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Dat is tegenwoordig dé mantra, 
zeker sinds de Parijs-akkoorden 
van eind 2015. In het vervolg in 
Marrakech afgelopen november 
speelde het Trump-spook nog een 
onzekere rol, maar de beweging 
lijkt mij onomkeerbaar en soms ook 
te versnellen. Hoge verwachting is er, 
als onderdeel van de energie  transitie, 
van bijvoorbeeld offshore wind in 
steeds dieper water of wellicht ooit 
op een kunst matig eiland op locatie 

Doggersbank. De nationale klimaattop van oktober 2016 te Rotter dam bevestigt dit beeld: 
Nederland koerst aan op een circulaire economie. Dichter nog bij huis: in diezelfde maand hadden 
we de internatio nale conferentie over life-cycle civil engineering (IALCCE2016) in Delft. Dat gaat 
onder meer over beton, ons civiele trekpaard en meest gebruikt bouwmateriaal, met ook nog 
eens een forse CO2-voetafdruk. Kortom werk aan de winkel met nieuwe materialen en recycling. 

Zeker niet te vergeten in dit verband: de studievereniging Het Gezelschap “Practische Studie” 
heeft met het symposium “When green takes over” afgelopen najaar ook een mooi statement 
gemaakt en goede voordrachten en mooie cases in workshops.

Dit jaar moet ook duidelijkheid geven of we een onderzoekprogramma kunnen opzetten dat is 
gekoppeld aan een business case voor geothermie, met twee putten op de campus. De warmte 
moeten we in de nabije omgeving nog wel goed kwijt kunnen; leidingen hiervoor zijn peperduur. 
En zo zijn er tal van thema’s; ik noem: levensduurverlenging van bruggen en van riolerings-
systemen, building with nature concepten waar technologie en ecologie een verbinding aangaan, 
het monitoren van luchtverontreiniging en watervoorziening in sub-Sahara.

Studenten hebben voor duurzaamheid ook grote belangstelling. In 2017 gaan 
we daarom hier ook meer aandacht vestigen in onderwijs en onderzoek. 

Bert Geerken, 
Decaan van de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen 
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hele goede en scherp geprijsde offerte 
komen. Maar Arcadis geeft zelf aan dat 
het werk van NWP een goede rol heeft 
gespeeld bij hun succes en daar ben ik 
erg trots op.” 

Soms is die rol minder concreet, maar 
daardoor niet minder belangrijk. Zo 
nam het NWP deel aan de klimaat
conferentie in Marrakesh in november 
vorig jaar. “Die conferentie ging over 
klimaatverandering, maar ook over 
adaptatie en de gelden die daarvoor 
beschik baar zijn. Hoe zorg je dus dat je 
als Nederland straks een rol kunt spelen 
in het uitvoeren van adaptatie projecten? 
We proberen steeds die brug te slaan 
tussen mondiale strate gische ontwik
kelingen en de dagelijkse praktijk”, zegt 
Silvis. 

Bij al die activiteiten zijn er regel matig 
contacten met de TU Delft. Het NWP 
maakt namelijk graag gebruik van 
Delftse expertise. “Kennis is een mooi 
instrument om je te profileren. We 
orga ni seren allerlei bijeenkomsten om 
markt partijen onder de aandacht te 
brengen. Maar het is toch heel anders 
of je vanuit een bedrijf of adviesbureau 
een verhaal vertelt, of dat een hoog 
leraar dat doet. We weten elkaar als 
bedrij ven, kennis wereld en over heid 
gelukkig goed te vinden.” 

Soft skills
Silvis merkt dat de materie in de water
sector langzaam aan verandert: “De 
maatschappelijke vraagstukken waar 
we aan werken zijn misschien wel nog 
complexer dan voorheen. Dat is een 
mooie uitdaging voor civiel ingenieurs. 
Het betekent wel steeds meer interactie 
tussen de verschillende stakeholders.” 
Naast  diepgaande technische kennis 
worden de zogenaamde soft skills dus 
almaar belangrijker. “Studenten moe ten 
ook wat leren over gedrag en commu
nicatie”, vindt Silvis. “De doorsnee 
Delftenaar, ikzelf ook, is rechtdoorzee 
en gooit zijn mening op tafel.  Dat kan 
wel eens minder effectief zijn.” 

Wat hem opvalt aan de huidige gene
ra tie studenten, is dat ze bewust 
na denken over het type baan dat ze 
zoeken. “Kies je een corporate carrière 
omdat je daar het meeste denkt te 
kunnen verdienen of durf je te gaan 
voor een maat schappelijk relevant 
thema dat je na aan het hart ligt? Het is 
mooi dat studenten daar tegenwoordig 
zo mee bezig zijn, “ vindt hij. Deson
danks is het beginnen van een loop
baan in het buitenland niet altijd even 
makkelijk. 

“Bedrijven vragen vaak voor internatio
naal werk vaak hele grote cv’s; dat heb 
je niet als je jong bent.” Het NWP doet 
daar wat aan met het Young Expert 
Programme. “Jonge mensen kunnen 
internationale ervaring opdoen voor 
een periode van één of twee jaar, 
waar bij Buitenlandse Zaken de helft 
van kosten op zich neemt. Ze gaan met 
een goed trainingsprogramma op stap 
en worden vanuit Nederland gecoacht 
via Skype”, vertelt Silvis. “Als dit er 
in 1997 was geweest, had ik die kans 
ook gegrepen.” 

tijd. Ik koos voor Delft Hydraulics om 
dat je daar tussen onderzoek en toe
pas sing zat. Dat sprak me erg aan.”  
Bij Delft Hydraulics, het huidige Delta
res, imple menteerde hij onder meer 
een geauto matiseerd systeem voor het 
besturen van de vier boezem gemalen in 
beheergebied van het Hoog heem raad
schap van Rijnland. Dat systeem gaf 
operators ieder uur instruc ties welke 
pompen aan of uit moesten. Maar daar 
bleef het niet bij. 

“Ze kregen ook in for  matie op welke 
wijze het program ma tot die beslissing 
was gekomen, door hoge water standen, 
voorspelde regen, opwaaiing, noem 
maar op. Dat zorgde voor acceptatie; 
de operators begrepen dat het systeem 
de zelfde dingen deed als zij gedaan 
zouden hebben.” Dat was iets wat Silvis 
zelf had toegevoegd: “Destijds leerde 
je in je studie niet altijd even goed hoe 
de techniek ook kon bijdragen aan de 
noodzakelijke operationele of beleids
matige besluitvorming.” 

Inmiddels werkt hij al weer elf jaar 
bij het NWP, sinds 2011 als directeur. 
“Water is wereldwijd een belangrijk 
thema; het is mooi om vanaf deze 

plek te kunnen werken aan belangrijke 
onderwerpen als klimaatverandering 
en adaptatie,” vertelt hij. Daarbij com
bineert hij zijn kennis van de inhoud 
met die van het netwerk. “Het netwerk 
is heel divers, van  maatschappelijke 
hulporganisaties tot bedrijven die een 
markt zoeken voor hun nieuwe techno
logie. Dan moet je kijken waar je elkaar 
slim kunt versterken.  Hoe kunnen we 
bijvoorbeeld de watersector dichter bij 
de financiële sector brengen om tot 
verdienmodellen te komen? Of kunnen 
we samen optrekken om relaties op te 
bouwen in een nieuwe markt als Iran?” 
Uitgangspunt daarbij is meer impact in 
het buitenland: “Ik geloof erin dat als je 
goede, duurzame oplossingen levert, je 
weer gevraagd zal worden om nog een 
keer terug te komen.”

