 Branko Šavija is the  
Simon Stevin Gezel 2015

 09 November 2015

 Kick-off event TU Delft | 
Global Initiative with 3 CEG 
research projects

 24th November 2015

 DECEMBER 

 Prof. Giovanni Bertotti 
appointed new director of 
the CEG Graduate School 

 16 December 2015

 MARCH

 3 million euros for smarter sewer 
management project by Jeroen 
Langeveld

 30 March 2015

 First Prize in Ocean 180 Video 
Challenge for Ronald Brouwers, 
Prof. Ad Reniers en Matthieu 
de Schipper

 26 March 2015

 UfD-Damen Bachelor Award 
for Jonathan Mugerwa

 26 March 2015

 Four successful The New Delta 
grant applications

 27 March 2015

 APRIL

 Second place for Civil Engineering 
in worldwide QS rankings

 29 April 2015

 Royal honours for  
Prof. Michiel Haas

 29 April 2015

 Henk Jonkers finalist in European 
Inventor Award with self-healing 
bio-concrete 

 21 April 2015

 Prof. Huub Savenije receives 
Alexander von Humboldt Medal 
2015

 14 April 2015

 Prof. Nick van de Giesen receives 
Henry Darcy Medal 2015

 14 April 2015

 First prize for proposal 
Prof. Erik de Romph, 
Gonçalo Correira and Yihong 
Wang in ‘Data for Development 
Senegal’ competition

 14 April 2015

 Kick-off: Horizon 2020 Project 
Real-Time Mining 

 06 April 2015

 MAY

 Two Vidi grants for Läslo Evers 
en Susan Steele-Dunne: from 
inaudible sound to thirsty crops

 20 May 2015

 GeoWeek: Masterclass on 
Dike Building and the expedition 
Measuring gravity

 18 May 2015

 JUNE

 New CT scanner for the 
Geoscience & Engineering 
laboratory

 18 June 2015

 Bas des Tombe wins Best 
International Student Poster 
Presentation prize at MODFLOW 
and More 2015, Modeling a 
Complex World

 12 June 2015

 Prof. Serge Hoogendoorn 
receives ERC Advanced Grant for 
unravelling pedestrian and cyclist 
flows in cities

 8 June 2015

 International Festival of 
Technology: open lab day, the 
spaghetti bridge building contest, 
the world crate bridge record 
attempt and masterclasses

 1-5 June 2015

 JULY & AUGUST

 SAIL 2015: Real time monitoring 
pedestrian flows by Prof. Serge 
Hoogendoorn, Winnie Daamen, 
Dorine Duives & Yufei Yuan

 19 August

 Veni grant for Miriam Coenders: 
‘Discovery of the invisible water 
drain: evaporation’

 20 July 2015

 
 SEPTEMBER

 Milan Vejlkovic  appointed 
new Professor of Steel and 
Composite Structures

 29 September 2015

 Solar panels installed on the roof 
of Stevin III

 29 September 2015

 Three proposals from the depart-
ments of Water Management and 
Hydraulic Engineering granted in 
STW Water2015 call

 28 September 2015

 Trans-African Hydro-
Meteorological Observatory 
(TAHMO) selected as Global 
Resilience Challenge Winner

 27 September 2015 

 Rain radar installed in Rotterdam
 23 September 2015

 Farewell speech  
Prof. Frits van Tol:  
‘The (re)valuation of foundations’

 18 September 2015

Op deze plek delen 

we nog een keer de 

hoogtepunten die de 

faculteit afgelopen jaar 

heeft beleefd. 

Stuk voor stuk zijn het 

mooie en succesvolle 

momenten en resultaten 

waar we trots op zijn.