Streepje voor
Recent haalde NWPdeelnemer Arcadis 
bijvoorbeeld een grote opdracht binnen 
in Polen, mede dankzij het NWP. “Wij 
hebben een platform waar we Poolse 
en Nederlandse partijen bij elkaar 
brengen, gefinancierd vanuit een over
heids pro gramma. We wisselen kennis 
uit en nodigen bijvoor beeld Poolse 
over heden om ze te laten zien hoe 
we in Neder land met water omgaan. 
Daarmee tonen we dat je de Neder
landse exper tise moet hebben. Dat 
geeft Nederlandse partijen dan een 
streepje voor bij de onder handelingen,”  
vertelt Silvis. “Natuurlijk moeten Neder
landse bedrijven dan nog met een 

Lennart Silvis  
(1973) 
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 Een greep uit de projecten waar 
het NWP een bijdrage aan heeft 
geleverd:

- Opzetten strategische 
samenwerking met diverse 
landen
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- Toekomstvisie Watersector 
‘Water2020’
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- Hoog Water Groningen
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Kassen
- Automatisering boezembeheer 

Rijnland

“Meer impact
in het buitenland”

L
ennart Silvis studeerde in de jaren 
1990 Civiele Techniek. “In die tijd 
waren er 500 eerstejaars, dus 
kwam je wat later op college dan 

moest je het via de videolink volgen in 
zaal B,” herinnert hij zich. “Dat duurde 
nooit lang, want na een aantal weken 
vielen er behoorlijk wat af.” Silvis voelde 
zich al gauw aangetrokken tot de 
water  management richting. En tot het 
buitenland: na een stage in Mauritius 
studeerde hij af in Phoenix, Arizona. 
“Veel studenten gingen in die tijd naar 
ontwikkelingslanden. Daar was de 
voor naamste uitdaging om data voor 
je onderzoek te verkrijgen. Dat had ik 
in Mauritius ook al meegemaakt, dus 
ging ik ergens heen waar ik me vooral 
met de techniek en de inhoud kon 
bezighouden”, licht hij die keuze toe. 

Silvis studeerde af op de automa tische 
aansturing van sluizen in irrigatie
kanalen. “Daarin kon ik stromingsleer 
en kennis over irrigatie combineren 
met meet en regeltechniek, waarvoor 
ik de kennis bij werktuigbouw moest 
halen,” vertelt Silvis. “In het droge 
Phoenix is slim met water omgaan 
uitermate belangrijk. Ik onderzocht 
hoe je op basis van meetgegevens van 
waterstanden en kleppen het water 
tijdig de goede kant op kon sturen, 
zonder menselijk ingrijpen.”  Niet lang 
na Arizona vloog Silvis naar Australië, 
waar hij onder meer werkte bij een 
adviesbureau. 

“Sowieso was het leuk dat ik daar 
geen druiven hoefde te plukken of 
borden te wassen. Ik kon al snel aan 
de slag in mijn vak. Helemaal goed 
voor mijn zelfvertrouwen was dat ik 
al zo snel waarde kon toevoegen in 
een Australisch bedrijf”, zegt Silvis. 
Dat kwam door zijn ervaring met 
simulatiemodellen en programmeren, 
maar zijn Delftse achtergrond hielp net 
zo goed. “Ik merkte dat het merk ‘Delft’ 
in het buitenland echt deuren opent. Of 
je dan van de TU Delft, Delft Hydraulics 
of een ander Delfts waterinstituut komt, 
dat is voor de buitenwereld allemaal 
één.” 

Boezemgemalen
Na een mooi jaar ‘down under’, keerde 
Silvis terug naar Nederland. “De markt 
voor ingenieurs was heel goed in die 

“Ik merkte dat het 
merk ‘Delft’ in het 
buitenland echt 
deuren opent.”
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Ir. Lennart Silvis is directeur van het Netherlands 
Water Partnership (NWP), de netwerkorganisatie 
van de water sector. Het NWP werkt met meer dan 
200 aangesloten organisaties  profit en nonprofit, 
van drinkwater tot dijken  aan meer impact in 
het buitenland voor Neder landse waterexpertise. 
“De vraagstukken in buitenland zijn op heel grote 
schaal, denk aan bijvoorbeeld de water veiligheid in 
Jakarta. Het is heel inspirerend om daar vanuit 

Nederland aan te kunnen bijdragen,” 
aldus Silvis.



Mangrove 
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“Als mensen het bos in een te kleine 
ruimte blijven dwingen, kan het eco
systeem zichzelf niet meer in stand 
houden”, licht Son toe. “Wij willen 
kunnen zeggen hoeveel bos er nodig is 
om te kunnen blijven bestaan. Daarvoor 
moet ik te weten komen hoe de rivier 
en het mangrovemoeras sedi ment en 
voedingsstoffen uitwisselen.”

Het experiment
Op basis van bestaande data, satelliet
foto’s en een model met Delft3D kwam 
Son tot de hypothese dat er minstens 
een strook van 80 meter mangrovebos 
nodig is om een gezond ecosysteem 
en sterke oevers te behouden. In zijn 
watergoot test hij nu of dit klopt. 

In verschillende tests zet Son wisse
lende hoeveelheden houten staafjes 
steeds op verschillende afstand van 
elkaar. Deze staafjes zijn de wortels 
van de mangrovebomen. Water stroomt 
gestaag door de water bak, langs de 
wortels. Met behulp van camera’s, sen  
soren en een soort schep net meet hij bij 
elke breedte in hoeverre de stroming 
van de rivier ge dempt wordt. En of dus 
erosie vermindert of wordt voor komen.  

M
angrovebos groeit in de 
tropen op het overgangs
gebied tussen land en water, 
bijvoorbeeld langs sommige 

kustlijnen. Son kijkt specifiek naar 
man grove in riviermondingen (ook wel 
estuaria genoemd) van de Mekong  delta 
in zijn thuisland Vietnam. Daar komen 
zoet rivierwater en zout zeewater bij 
elkaar en is het getijdeverschil van de 
zee waarneem baar. Maar het mangrove  
bos dat deels op de oever en deels in 
het water groeit komt volgens Son en 
zijn collega’s flink in de knel. 

Door het stijgen van de zeespiegel staan 
de wortels van de bomen te lang of te 
diep onder water bij hoogtij. Het water 
dwingt het bos zich terug te trekken 
op een steeds nauwer stuk land, totdat 
het helemaal verdwijnt. “Dit fenomeen 
noemen we de ‘mangrove squeeze’ en 
daar begint mijn onderzoek.” 

Son vat deze term wat ruimer op 
dan bij onderzoek naar mangrove 
langs kustlijnen gebruikelijk is. Bij 
riviermondingen zijn namelijk meer 
factoren van invloed op het bedreigen 
van het mangrove bos. Vanuit het bin

verminderen. Het bos voorkomt zo 
dat de oever wegspoelt. 

Maar niet alleen helpen de wortels 
om erosie te voorkomen. In zekere 
zin helpen ze ook om de oevers te 
repare ren. De Mekong voert veel fijn 
slib mee, dat door de wortels van de 
mangrove kan bezinken. Zo wordt 
sediment vastgehouden en wordt de 
oever versterkt. “Heel nuttig om de 
zeespiegelstijging aan te kunnen!,” 
denkt Son. Maar hoe breed moet de 
strook bos dan zijn om dit in balans 
te houden? En welke mechanismen 
vinden er precies plaats op de grens 
tussen het bos en de aangrenzende 
rivier?

Een gezond ecosysteem
Mangrove moet dus blijven staan om 
erosie van de oevers te voorkomen. 
Maar het moerasachtige gebied dat 
door mangrovebomen ontstaat is ook 
een belangrijke kraamkamer voor veel 
vissen, garnalen en vogels. De wortels 
en bladeren bieden bescherming, 
maar vooral helpen de wortels van 
de bomen om voedingsstoffen in het 
fijne slib uit de rivier op te vangen. 

nen  land rukken de viskwekerijen van 
de lokale bevolking op. Bomen worden 
daarvoor steeds vaker omgehakt. 

“Mangrovebos kan dus geen kant meer 
op,” legt Son uit. “Het zit gevangen 
tussen te veel water aan de ene kant 
en bebouwing en ontbossing aan de 
andere kant. Wat ik wil bepalen is de 
kritieke breedte van het bos dat nodig 
is om gezond te blijven.” 

Erosie voorkomen en 
oevers versterken
Son ziet verschillende redenen om 
mangrovebos te behouden langs de 
Mekong estuaria. Zo speelt mangrove
bos een rol bij het beschermen van 
de oevers tegen erosie. Op basis van 
luchtfoto’s constateerde Son dat op 
plekken langs de Mekong delta waar 
mangrove is weg gehakt veel snellere 
erosie van de rivieroevers plaatsvindt.