2015 in highlights
TERUGBLIKKEN OP EEN MOOI JAAR

 Läslo Evers appointed Professor 
of Seismology and Acoustics 

 3 December 2015

 CEOs of NS and ProRail visit 
Stevin II to see new lab experi-
ments of Railway Engineering 

 Two NWO–WOTRO grants for 
Prof. Tiedo Vellinga and Doris 
van Halem in Urbanising Deltas 
of the World programme

 1 December 2015

 Student enrollment 2015 at 
CEG: BSc Civil Engineering 367, 
BSc Applied Earth Sciences 
106, MSc Civil Engineering 218, 
MSc Applied Earth Sciences 117, 
MSc TIL 31 and MSc CME 47

 1 December 2015

 Earthquakes & Constructions: 
Push and pull test of full scale 
house in Stevin II

 Two geothermal energy 
projects of Prof. David Bruhn 
awarded within the Horizon2020 
Innovation Program of the EU

 
 NOVEMBER

 Farewell Symposium  
Prof. Stefan Luthi:  
Integration and diversity in the 
E&P industry Experiences of 
female graduates 

 27 November 2015

 Doris van Halem wins 
For Women in Science grant for 
research into safe drinking water

 25 November 2015

 Erik van Berchum wins the 
Koninklijke Nederlandse 
Waternetwerk-Thesis Prize for 
best master’s thesis in the field 
of water 2015

 22 November 2015

 Marcel Mol Best Graduate CEG 
2014-2015

 19 November 2015

 Prof. Giovanni Bertotti elected as 
best teacher at CEG

 19 November 2015
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10 juni 2015   
Professor in 
Planetary Exploration  
Planetaire exploratie

21 oktober 2015  
Professor in Traffic Safety  
Dit paaltje had ook een kind 
kunnen zijn

TERUGBLIK OP 

INTREEREDES

Prof. dr. L.L.M. Vermeersen

Prof. M. Hagenzieker

CEO’s Pier Eringa (Pro-Rail) 
en Roger van Boxtel (NS) 
bezochten op 3 december de 
TU om samenwerkingsvormen 
te verkennen  met het oog op 
meer innovatie op het spoor. 

Prof. Rolf Dollevoet van de 
sectie Railbouwkunde toonde 
ze de bijzondere innovaties 
die in ontwikkeling zijn in 
het Bouwlab van de faculteit. 
De TU Delft lijkt zelfs actiever 
met spoorinnovaties bezig 
dan de markt, zo gaven de 
topmannen aan.  

Spoorinnovaties 
verrassen CEO’s
Spoorinnovaties 
verrassen CEO’s

In de kelder van het lab 
maakt de nieuwe wiel-rail 
testopstelling al overuren.  
Het ontwerp en de bouw 
met echte treinwielen zijn 
volledig in huis gedaan. Met 
deze testopstelling kan 40 
tot 50 keer sneller worden 
geanalyseerd hoeveel 
schade de inframaterialen 
van Pro-Rail oplopen”, 
vertelt onderzoeker Jan 
Moraal. Doordat problemen 
sneller verholpen kunnen 
worden maakt dit een ideaal 
samenwerkingsvoorbeeld 
voor de TU, NS en Pro-Rail. 

Railbouwkunde beschikt over 
een rijdend laboratorium: 
een werkende meettrein die 
meetsystemen test. Studenten, 
promovendi en onderzoekers 
meten zo ‘live’ op het spoor. 
In Miniworld Rotterdam is de 
minversie van de meettrein in 
werking te zien.
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SeawadOnderzoek naar een zandmotor voor de Wadden

om het zand te verdelen door gebruik 
te maken van de natuurlijk aanwezige 
dynamiek. Aan de andere kant ligt het 
gebruik van een grote zandsuppletie 
gevoelig voor een kwetsbaar gebied 
als de Waddenzee dat door UNESCO 
is erkend als werelderfgoed.” 

Nauw betrokken
Het is de reden dat de komende vier 
jaar de gevolgen van een groot scha li-
ge zand suppletie in de Wadden zee op 
opvallend uiteenlopende onder werpen 
in kaart worden gebracht. Een van 
de mooie aspecten van het SEAWAD-
onder zoek is dat er drie uni versiteiten 
en veel verschillende partijen nauw 
bij het project zijn betrokken, vinden 
Van Prooijen en Wang. Zo is het 
on derzoeksgeld mede door financiële 
bijdragen van Rijkswaterstaat, Deltares, 
ingenieursbureaus en baggerbedrijven 
bij elkaar gebracht. Van Prooijen: 
“Ieder een die zich in Nederland met 
dit onderwerp bezig houdt kent elkaar 
goed. Er is daarom ook besloten om 
niet met elkaar te gaan concurreren, 
maar om dit onderzoek gezamenlijk 
uit te voeren en kennis met elkaar te 
delen.”