“We zagen dus een verband tussen 
mangrove en erosie, maar hoe zit dat 
dan precies?” Son weet nu dat de grote 
wortels, die deels in het water groeien, 
de stroming van de rivier breken en de 
kracht van het water langs de oever 

Draaikolken
Maar de test met paarse kleurstof is 
zijn favoriet. “Dat paarse spul helpt 
om goed te observeren hoe ver het 
rivierwater, met slib en belangrijke 
voedingsstoffen, kan binnen dringen 
in de wirwar van wortels in het moeras.” 
De test laat zien dat er grote wervel 
stromen of draai kolken ontstaan, die 
langs de houten staafjes spiraalt. 

“De staafjes, of wortels, beïn vloeden 
dus hoe het water stroomt. Dat draagt 
in grote mate bij aan de uitwisselings
processen tussen de wortels van de 
mangrove en de rivierstroming.” Son 
is blij met de resultaten. “Ik denk dat 
ik deze draaikolkachtige beweging 
‘cycling motion’ ga noemen in mijn 
toekomstige papers. En het ziet 
natuurlijk ook erg mooi uit.” 

Son gaat meteen een nieuwe fles 
halen. Kaplaarzen aan en testen maar. 
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In een goot in het Waterlab van de tU Delft kabbelt 
een stroom paars gekleurd water, langs duizenden 
kleine houten staafjes. Promovendus Son truong 
Hong observeert de stroming met een lege fles verf in 
de hand. Het experiment maakt onderdeel uit van zijn 
onderzoek naar het belang van mangrovebossen langs 
mondingen van de Mekong rivier. 

Son is gefascineerd door de wirwar aan wortels van 
deze bijzondere bomen. Hoe belangrijk zijn zij bij 
het voorkomen van erosie van de oevers? En hoeveel 
mangrove moet er in Vietnam minstens blijven staan 
om het ecosysteem gezond te houden? Dat is de 
ultieme vraag waar Son het antwoord op zoekt.
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weet hoe sterk ze zijn, bouw je hele 
homogene muurtjes. Daar kun je dan 
een belasting op zet ten tot ze be zwij
ken.” Met zulke proe ven vind je de 
fun  da mentele mate riaal eigen schappen 
voor verschil lende soorten metselwerk. 
Behalve nage maakt metsel werk wordt 
ook gewerkt met echte samples. “We 
heb ben allerlei brok stukken uit Gronin gen 
gehaald die we met drukken, schuiven, 
trekken en buigen op de proef stellen.”  

Uit die materiaalproeven valt dan een 
verdeling op te maken van de sterktes 
van het metselwerk. “Je kunt die druk  
sterktes indelen in klassen en hoe 
vaak ze voor komen. Dat loopt nog erg 
uiteen, maar dan weet je al meer dan 
voorheen”, legt hij uit. “Als je niets 
doet, moet je straks elk gebouw heel 
zwaar versterken. Uitgaande van die 
variabelen kun je dan gaan modelleren 
met een gemiddeld, een zwak en een 
sterk metselwerk. Dan kun je in ieder 
geval binnen bepaalde grenzen voor
spellen wat er kan gebeuren.” 

Penanten
om die voorspellingen weer te checken 
volgen dan componentproeven. “Bij 
com  ponenten moet je denken aan 

gebouwen worden op de proef ge
steld. “Een team van collega’s, post 
docs, phd’s en laboran ten heeft een 
huis nage bouwd in het lab om te 
kijken naar de samenhang van de 
vloeren en de wanden, en hoe de 
krachten worden afgedragen. Met zo’n 
experiment kalibreren we nume rieke 
modellen.” Behalve in het lab gingen de 
onderzoekers ook ter plaatse. Zo werd 

een schoolgebouw dat niet meer in 
gebruik was onderworpen aan proe ven 
met een ‘shaker’, een aan de TU Delft 
ontwikkelde machine die trillingen 
genereert. 

Horizontale krachten
Je kunt die trillingen van een aard
beving een beetje vergelijken met 
een optrekkende bus. “Als je staat in 

wan  den, penanten en borstweringen. 
Penan ten zijn verticale stukken muur 
tussen ramen of deuren, en borst
weringen horizontale stukken onder 
ramen. Ze spreken een mooie taal in 
de bouw”, zegt Rots. Hele wanden, met 
of zonder ramen en deuren, werden 
onder horizontale belasting gezet die 
steeds verder werd opgevoerd, net 
zo lang tot ze scheurden. Zelfs hele 

H
ij is wel eens mee geweest met 
nationaal coördinator Gro nin
gen Hans Alders, ver telt hij: 
“We kwamen in van die mooie 

Groningse dorpen waar iedereen was 
uitgenodigd om naar het dorpshuis te 
komen. Dan zie je de emoties van de 
mensen, hun gevoelens van onveilig heid 
en onzeker heid.” Professor Jan Rots 
kan zich die emoties goed voorstellen: 
“Het doet heel veel met je, als er wat 
mis is met je huis.” Rots streeft ernaar 
om in ieder geval een deel van die on
ze ker heid weg te nemen. onder zijn 
leiding proberen onderzoekers in het 
TU Delft Stevin lab erachter te komen 
hoe sterk de Groningse huizen nu pre
cies zijn. Daarbij richt hij zich vooral 
op metsel werk, een onderwerp dat zich 
tot voor kort niet in veel belangstelling 
kon verheugen. “Vroeger dacht men 
‘wat zou je moeilijk doen met die oude 
huisjes.’ Als je nu een lezing geeft over 
metselmechanica zit de zaal vol.”

Academisch metselwerk
Dat onderzoek begint bij de materialen 
zelf. “Je maakt eerst zogenaamd aca 
demisch metselwerk in het lab”, legt 
Rots uit. “Met zorgvuldig samen ge stel
de mortel en stenen waarvan je precies 

Professor Jan Rots studeerde civiele Techniek aan de TU Delft en promoveerde daar in de beton-
mechanica. Hij werkte jarenlang bij TNO aan de modellering van bouwconstructies, waar hij een 
belangrijke bijdrage leverde aan de ontwikkeling van 3D-modellen die kunnen voorspellen hoe 
constructies zich gedragen. Een daarvan is het softwareprogramma DIaNa, dat internationaal 
bekend staat als een van de beste in zijn soort. 

Professor Rots bedacht ook een manier om de eindige-elementenmethode, de standaardmethode 
om spanningen in constructies door te rekenen, te kunnen gebruiken voor glas. Zijn methode - 
sequentieel elastisch rekenen - maakt het mogelijk om brosse breuken toch stabiel door  te rekenen, 
wat tot voor kort niet mogelijk was. In 2014 werd hij mede voor zijn organisatorische bijdragen aan 
TU Delft onderscheiden als Officier in de Orde van Oranje-Nassau.  

Over Jan Rots

Professor Jan Rots voert grootschalig academisch 
onderzoek uit naar de constructies in het aardbevings-
gebied in Groningen. De hoogleraar Structural Mechanics 
aan de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen 
(CiTG) stelt in het lab allerlei metselwerkconstructies 
net zo lang op de proef tot ze eraan onderdoor gaan. 
“Bezwijken is wetenschappelijk interessant,” aldus Rots. 

van me

was altijd een 
beetje een

Metselwerk

hobby
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Uiteindelijk wordt zo’n programma 
commercieel in de markt gezet, zodat 
klanten als ingenieursbureaus het kun
nen gebruiken. Dan heb je gelijk je 
valorisatie geregeld.” Die klanten willen 
intussen wel steeds meer. “Je kunt het 
vergelijken met de weers voorspellingen; 
die worden ook steeds uitgebreider 
en nauwkeuriger. Mensen verwachten 
hetzelfde van het voorspellen van het 
bezwijkgedrag van con structies”, zegt 
Rots. “Het is ook wel een leuk wereldje 
van wetenschappers die met elkaar 
concurreren welk model het beste is. 
Zo zweep je elkaar op.” 

Orthotropie
Van beton naar metselwerk in het model 
vond Rots destijds geen grote stap: “Je 
kunt zo’n model gewoon uitbreiden met 
de eigenschappen voor metselwerk.” 
Specifiek gaat het dan om orthotropie. 
“Beton reageert in alle richtingen het  
zelfde, dat noem je isotroop. In met sel 
werk zitten patronen: je hebt horizon tale 
lint voegen en verticale stoot voegen. 
Dat betekent dat het verschilt of je er 
hori  zontaal of verti  caal kracht op zet.” 