Door het onderzoeksgeld kunnen vanaf
volgend jaar vier PhD-studenten ver-
spreid over de verschillende univer si-
teiten aan de slag. Wang zal het geheel 
als projectleider overzien, terwijl Van 
Prooijen de dagelijkse coördinatie 
tussen de onderzoeksgroepen op zich 
neemt. “In Delft zullen twee promo vendi 
aan de slag gaan. Een onder zoeker 
gaat op kleine schaal de inter actie-
processen tussen golven en sedi ment 
onderzoeken, de ander zal vooral kij-  
ken naar de grootschalige transport-
pa tronen van sediment,” vertelt Van 
Prooijen. “Verder gaat in Utrecht een 
onderzoeker het verplaatsen van geulen 

tussen de eilanden bestuderen, terwijl 
de ecolo gische effecten van een mega-
suppletie op regionale schaal door een 
onderzoeker in Twente worden onder-
zocht.”

Golfboeien
In Delft zal onder leiding van professor 
Ad Reniers bijvoorbeeld veel aandacht 
zijn voor het effect dat golven hebben 
op het verplaatsen van sediment. Daar-
voor willen de onderzoekers speciale 
golfboeien gaan gebruiken die met 
de getijdenstromingen meedrijven. 
Van Prooijen: “Zo vormen zij ook 
direct een meetinstrument voor de 
stroming. Maar ondertussen meten 
ze ook golfhoogtes en verzamelen ze 
meer precieze meetgegevens over de 
asymmetrie van verschillende golven. 
Voor berekeningen wordt daar nu een 
gemiddelde voor gebruikt, wij willen 
straks in onze simulaties met een ho ge-
re nauwkeurigheid werken. Zo krijgen 
we beter grip op processen die op deze 
kleine schaal een rol spelen en kunnen 
we de onzekerheden in ons model 
verkleinen.”

De onderzoekers zullen ook hun handen 
echt vuil moeten maken met veld werk  -
onderzoek door op verschil lende plekken 
in het gebied de korrel  groottes en de 

samen  stelling van het aanwezige 
sedi ment te meten. “Daarna zal met 
hulp van computer modellen berekend 
worden wat er gebeurt als een mega- 
  suppletie op een bepaalde locatie 
buiten de Wadden eilanden wordt 
aan ge legd,” vervolgt Van Prooijen. 
“Waar komt dat zand uiteindelijk 
terecht, en krijg je andere resultaten 

De zandmotor, de kunstmatig aan-
gelegde zandvlakte voor de kust 
van Zuid-Holland, is bedacht om 

de Nederlandse kustlijn tegen erosie 
te beschermen door gebruik te maken 
van natuurlijke zee stromingen. Voor 
de aanleg van de zandmotor werd 
ieder jaar zo’n twaalf miljoen kubieke 
meters aan zandsuppleties langs de 
Nederlandse kust gestort, vertelt Zheng 
Bing Wang, professor Morfodynamica 
van lagunes en estuaria. “Het idee 
achter de zandmotor was juist om in 
een keer een heel grote zandsuppletie, 
twintig miljoen kubieke meters zand, 
op een hoop voor de kust aan te leg-
gen. De gedachte is dat ieder jaar een 
miljoen kuub van de zand motor zich 
langs de Hollandse kust verspreidt, 

waar door de komende jaren minder of 
geen zandsuppleties meer nodig zijn. 
Na twintig jaar moet de zandmotor 
ook helemaal zijn verdwenen - het is 
juist de bedoeling dat het wegspoelt! 
Het belangrijkste voordeel van de 
zandmotor is namelijk dat je de 
natuur het werk laat doen om zand 
te verspreiden.”