Rots en zijn collega’s zijn al jaren 
bekwaam in de metselwerk mechanica. 
“Metselwerk is eigenlijk altijd een 
beetje een hobby van me geweest”, 
bekent Rots. Een hobby die hij af en 
toe kon toepassen bij projecten als de 
NoordZuidlijn of de Spoorzone. “Bij 
tunnelboringen kun je verzakkingen 
krijgen die invloed hebben op het 
metselwerk van fragiele oude panden. 
Verder was er niet zoveel belangstelling 
voor.” Die belangstelling is er nu wel, 
en de huidige opgave is misschien wel 
net zo ingewikkeld als het werk dat de 
afdeling in het verleden met partners 
als RWS deed: “De vragen gingen er 
dan over of een bepaalde brug steeds 
zwaarder vrachtverkeer aankon. Daar 
maakten we analyses van, maar dan 
had je het voordeel dat er maar zo’n 
vier hoofdtypes van betonnen viaduc
ten zijn.”

Assessment
De moeilijkheid in Groningen zit hem 
vooral in de grote variëteit van wonin gen 
en gebouwen. “Je hebt rijtjes huizen, 
vrijstaande huizen, tweeondereen
kap, school gebouwen, zieken huizen, 
noem maar op. Zo’n huis heeft vaak 
al een hele geschiedenis. Het kan 
ver  bouwd zijn, en niet altijd door een 
aan nemer”, vertelt Rots. “Er  moet nu 

de bus als die optrekt, komt er een 
versnelling onder je voeten en heb je 
de neiging om achterover te val len. 
Dat zijn horizontale krachten.” Bij een 
aardbeving treden ook van die horizon
tale krachten op. Huizen zijn echter 
vooral gebouwd om de zwaartekracht 
te weerstaan. “Het afvoeren van de 
verticale gravitatiekrachten naar de 
fundering heeft bij constructies altijd 
voorop gestaan”, zegt Rots. “Daarnaast 
hebben we horizontale windbelasting. 
Maar de horizontale belasting door een 
aardbeving kan wel vijf of tien keer zo 
groot zijn als die windbelasting. Daar 
zijn veel gebouwen niet op berekend.” 

Aannemersgezin
Rots heeft altijd al een zwak voor 
metselwerk gehad; misschien werd 
dat met de paplepel ingegoten. “Ik 
kom uit een aannemersgezin in de 
Achterhoek, mijn opa en mijn vader 
waren aannemers” vertelt hij. “Ik heb 
als jongetje  mijn vader geholpen met 
het specie maken in de betonmolen 
en het sjouwen van stenen, dat soort 
dingen.” Zelf was hij wat theoretischer 
ingesteld. Hij besloot Bouwkunde te 
gaan studeren in Eindhoven, maar 
eenmaal daar hoorde hij over de 

opleiding Civiele Techniek in Delft. “Dat 
ging ook over constructie, meer over 
de mechanicakant ervan.” Een week 
later zat hij in Delft, om er niet meer 
weg te gaan. Rots promoveerde in de 
betonmechanica en ging werken bij 
TNo. Dat was in de jaren 1980, toen 
de computermodellen van nu nog in de 
kinderschoenen stonden. “Numerieke 
simulaties van het gedrag van beton 
waren nog een flinke uitdaging.”

Die uitdaging zat hem erin dat mate
rialen als beton en metselwerk niet 
elastisch zijn, ook niet plastisch zoals 
staal, maar dat ze geleidelijk stuk 
gaan en scheuren of verbrijzelen bij 
toe nemende vervorming. “Softening 
noemen we dat, ontsteviging, met een 
negatieve stijfheid, lastig rekenen is 
dat. Dan heb je het over sterk niet
lineair gedrag”, legt Rots uit. “Wij 
konden dat voor het eerst in com
pu termodellen vatten. Het was een 
spannende tijd.” In de jaren zeventig 
had TNo een computerprogramma 
ontwikkeld voor de analyse van 
con structies, DIANA, een acroniem 
voor ‘DIsplacement ANAlyser’. “Daar 
konden we onze modellen voor het 
bezwijkgedrag van beton in kwijt. 

eerst een assess ment komen van wat 
de huidige gebouwen kunnen hebben. 
Sommige zijn dan sterk genoeg, andere 
zeer zwak, en de meeste zitten er 
tussenin. Dan zou je kunnen beginnen 
met het versterken van de huizen die 
dicht bij het epicentrum zitten en ook 
nog eens zwak zijn.” Een individuele 
analyse van ieder huis is niet haalbaar, 
daarom zal de gebouwpopulatie wor
den ingedeeld in typologieën. “Als je 
dan één type gebouw helemaal hebt 
doorgerekend, kun je voor gebouwen 
die erop lijken dezelfde oplossingen 
toepassen. Dan moet je het wel in het 
begin goed gedaan hebben. Teams van 
ingenieursbureaus, het Centrum Veilig 
Wonen, NAM en onderzoekers pakken 
die taak nu op.”

Incasseringsvermogen
“Je kunt vervolgens het incasserings
vermogen van zo’n gebouw opkrikken 
door betere verbindingen aan te 
brengen, vloeren te verstijven of 
metsel werk te versterken”, gaat Rots 
verder. Beproefde technieken daarvoor 
zijn er nog niet. Wel veel goede ideeën. 
Die kwamen naar voren tijdens een 
aantal innovatiewedstrijden waar Rots 
in de jury zat. “Er zaten bijvoorbeeld 

hele slimme ankers tussen om wanden 
en vloeren aan elkaar te verbinden. 
En een constructieve dakgoot die het 
gebouw moet versterken, een beetje 
als een hoepel om een ton.”  Al die 
innovaties moeten wel nog uitgebreid 
getest worden. “Daarvoor komt er 
een lab bij de Hanzehogeschool in 
Groningen. Daar werken we dan mee 
samen, waarbij wij het zwaardere 
wetenschappelijke werk doen.” 

Uitdagingen
Wetenschappelijke uitdagingen zijn 
er nog genoeg. “Eerst lag de focus 
op veiligheid: wanneer kan een huis 
instorten. Maar Groningers hebben 
ook veel gedoe van scheurschades 
bij lichte bevingen”, vertelt Rots. 

In opdracht van de Nationaal Coördi
nator Groningen leidt Rots een onder
zoek naar schades in de randen van 
het aardbevingsgebied. “We gaan 
pro  be ren enig licht in de duisternis te 
scheppen, of die schades komen door 
ongelijkmatige zetting in het verleden, 
of door verbouwingen, of door aard
be vingen, of door een combinatie 
ervan. En wat er kan gebeuren als er 
misschien (nog) een aardbeving plaats 
zou vinden.” 

Dat moet ook bijdragen aan richtlijnen 
voor herstel. “Soms vinden we die 
scheuren of wat scheefstand niet erg, 
dat is de charme van oude stadscentra. 
Bij het boren van zo’n tunnel zou je 
daarover vooraf afspraken kunnen 
maken, maar dit is er geleidelijk in 
ge slopen. Daarom heb je nu zo’n pat
stelling.” Eén mogelijkheid is  gedeelde 
verantwoordelijkheid, waarbij een deel 
van de schade wordt toegerekend aan 
de bevingen en een deel aan andere 
oorzaken als bijvoor beeld achterstallig 
onderhoud. Dit is een vervolg op een 
opdracht waarin de TU Delft eerder 
onderzoek van Arcadis naliep. “Arcadis 
was erg stellig in zijn conclusies,” oor
deelt Rots. “De steekproef was te 
klein en er werd te weinig rekening 
gehouden met die mogelijkheid van 
meervoudige oorzaken.”  

Volgens hem is het een goede zaak 
dat onderzoekers elkaars werk op die 
manier valideren. “Noem het maar een 
second opinion”, zegt Rots, die zijn 
werk graag vergelijkt met dat van een 
arts. “Een dokter begint ook met het 
opnemen van je polsslag, kijkt naar je 
anamnese, doet verder onderzoek als 
puncties of doet voorspellingen aan de 
hand van DNAonderzoek”, zegt hij. 

“Het probleem bij huizen is eigenlijk 
hetzelfde als bij mensen: je kijkt 
naar de schade, houd rekening met 
veroude ring, zoekt naar patronen en 
stelt een diagnose. Dat geeft aller
lei verschijnselen; soms ligt dat aan 
de aard beving, soms niet, of soms 
gedeelte lijk.” Gelukkig is er voor hui
zen straks een afdoende therapie: 
versteviging.