Een ander voordeel van het aanleggen 
van zo’n megasuppletie is dat de natuur 
op slechts één locatie een keer wordt 
verstoord en daarna jarenlang niet 
meer. Alhoewel de resultaten van de 
zandmotor officieel nog niet binnen 
zijn, wordt er nu al hard nagedacht of 
hetzelfde principe ook voor een gebied 
als de Waddenzee geschikt zou zijn 
om de Waddeneilanden te beschermen 
tegen de constante erosie van de zee 
en de stijgende zeespiegel. 

“Dat idee vormt de basis van het 
onderzoeksproject SEAWAD,” vertelt 
universitair docent Bram van Prooijen. 
“Wanneer je in het Waddengebied 
de natuur haar gang laat gaan, zie je 
dat na verloop van tijd de kust voor 
de eilanden afneemt en dat het zand 
in de Waddenzee belandt. Het is ook 
de reden waarom voor de Wadden-
eilan den regelmatig zandsuppleties 
worden aan gebracht. De vraag is nu 
of je met een enorme zand suppletie, 
die je aan de zee zijde van de eilanden 
aan zou neer   leggen, hetzelfde resul-
taat kunt boeken.”

Dynamisch
Het onderzoek is zo interessant om dat 
het Waddengebied een veel dynami-
scher gebied is dan de Hollandse kust- 
 lijn, vindt Van Prooijen. “Er spelen veel 
meer processen een rol in de versprei-
ding van sediment. Bij de zand motor 
is de invloed van golven het belang-
rijkst. In de Waddenzee komt daar ook 
de rol van getijden stroming nog eens 
bij. Juist die combinatie kan leiden 
tot andere effecten van de verplaat-
sing van sediment. Het is bijvoorbeeld 
heel belangrijk om te weten te komen 
hoe  veel zand van een zandsuppletie 
uit einde lijk in de Waddenzee terecht 
komt.”

Tegelijkertijd ligt het onderwerp ook 
een tikje gevoelig, merkt Wang op. 
“Als we zulke suppleties toch moeten 
aanbrengen, dan zou het beter zijn 

als je een zandsuppletie aanlegt met 
een iets grovere korrel? Dat zijn ook 
typisch vragen waar Rijkswaterstaat, 
die verant  woordelijk is voor het 
aan leg gen van zandsuppleties, 
bijzonder in is geïnteresseerd.”

Computermodellen
Een van de computermodellen die voor 
het onderzoek zal worden gebruikt 
is Delft3D, een gratis beschikbaar 
programma ontwikkeld door Deltares. 
Van Prooijen: “Het is momenteel het 
beste program ma voor het modelleren 
van stromingen en sedimenttransport 
in verschillende kustgebieden. Het 
pro  gram ma wordt over de hele wereld 
gebruikt. Omdat Deltares de soft ware
voor iedereen toeganke lijk heeft ge-
maakt, kunnen wij onze simulaties er 
gemakkelijk inpassen. Het Wadden-
gebied is zo’n complex gebied, als wij 
dat met onze nieuwe data en simulaties 
beter weten te modelleren, dan kan 
Delft3D straks nog beter worden toe-
ge past op veel meer plekken waar 
soortgelijke problemen spelen.”

Wang onderstreept daarnaast ook het 
belang dat SEAWAD in de toekomst zal 
hebben op de aanpak van de kustafslag 
in het Waddengebied. “De kennis die 
we door SEAWAD zullen opdoen, zal 

uiteindelijk bepalen of Rijkswaterstaat 
een pilot begint voor het aanleggen 
van een megasuppletie bij de Wadden-
eilanden. Voor onze technische inno-
vaties winnen we waarschijnlijk geen 
Nobelprijs. Maar voor de toekomst van 
het gebied, dat ook onderhevig is aan 
de gevolgen van zeespiegelstijging, zijn 
de uitkomsten essentieel.”