Professor Jan Rots heeft een duidelijke visie op de afdeling Structural Engineering waar hij voorzitter van is. 
“Je moet een aantal basisdisciplines in huis hebben. Bij ons zijn dat mechanica, materialen, constructies en ontwerp. 
Dat zijn onze wetenschappelijke pijlers.  Daarover vertel je aan de studenten. In het onderzoek moet je je dan aanpassen 
aan de maatschappelijke vragen, of dat nu de infrastructuur van RWS of ProRail is, de circulaire bouwopgave of de 
aardbevingsproblematiek”, zegt hij. 

“We zijn wendbaar in onze toepassingen. De ene keer is het infra, dan off-shore, dan gebouwen. Je vind altijd  wel actuele 
toepassingsvelden. Dat vind ik essentieel voor een universiteit. Moeten we straks nieuwe toepassingsvelden bedienen, 
bouwen met stro of zelfhelende metselwerken, dan kan dat. 

In geen der strategienota’s binnen TU Delft stond ooit aardbevingen genoemd. Dan komt dat op je pad en doe je 
het, vanuit je basisdisciplines in leerstoelen. Wel is het onderwerp aardbevingsproblematiek 

inmiddels zo aan het groeien, dat we het ook in het curriculum moeten 
opnemen.  

Aanpassingsvermogen

“Het doet heel veel 
met je, als er wat 
mis is met je huis.”
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Kantelend zeeoppervlak
Dat stilvallen van de golfstroom maakte 
deel uit van het doemscenario in de 
rampenfilm ‘The Day After Tomorrow’ 
uit 2004. Kreeg die film veel kritiek uit 
wetenschappelijk hoek, het stilvallen 
van het warmtetransport in de Atlan
tische oceaan heeft wel degelijk moge
lijk flinke gevolgen, onder meer voor 
de zeespiegel. 

“Zeestromingen beïnvloeden de zee
spiegel. Deze specifieke stroming is 
geassocieerd met een laag zeeniveau 
in het NoordAtlantisch gebied en een 
hoger zeeniveau in het Zuiden. Als die 
circulatie stopt, dan kantelt het zee
oppervlak”, vertelt Katsman. “Dan gaat 
het zeeniveau bij ons omhoog en bij 
ZuidAmerika naar beneden. Maar om 

te kunnen voorspellen hoeveel en hoe 
snel dat gaat, moet je precies begrijpen 
wat er met die stroming gebeurt. Dat 
is nu nog een van de onzekerheden in 
de voorspellingen van scenario’s voor 
zeespiegelstijging langs de Nederlandse 
kust.”

Hoe het oppervlaktewater precies naar 
grotere diepten zinkt, begrijpen de 
des kundigen nog niet. “Er is indirect 
bewijs dat er water naar beneden gaat. 
Dat kunnen we aflezen aan tempe ra

tuur en zoutmetingen, maar ook door 
zoiets als CFKvervuiling uit de lucht 
die naar de bodem zakt.  Echter, waar 
dat precies gebeurt en het exacte 
mechanisme, daar zijn we nog niet 
uit”, zegt Katsman.  In haar onderzoek 
gaat zij ervan uit dat wervels daar een 
belangrijke rol in spelen. Wervels zijn 
grote draaikolken van tientallen tot 
honderden kilometers doorsnee.  
“Je hebt gebieden in het NoordAtlan
ti sche gebied waar het water enorm 
afkoelt, zwaarder wordt en uiteindelijk 
in de diepzee terecht komt. Vroeger 
werd er gedacht dat dit midden op de 
oceaan gebeurde, maar tegenwoordig 
denken we dat dit juist dicht bij de kust 
gebeurt. Mijn stelling is dat die wervels 
het missende onderdeel in dat verhaal 
zijn.” 

Maar hoe bewijs je zo’n stelling? In 
eerste instantie niet met behulp van de 
grote klimaat modellen van de Uni ver
siteit Utrecht, die op super computers 
in Amsterdam draaien. “Zo’n super
computer staat rustig maanden te 
reke nen. Uiteindelijk komen daar dan 
berekeningen uit over stromingen voor 
de komende vijftig of honderd jaar over 
de hele wereldoceaan”, legt Katsman 
uit. “Dat is zo complex, dan zie je vaak 
door de bomen het  bos niet meer.” 

Katsman en collega’s begonnen dan 
ook met een eigen, uitgekleed model.  
“Door naar een kleiner gebied te kijken 
met een kortere tijdspanne en minder 
processen, kun je veel sneller rekenen. 
We forceren ons model met gegevens 
uit waarnemingen. Als het model dan 
de verschijnselen genereert die je op 
basis van je hypothese zou verwachten, 
is dat een aanwijzing dat je goed zit.” 

I
n dezelfde week dat Dr. Caroline 
Katsman hoorde van de toewijzing 
van de Vidibeurs, kreeg ze ook 
haar UHD aanstelling bij de TU Delft 

via een Delft Technology Fellowship. “Ik 
had die week ook een staatslot moeten 
kopen”, grapt ze. Het betekende ook 
dat ze het Vidionderzoek in plaats van 
aan de Universiteit van Utrecht aan de 
TU Delft ging uitvoeren. “Uiteindelijk 
was dat minstens zo leuk. Bij de sectie 
Vloeistofmechanica doen we allemaal 
computersimulaties van stromingen, 
alleen de meesten op kleinere schaal 
en dichter bij de kust. Mijn werk richt 
zich op de stromingen in de Atlantische 
oceaan.” 

op het NoordAtlantisch gebied om 
precies te zijn. Daar stroomt er warm 
water aan het oppervlak noordwaarts, 
dat gaandeweg afkoelt, zinkt en als 

een koude stroom weer zuidwaarts 
beweegt. oceanografen noemen 

dat de thermohaliene circulatie, 
waarbij ‘thermo’ staat voor 

temperatuur en ‘halien’ voor 
zoutgehalte. “Zout water 
heeft een hogere dichtheid 

dan zoet water. En water 
dat warmer wordt, zet uit en 

heeft dus een lagere dichtheid 
dan koud water. Kleine verschillen in 

temperatuur of zoutgehalte hebben al 
drukverschillen tot gevolg die stro
min gen veroorzaken”, aldus Katsman.  
“We weten dat die stroming in het 
NoordAtlantisch gebied kwetsbaar is 

en kan stoppen; in de volksmond 
heet dat het stilvallen van de 

golfstroom.” 

Analyse van de complexe modellen moet 
dan uitwijzen of dezelfde verschijn selen 
ook daarin zijn terug te vinden. 

Waterkolom
Goed voorbeeld van zo’n verschijnsel is 
de waterkolom die zich in de winter in 
de Labradorzee vormt, tussen Canada 
en Groenland. Het oppervlaktewater 
koelt er zo sterk af, dat het zwaarder 
wordt dan de diepere lagen. “Dat gaat 
mengen in verticale richting, waardoor 
een waterkolom ontstaat die tot twee 
kilometer diep dezelfde temperatuur 
en zouteigenschappen heeft,” vertelt 
Katsman. “Die kolom vormt zich op 
een bepaalde plek in het zuidwesten 
van het gebied. Dat is typisch iets wat 
we niet van te voren in ons model 
stoppen, maar als we onze wervels en 
stromingen goed instellen, zie je dat 
wel gebeuren. Haal je de wervels uit 
het model, dan komt die kolom op een 
hele andere plek terecht. Dat zijn aan
wijzingen dat je die wervels nodig hebt.” 

Analyse van de complexe modellen 
heeft inmiddels al wel uitgewezen dat 
het zakken van het water inderdaad 
plaatsvindt aan de rand van het conti
nent. “Wat de theorie voorspelde, maar 
waar nog niet iedereen in geloofde, zie 
je keurig gebeuren.” 

Daarmee zijn echter nog lang niet alle 
vragen beantwoord. “Aan de hand van 
onze uitgeklede modellen kunnen we 
nog niet helemaal verklaren waarom 
dat bijvoorbeeld aan de westkant van 
zo’n bassin meer gebeurt dan aan de 
oostkant.” Daarvoor gaat Katsman zich 
nu richten op de eigenschappen van 
het water: “We hebben eerst vooral 
gekeken naar de verticale snel heden 
om te onderzoeken waar het water 
precies naar beneden gaat. 

De volgende stap is kijken wat de 
eigenschappen van het zakkende water 
zijn. Is dat inderdaad het koude, zoute 
water dat we verwachten of is het 
water dat daar toevallig in de buurt 
was?” Toch zijn er al resultaten genoeg 
te melden. Katsman, haar twee promo
vendi en een postdoc hebben allemaal 
papers in voorbereiding: “2017 wordt 
echt een oogstjaar.”

“Wat de theorie voor
spelde, maar waar 
nog niet iedereen in 
geloofde, zie je keurig 
gebeuren.” 

Caroline Katsman ontving 
in 2014 een Vidibeurs voor 
onderzoek naar de invloed 
van oceaanwervels op het 
zinken van oppervlaktewater.  
Hoe staat het er twee jaar 
later voor? “Dit wordt een 
oogstjaar; er zitten een 
aantal publicaties in de 
pijplijn”, aldus Katsman.

Zakkend water en 
zeespiegelstijging
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o
oit zullen onze achterklein
kinderen een doodlopend 
tunnelcomplex aanleggen 
waarvan de contouren nu 

zijn geschetst. De tunnel zal zigzaggend 
naar beneden lopen tot op enkele hon
der den meters diepte. Het complex zal 
bestaan uit kilometerslange gangen 
met om de vijftig meter doodlopende 
dwarstunnels. Na de bouw zal het 
een langdurig komen en gaan zijn 
van vracht  wagens vanuit Zeeland die 
radioactief afval aanvoeren naar de 
defini tieve eind berging, hier ergens 
in een Nederlandse klei of zoutlaag. 
Na de aanleg en het transport keert 

de rust terug. Hier hoeft niemand ooit 
meer te zijn. Het radio actief afval uit 
verschillende bronnen ligt dan opge
slagen in containers van staal en beton. 
De containers zijn in de dwarstunnels 
geschoven, daarna is het geheel om
geven met klei of zout.

Opera
Deze eindberging is ontworpen voor 
een duur van zeker honderdduizend 
jaar. Niet dat ie zo lang mee moet 
gaan, want uiteindelijk zullen sporen 
van wat hier ligt opgeslagen misschien 
naar boven komen. Maar de opsluiting, 
de verschillende lagen staal en beton, 
de stabiliteit van de omringende grond 
en de diepte moeten ervoor zorgen dat 
de migratietijd van het afval door de 
ondergrond lang is vergeleken met de 
halveringstijden van de langlevende 
isotopen, aldus dr.ir. Ewoud Verhoef.

Hij is plaatsvervangend directeur Covra 
(Centrum organisatie voor radioactief 
afval) en verantwoordelijk voor het 

verschillende partijen zijn benaderd 
voor deelname. Uit een beoordeling 
van de voorstellen kwa men de huidige 
onderzoek partners naar voren. 

TNo analyseerde rele vante grond
monsters uit het cen trale kernhuis, 
een geo logisch archief. NRG deed 
bereke  ningen aan de mobili teit van 
verschil lende radio actieve stoffen. 
Deltares bracht de grond water
stro mingen in beeld. Het Belgische 
nucleaire instituut SCKCEN leverde 
kleimonsters van hun proef opslag 
Hades. De Britse geologische dienst 
verstrekte gegevens over de door laat
baarheid van de bodem als functie van 
de diepte en de Universiteit Utrecht 
deed onderzoek naar binding van 
splijtingsproducten in de bodem.
Neeft voegt alle onderzoeken samen 
voor het eindrapport in november. Dan 
zal ook duidelijk moeten worden wat 
nog de onbekenden zijn in het ontwerp 
van de eindberging.

Waar in Nederland de eindberging zal 
komen ligt nog open. Behalve van de 
geologische geschiktheid hangt dat 
ook af van de bereidwilligheid van 
de bevolking, zegt Neeft. “De lokale 
gemeen schap moet er voordeel bij 
hebben dat de eindberging er komt. 
Anders stemt niemand er mee in.” 
Het helpt natuurlijk dat daar geen 
haast bij is.

“Door de aanleg van 
de tunnel ontstaat er 
tot 10 à 15 meter 
verderop schade 
in het gesteente.”

Haalbaar
In de kelder van het gebouw voor ci viele 
techniek en geowetenschappen laat 
uni versi tair docent dr.ir. Phil Vardon 
een pers zien waarmee grond monsters 
onder druk gezet worden terwijl de 
minieme vervorming wordt opgemeten. 
De ‘oedometer’ is zo’n beetje het enig 
zichtbare aan het onder zoek van de 
af deling Geoscience & Engineering. 
Waar het eigenlijk om gaat, een wis
kundig model dat het gedrag van een 
klei laag onder ver schillende druk ken en 
span nin gen beschrijft, zijn cijfers in de 
computer.

Vardon maakte gebruik van resultaten 
van experimenten die zijn gedaan op 
monsters van de Boomse kleilaag uit 
België. Dat is weliswaar geologisch 
dezelfde laag als in Nederland maar de 
laag ligt hier dieper, wat verschil maakt.
Het onderzoek van Vardon en zijn 
colle ga dr.ir. Patrick Arnold ging over 
op de haalbaarheid van het eerdere 
ontwerp voor het tunnelstelsel. Is dat 
te construeren op zo’n vijfhonderd 

onderzoeksprogramma eindberging 
radioactief afval, kortweg opera. De 
meeste onderzoeksprojecten van opera 
werden eerder dit jaar afgerond en in 
november zal er in samenwerking met 
het Kivi een presentatie plaatsvinden. 
Naast de TU Delft droegen TNo, NRG, 
Deltares, het Belgische SCKCEN en de 
Britse geologische dienst bij aan het 
tien mil joen euro kostende onder
zoeks pro gram ma. Dr. Erika Neeft, 
onder zoeker bij Covra, is de technisch 
coördinator van het programma.

De komende honderd jaar staat het 
radioactief afval nog opgeslagen in 
oranje bunkers nabij de kerncentrale in 
Borssele totdat de grootste warmte
ont wik keling voorbij is. Maar voor de 
echt lange termijn is dat geen op los 
sing. “De eind berging is bedoeld voor 
de termijn tussen honderd en honderd
duizend jaar”, legt Neeft uit. “Voor de 
lange termijn is geologische berging de 
enige oplossing. Het mate riaal moet 
worden ingesloten door de ondergrond 
totdat het niet langer gevaarlijk is.

Illustratie: Covra

Bouwen voor 
de eeuwigheid
Bouwen voor 
de eeuwigheid

Vergeet de piramides. 
Wat ingenieurs nu ontwerpen 
als eindberging voor radio
actief afval moet twintig keer 
langer meegaan. Al is het niet 
de bedoeling dat er toeristen 
op af komen.

Vergeet de piramides. 
Wat ingenieurs nu ontwerpen 
als eindberging voor radio
actief afval moet twintig keer 
langer meegaan. Al is het niet 
de bedoeling dat er toeristen 
op af komen.

meter diepte? Wat gebeurt er met het 
omliggende gesteente en wat gebeurt 
er met de grond rondom de tunnels 
als gevolg van de opwarming door het 
radioactief afval? 

Door de aanleg van de tunnel ontstaat 
er tot 10 à 15 meter verderop schade in 
het gesteente. Warmteontwikkeling in 
de tunnelbuizen verhoogt de waterdruk 
in de poriën van de klei en beïnvloedt 
de belastbaarheid. 

Niettemin schrijven Vardon, Arnold en 
hun collega prof.dr. Michael Hicks 

in hun eindrapport dat het 
ontwerp in principe haal

baar is qua stabili teit van de 
con structie in de bodem en 

ook wat de warmte productie 
betreft. Het lijkt zelfs mogelijk 

om de tunnels dichter op elkaar 
te bouwen (minder dan vijftig 
meter tussen ruimte). ook lijken 

de tunnels iets lichter te kunnen 
worden uitgevoerd.