“Er is besloten om niet met elkaar te gaan 

concurreren, maar om het onderzoek 

gezamenlijk uit te voeren en kennis met 

elkaar te delen”

Onderzoeker Bram van Prooijen en professor Zheng Bing Wang, beiden verbonden aan de afdeling Hydraulic Engineering, kregen afgelopen september groen 
licht om te starten met het onderzoeksproject SEAWAD. Het project hoopt de belangrijke vraag te beantwoorden of de kustlijn langs de Waddeneilanden in de 
toekomst beschermd kan worden met hulp van een soort zandmotor, op dezelfde wijze waarop dat nu al voor de Zuid-Hollandse kust gebeurt. Vier jaar lang 
zullen onderzoekers, verbonden aan drie verschillende universiteiten, zich op het onderwerp storten. 

“Het belangrijkste voordeel van een 

zandmotor is dat je de natuur het werk 

laat doen om zand te verspreiden”

Interview Dr. ir. Bram van Prooijen & 
Prof. dr. ir. Zheng Bing Wang 
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NICE TO KNOW

Wat is er mooier? Na aankomst 
op het station Delft-Zuid van 
de toekomst rijd je met 

deze elektrische Twizy zelf naar je 
eindbestemming. Na aankomst vervolgt 
de Twizy zelfstandig en veilig over het 
fietspad zijn weg naar een volgende 
reiziger of een oplaadplaats. 
Gonçalo Correia van de afdeling 
Transport & Planning ontwikkelt 
routerings-strategieën en verwacht 
in 2016 te kunnen starten met een 
technische proef.

In juni 2016 rijden er zelfrijdende busjes tussen het station Ede-Wage ningen en het 
Wageningen University & Research Centre. Passagiers kunnen via een app een ritje 
bestellen. TU Delft is één van de partners in het WEpod project. De zes persoons 

busjes heb ben een GPS systeem aan boord dat is ontwik keld door de afdeling Geo-
science & Remote Sensing, plus 3D-beeld en een radarsysteem ont wik keld door 
3ME en andere partners. Hiermee kunnen de busjes hun omgeving waar nemen 
en altijd voor andere weggebruikers stoppen. 

De afdeling Transport & Planning bestudeert de veiligheids aspecten van de route 
die de busjes afleggen, en de integratie in het transport systeem. Project coördinator 
Riender Happee verbindt 3ME en CEG en richt zich vooral op nieuwe projecten zoals 
‘Safe interaction with vulnerable road users’ (recent gehonoreerd door STW) en 
aanvragen op Europees niveau.
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Voor Veljkovic is zijn aan stelling 
niet de eerste kennismaking 
met de TU Delft. Begin jaren 

negentig bezocht hij de universiteit 
als deel van zijn promotieonderzoek 
en bouwde toen al kennis en 
onderzoekservaring op.

Waar werkte u tijdens uw tijd 
als promovendus in Delft aan?
“Het was het begin van mijn onderzoek 
naar samengestelde liggers, een vloer-  
systeem dat is opgebouwd uit staal en 
beton. Delft stond destijds al bijzon der 
goed aangeschreven als tech nische 
universiteit en had een goede repu-
 ta tie op het ontwikkelen van reken-
modellen voor beton. Ik kwam naar 
Delft om experi menten te doen, maar 
raakte tussendoor betrokken bij het 
werk van de onderzoeksgroep die ik 
bezocht. De onderzoekers waren bezig 
met het ontwikkelen van een nieuwe 
bouwstandaard waar ik ook veel aan 
heb gehad om mijn eigen hypothese 
te kunnen toetsen. Ook droegen we 
bij aan de ontwikkeling van gestan-
daar diseerde en analytische testen die 
gebruikt werden voor de Eurocodes, 

Gaat u ook uitvindingen 
patenteren?
“Als professor en als onderzoeker 
heb ik niet de tijd om daarnaast nog 
te werken aan het patenteren van 
onze resultaten, in ieder geval niet 
op dit moment. Ik ben aangenomen 
op deze universiteit voornamelijk om 
kennis te vergroten en te verspreiden, 
nieuwe onderzoekers aan te nemen 
en te begeleiden en te zorgen voor 
goed onderwijs voor studenten. Het is 
simpelweg niet mijn prioriteit om bezig 
te zijn met het patenteren en het op 
de markt brengen van kennis die op 
universiteiten is ontwikkeld.”