Grondig
“Het model van Vardon laat zien hoe 

de betonnen constructie zich houdt”, 
legt Verhoef uit. “Niet alleen onder 
deze omstandigheden, maar het is 
ook bruik baar voor aangepaste ont
werpen in de toekomst.” Erika Neeft 
heeft het overzicht over het pro gram
ma. Ze vertelt dat in de aan loop ervan 
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 JaNUaRY

 Two projects on geothermal 
engineering by Prof. David 
Bruhn awarded as Horizon 2020 
Programmes

 20 January 2016

 TU Delft Highlights 2015 feature 
Prof. Serge Hoogendoorn

 Prof. Wim Uijttewaal appointed 
new Departmental Director of 
Hydraulic Engineering

 1 January 2016

 Prof. Giovanni Bertotti appointed 
director of the CEG Graduate 
School

 21 January 2016

 New Year’s Breakfast 
 4 January 2016

	 Stories	of	Science
 Bas van de Wiel - Weather 

alarm: chance of sudden death

 FEBRUaRY

 DEWIS award for Negar 
Khoshnevis Gargar 

 23 February 2016

 Celebration Chinese New Year
 8 February 2016

	 Stories	of	Science
 Oded Cats - Transport 

Transformations

 MaRcH 

 Civil and Structural Engineering 
ranks #5 in QS World University 
Rankings by Subject

 22 March 2016

 George Biskos researches desert 
dust with drones on Cyprus 

 21 March 2016

 Delft scientists recreate 
Alcatraz escape

 21 March 2016

 Ken Gavin new Professor of 
Subsurface Engineering

 30 March 2016

 ERC Starting Grant for 
Miren Vizcaino  

 09 March 2016

	 Stories	of	Science
 Marija Nedeljković Ye Guang, 

Mladena Luković - A cement-free 
concrete canoe

 aPRIL

 Horizon 2020 Project for 
Francesco Di Maio and Somi 
Lotfi: Prefab building material out 
of recycled construction waste 

 28 April 2016

 Stefan Aarninkhof appointed new 
Professor of Coastal Engineering

 28 April 2016

 Launch www.citg.tudelft.nl/
storiesofscience

 28 April 2016

 New online course: 
Closure Works

 28 April 2016

 Water management of the 
Zambezi (Prof. Hubert Savenije) 
and cheaper electricity from 
biogas (Merle de Kreuk) receive 
Global Research Fellowships 

 28 April 2016

 

 Publication Tim van Emmerik 
and Rolf Hut in Geoscientific 
Instrumentation, Methods and 
Data Systems: ‘Waders with 
sensors for fly-fishers to help 
study streams’

 01 April

	 Stories	of	Science
 Andrés Vargas Luna - 10,000 

plastic plants in the water lab

 MaY

 Royal distinction for  
Prof. Aad van der Horst

 31 May 2016

 Unique hydraulic engineering 
model unveiled on CEG’s third 
floor

 31 May 2016

 Lorant Tavasszy appointed as 
full professor ‘Freight Transport & 
Logistics’

 30 May 2016

 Secondary school pupils build 
dikes during Geoweek

 23 to 27 May 2016

 Vidi for Merle de Kreuk: 
‘The effects of suspended solids 
on granular sludge’

 Kickoff of Horizon 2020 Project 
BRIGAID by Prof. Bas Jonkman

 12-13 May 2016

	 Stories	of	Science
 Bram van Prooijen & Zheng Bing 

Wang - A sand engine for the 
Wadden Islands 

 JUNE 

 Hyperloop pod unveiled by 
Minister of Economic Affairs 
Henk Kamp

 30 June 2016

 EU Vice-President Frans 
Timmermans visited  
Flood Proof Holland

 14 June 2016

 160 international school children 
Water=Life follow experiments in 
the water lab

 09 June 2016

 Stories	of	Science
 Läslo Evers - Listening to the 

earth’s inaudible noise

 JULY 

 Veni grant for Matthieu de 
Schipper: ‘Feeding starved 
coasts by natural morphological 
diffusivity’

 18 July 2016

	 Stories	of	Science
 Jan Rots & Ton van Beek - How 

strong are houses in Groningen?

2016 

was een jaar 

vol mooie en succesvolle 

momenten. Op deze plek 

delen we nog een keer deze 

hoogtepunten en een aantal 

inspirerende onderzoeksverhalen, 

ook wel bekend als Stories of 

Science. Een volledig overzicht van 

al deze verhalen is te vinden 

op www.citg.tudelft.nl/

storiesofscience

2016 in  highlights
TERUgBLIkkEN OP EEN MOOI JaaR

Bildung 
en de 
Universiteit 
Twente
Waar is Bildung gebleven? Die vraag 
stelde decaan Bert Geerken in zijn 
voorwoord van de vorige editie van 
CoNTACT magazine. 

H
ij beschreef de uitdaging voor universi teiten 
om met minder overheids middelen hun 
vele studenten vlot en succesvol door de 
studie te begeleiden. Maar aan de andere 

kant is een universitaire opleiding, zo denkt Geerken, 
ook een plek waar persoonlijke aandacht moet zijn 
voor algemene vorming, ethiek, filosofie en debat. 
Marjolein Dohmen-Janssen, alumna van onze oplei-
ding Civiele Techniek, reageerde op deze vraag in 
haar speech bij het facultaire nieuwjaarsontbijt. 
Dohmen is inmiddels onderwijs directeur aan 
de Universiteit Twente en herkent het dilemma. 

“Bildung is lastig voor achttienjarigen!” zo stelde 
Dohmen. “Bij mijzelf als eerstejaars, die vooral 
natuurkunde en wiskunde leuk vond, ging het vak 
over ethiek en context het ene oor in en het andere 
uit!” Daarom is zij net als CiTG bezig deze thematiek 
meer te integreren in het reguliere onderwijs. Dat 
doet de UT met behulp van een nieuw onderwijs-
model dat erop gericht is studenten op te leiden tot 
‘T-shaped professionals’. Dat zijn werknemers met 
diepe kennis en expertise, maar ook de vaardigheden 
om in de breedte samen te werken in multi discipli -
naire projecten. 

Vanuit projectgebaseerde onderwijsmodules 
rondom een bepaald thema biedt het pro-
gramma van de UT de studenten daarom 
verschillende leer methodes. Zo wil de UT 
aansluiten bij de intrinsieke motivatie van 
studenten en aspecten van Bildung integreren. 
Daarnaast vindt Bildung plaats tijdens stages, 
exchange en extra-curriculaire activiteiten. 

Meer informatie over dit onderwijsmodel 
is beschikbaar op: www.utwente.nl/tom 
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 aUgUST

 Mark Bakker appointed professor 
of Computational Groundwater 
Dynamics

 31 August 2016

 Minister Schultz-Verhagen visited 
the testing facility Flood Proof 
Holland

 31 August 2016

 First Doctoral Education 
certificate by CEG Graduate 
School for Sjors van Es

 31 August 2016

 Martin de Graaf and KNMI study 
the influence of forest fires 
on clouds and climate from 
Ascension Island

 25 August 2016

 Development of SimSmartMobility 
simulation tool for innovative 
mobility solutions by Prof. 
Hans van Lint

 12 August 2016

 OcTOBER

 Joeri Brackenhoff  
Best Graduate CEG 2016

 31 October 2016

 Allard Martinus appointed 
Professor of Petroleum Geology

 31 October 2016

 Dutch Design Awards: Glass brick 
façade wins over audience 

 31 October 2016

	 Stories	of	Science
 Telesilla Bristogianni and Faidra 

Oikonomopoulou - The strength 
of glass

 1,800 secondary school pupils 
and their parents visited the 
Open Days

 Researchers of Geoscience & 
Remote Sensing unravel the 
secrets of rising sea levels in 
the North Sea in Geophysical 
Research Letters

2016 in  highlights

 New MOOCs: Project 
Management of Engineering 
Projects: Preparing for Success 
and Observation theory: 
Estimating the Unknown

	 Stories	of	Science
 Susan Steele-Dunne - Measuring 

plant thirst

 NOVEMBER

 ERC Starting Grant for Louise 
Nuijens

 30 November 2016

 559 interested visitors for CEG 
MSc programmes and -tracks 
during Master Event 2016 

 30 November 2016 

 WEpod autonomous vehicles 
operate as temporary bus service 
on the campus of Wageningen 
University and Research

 09 November 2016

 Co-publication Riccardo Riva 
in Proceedings of the National 
Academy of Sciences about 
Future coastal sea level rise

 09 November 2016

 New Geoscience MOOC: 
the Earth and its Resources

 Augustus 2016

	 Stories	of	Science
 Tim Vlemmix - Measuring air 

pollution street by street

 SEPTEMBER

 International study  
Stef Lhermitte published in 
Nature Communications: 
Climate change intensifies night-
time storms over Lake Victoria

 23 September 2016

 Serge Hoogendoorn appointed 
Distinguished Professor

 20 September 2016

	 Stories	of	Science
 Jules van Lier - Water lust and 

nuisance: renewing our urban 
water infrastructure

 

Serious	game	om	evacuatiegedrag	bij	een	aardbeving	
te	onderzoeken
The Influence of Herding on Departure Choice  
in Case of an Evacuation
Mignon van den Berg

Tijdens een natuurramp, zoals een aardbeving, maken mensen keuzes: 
blijven of vertrekken? Lopen of de auto pakken? Deze keuzes zijn van 
invloed op het aantal gewonden en doden dat kan vallen. Om de 
factoren te kunnen onderzoeken die deze keuzes beïnvloeden, en 
in het bijzonder volggedrag, ontwikkelde promovenda Mignon van 
den Berg de serious game ‘Everscape’. Zij promoveerde maandag 
12 december 2016 bij de afdeling Transport & Planning.