Maar hoe bereiken nieuwe 
ontdek kingen dan het 
bedrijfsleven?
“Voor onderzoek naar toegepaste 
bouw  kunde is de interactie tussen 
bedrijven en univer siteiten heel belang  -
rijk. Je moet dus een brug slaan naar 
bedrijven, bijvoorbeeld door studen-
ten aan projecten bij bedrijven te 
laten werken. Daardoor krijg je als 
onderzoeker ook inzicht in problemen 
die binnen de industrie spelen. Vervol -
gens kun je zulke pro ble men op pak-
ken voor universitair onderzoek, dan 
kun je op zoek naar brede, alge mene 
oplossingen. Mijn idee is dat promo ven-
di uiteindelijk de stap kunnen maken 
om innovaties te implementeren en 
patenteren. Maar alles hangt ervan af 
of er een markt voor is en of bedrij ven 
geïnteresseerd zijn. Ook een onder  zoe-
ker kan niet alleen een nieuw bedrijf 
opzetten. Zelfs als bedrijven interesse 
hebben, dan is er kapitaal nodig, 
bedrijfs   ruimte, en een portie geluk.”

Op welke terreinen ziet u nog 
ruimte voor nieuwe innovaties?
“De innovatie van gecombineerde 
bouwmaterialen en ultrasterk staal 
is nog in volle gang. Het is daarom 
ook van belang om rekensoftware 
te verbeteren en mogelijk nieuwe 
software hiervoor te ontwikkelen. 
De bestaande software is veelal 
ont wikkeld en gevalideerd voor het 
ana ly seren van al bestaande proble-
men. Maar de ontwikkeling van veilige 

en duur zame innovaties in toegepaste 
bouwkunde kan niet zonder goede 
analytische testen en rekensoftware. 
Een ander onderwerp waar ruimte is 
voor inno vatie is onderzoek naar het 
goedkoper bouwen van grote bouw-

werken zoals bruggen, gebouwen, 
stadions, zonder dat dit de veiligheid 
of de bouwkwaliteit aantast. Dit kan 
alleen door te kijken naar nieuwe 
manieren van fabricage.”

Noemt u eens een voorbeeld 
van zulke innovatie. 
“Er wordt nu hard gewerkt aan het ont-
wik kelen van windmolens die meer 
dan honderd meter hoog zijn. Zulke 
hoge windmolens wekken veel effec-
tiever energie op, maar zijn ook veel 
duurder om te bouwen. Door een 
andere techniek te gebruiken valt er 
volgens mij een oplossing te beden  ken
waardoor de bouwkosten van zo’n hoge
windmolen niet veel duurder zullen uit - 
  pakken. Dat levert voor delen op voor 
bedrijven en de maatschappij. Een an -
der voorbeeld is het ontwikkelen van 
tijdelijke huizen die snel te maken zijn, 
gemakkelijk te vervoeren zijn en die 
op de plaats van bestemming snel in 
elkaar gezet of weer afgebroken kun-
nen wor den. Voor beide voor beel den 
liggen er nog een hoop onder  zoeks-
vragen open om de meest duurzame 
oplossing te vinden. 

Het is belangrijk om te benadrukken 
dat alles wat wij doen in het teken 
moet staan van de openbare veiligheid. 
We moeten bouwwerken ontwerpen 
en produceren die rendabel en nuttig 
zijn en die twintig tot honderd jaren 
lang veilig gebruikt worden. We moeten 
nadenken hoe we die structuren kun nen 
onderhouden, en hoe we ze uit einde lijk 

Sinds oktober heeft de TU 
Delft officieel een nieuwe 
vol tijds hoog leraar staal- 
en hybride constructies, 
profes sor Milan Veljkovic. 
Voor zijn aanstelling in Delft 
bekleedde hij de leer stoel 
staalconstruc ties aan de
technische uni ver  siteit van 
Luleå in Zweden. In Delft 
wil hij zich richten op het 
smeden van verdere samen-
werking tussen Neder landse 
en buitenlandse bouw be-
drijven en Delftse weten-
schap pers. Ook is hij van 
plan nieuwe energie te ste-
ken in innovatieve bouw-
moge lijkheden met staal.

Man van 
staalconstructies

weer kunnen afbreken of ver nieuwen. 
En te allen tijde moet de bevolking het 
vertrouwen hebben dat de veiligheid 
is gegarandeerd. De reputatie van 
bedrijven en de reputatie van onze 
kennis hangen hier van af.”

Gaat u zelf ook werken aan 
praktisch toepasbare innovaties?
“Ik geniet er van om te werken aan 
onderzoeksvragen en praktische 
innovaties die een positieve impact 
hebben op mijn eigen leefomgeving. 
Dat inspireert ook PhD-studenten. 
Innovaties ontstaan vaak in een om-
geving met ruimte voor verschillende 
competenties, ervaringen en culturen.”

Maar opnieuw, innovaties kunnen 
niet enkel binnen een universiteit 
worden ontwikkeld. Daarvoor is de 
wisselwerking tussen bedrijven die 
interesse hebben in innovaties zo 
hard nodig. Alleen zo bouw je verder, 
dat is mijn overtuiging die ik ook in 
Delft uit wil gaan voeren. Gezamenlijk 
moeten we onze vele verschillende 
ideeën verder onderzoeken en streven 
naar duurzame oplossingen die onze 
maatschappij en planeet een betere 
toekomst kunnen bieden.”

“Ik geniet er van om te werken aan 

onderzoeksvragen en praktische innovaties 

die een positieve impact hebben op mijn 

eigen leefomgeving.”

de Europese normen en richtlijnen 
voor de bouwwereld. Het was voor 
mij een leerzame en prettige periode.”  

Op welke bouwkundige onder-
werpen heeft u zich afgelopen 
jaren gericht?
“Door mijn achtergrondkennis op het 
gebied van samengestelde bouw mate-
rialen heb ik een sterke verbin ding met 
bouwbedrijven. Vanuit de industrie 
kwam bijvoorbeeld een vraag om een 
simpeler en goedkoper verbindingstuk 
te ontwikkelen voor het verbinden 
van buisvormige segmenten. Dit 
is bij voor beeld van nut voor het 
bouwen van wind turbines. Samen 
met onderzoekers van andere Euro-
pese universiteiten heb ik hier de 
afgelopen jaren veel onderzoek naar 
verricht. We hebben gezamenlijk een 
nieuw type verbinding ont dekt dat 
beter bestand is tegen lang durige 
stress. Deze ontdekking is ook voor 
andere bouwwerken van nut.”

Waar wilt u zich als nieuwe 
hoogleraar mee bezig gaan 
houden?
“Ik ben natuurlijk nog maar net ge-
arri veerd, deze groep kende al een 
tijdje geen vaste professor. Er moet 
nog veel in gang worden gezet. Deze 
onderzoeksgroep heeft al enorm veel
expertise en kennis opgebouwd op 
het gebied van staal  constructies en
civieltechnische werken. Mijn belang   -
rijkste doel als professor is om de 
onderzoeksgroep aan de slag te laten 
gaan met nieuwe onder zoeks   ideeën en 
projecten. Om dat te kunnen bereiken 
wil ik meer samen  werking en synergie 
bewerk stelligen tussen bedrijven en 
univer siteiten. 

Ik ben er van overtuigd dat dit de 
beste manier is voor het genereren 
van meer onderzoeksideeën. Voor 
toegepaste bouwkunde is het nood-
zakelijk om onderzoekskennis met de 
markt te verbinden. Als de oplossing 
van een probleem niet be kend is, 
vormt de universiteit de beste plek 
voor het bedenken van oplossingen 
en deze te testen in onze laboratoria. 