In de game bevinden participanten zich op een fictief eiland en worden 
ze geconfronteerd met een aard be ving en tsunami. Mignon testte of 
de game als experimentele set-up kon dienen. “Het mooie van een 
serious game is dat je onderzoek kunt doen in een gecon tro leerde 
omgeving. Je hoeft mensen niet letterlijk in benarde posities te 
zetten om hun keuzes te monitoren.” 

Ze onder zocht specifiek hoe deelnemers elkaar beïn vloedden: hoe ze 
naar elkaars gedrag kijken en daarop besluiten nemen. “Als mensen 
geen infor matie hebben, zijn ze geneigd om andere mensen te 
volgen. Als bijvoor beeld drie van de vijf mensen die dichtbij je 
staan, vertrekken dan besluit je vaak zelf ook te vertrekken.”

Juist dat volggedrag is moeilijk te beïnvloeden, legt Van den Berg uit. 
“De omstan dig  heden bij evacua ties zijn vaak onverwacht. Hierdoor 
kan het gebeuren dat juist de mensen worden gevolgd die onveilige 
beslis singen nemen. Dan ont staat er dus een onwenselijke en 
nog onveiligere situatie. Het is daarom belangrijk dat er bij drukke 
evene menten goed getraind beveiligings personeel en hulpdiensten 
aanwezig zijn die mensen sturen in geval van een ramp.”

Gedragen mensen zich wellicht anders als ze in een bekende om -
ge ving zijn of al eerder een ramp hebben meegemaakt? Daar is 
Mignon ook nieuwsgierig naar. “Dat zijn interes sante casussen 
voor vervolgonderzoek.”

Dissertatie

Meer dissertaties  http://repository.tudelft.nl

 Series of lectures at the 
‘Universiteit van Nederland’ 
by Herman Russchenberg

 01 November 2016

 Ruisdael Observatory proposed 
by KNAW as major research 
facility: TU Delft wants to 
understand the future of our 
atmosphere

 01 November 2016

	 Stories	of	Science
 Serge Hoogendoorn -  

Slow traffic needs  
knowledge fast

18 maart 2016 
Professor of Steel and Composite Structures
‘Everything	is	connected’

TeRUgBlik Op

intreeredes

25 januari 2017   
Professor in Computational Groundwater Dynamics
‘Grondwater	-	En	wel	hierom’

Prof. dr. ir. M. Bakker

Prof. M. Veljkovic

 DEcEMBER

	 Stories	of	Science
 Judith Bosboom - Best Lecturer 

of TU Delft 2016: ‘There is no 
such thing as a one-size-fits-all 
approach in education’

 Henk Jonkers, Ralph 
Lindeboom, Prof. Rob Nijsse 
and Maurits Ertsen receive 
Global Research Fellowships

 Proposal ‘Allrisk’ on flood 
protection by Prof. Matthijs 
Kok awarded as an ‘STW 
Perspective Program’

 Student enrolment 2016 at 
CEG: BSc Civil Engineering 314, 
BSc Applied Earth Sciences 86, 
MSc Civil Engineering 351, 
MSc Applied Earth Sciences 134, 
MSc TIL 69 and MSc CME 55

 (Situation as of 1 December 
2016)

	 Stories	of	Science
 Deyan Draganov & Yohei 

Nishitsuji - Old data shed new 
light on moon’s origin



apparatuur die fenomenen als wolken, 
straling en stofverdeling meten”, licht 
Russchenberg toe. Aan de model len
kant speelt hetzelfde probleem als aan 
de meetkant. “De modellen zijn ook 
nog niet fijnmazig genoeg, al krijgen 
ze wel een steeds hogere resolutie.” 

De bottleneck zit hier echter vooral 
aan de kant van de rekenkracht. 
“We hebben laten zien dat het kan: 
het simuleren van de atmosfeer met 
een resolutie van pakweg 100 meter. 
Daarmee kun je bijvoorbeeld de hele 
kaart van Nederland met alle wolken 
simuleren. De komende jaren moet er 
aan gewerkt worden dat die technieken 
sneller worden, maar in principe werkt 
het.”

Het nieuwe Ruisdael observatorium  
dat dus bestaat uit de combinatie van 
een landelijk dekkend meetnetwerk met 
de benodigde rekenkracht en fijnmazige 
modellen  moet het mogelijk maken 
om kleinschalige fenomenen te onder

zoeken in de context van de groot
schalige atmosferische systemen.

Toekomst van de atmosfeer
Nederlandse atmosfeerwetenschappers 
hebben zich massaal achter het plan 
geschaard. Russchenberg: “Het is wel 
een Delfts initiatief, maar het wordt 
door de hele wetenschappelijke 
gemeenschap gedragen. Dat is niet 
zo verwonderlijk, want een gemeen
schappelijk thema verbindt de atmo
sfe rische wetenschappen. Door de 
toe voeging van gassen verandert onze 
atmosfeer. Dat zet allerlei processen 
in werking, die we gewoon nog niet 
begrijpen. We weten dus ook niet 
hoe die atmosfeer er in de toekomst 
uitziet, maar het heeft wel allerlei con
sequenties voor het klimaat, het weer, 
en de luchtkwaliteit van de toe komst. 
We proberen dus allemaal de toekomst 
van de atmosfeer te begrijpen.”

En nu?
Hoeveel voorstellen daadwerkelijk ge
financierd zullen worden is niet ge heel 
duidelijk. Het KNAW besluit hier zelf niet 
over, maar initieerde deze wensenlijst 
om aan de over heid duidelijk te maken 
waar volgens weten schappers zelf 
investeringen gewenst zijn. 

Welk project kan starten hangt er 
dan ook grotendeels van af of de 
initiatiefnemers de financiering zelf 
rond krijgen bij NWo, ministeries en 
bedrijven. Herman Russchenberg is al 
in gesprek met diverse bedrijven uit de 
sectoren energie, landbouw, toerisme 
en transport. Deze sectoren hebben 
baat bij fijnmazige voorspellingen om 
bijvoorbeeld zeer lokale mist en andere 
weersomstandigheden aan te zien 
komen.  

o
ver wat er precies in de 
atmo sfeer gebeurt  en hoe 
die verandert  weten we 
nog (te) weinig. “De grote 

uitdaging voor de atmosferische weten
schappen is om voorspellingen te kun 
 nen doen op korte termijn, lokaal en 
heel gedetailleerd”, aldus professor 
Herman Russchenberg. “Maar onze 
huidige modellen werken met blokken 
van een kilometer groot, terwijl de 
meeste atmosferische verschijnselen 
zich op veel kleinere schaal afspelen.” 
Dus worden er aannames gedaan over 
de toestand van de atmosfeer. om daar 
vanaf te komen, zullen die kleinschalige 
fenomenen gemeten en gemodelleerd 
moeten worden. 

Fijnmazig meten en 
modelleren
Russchenberg en zijn collega’s willen 
toe naar een zeer fijnmazig meet net
werk: “een landelijk dekkend netwerk 
met sensoren in of op de grond in 
combinatie met allerlei scannende 

Het Ruisdael 
Observatorium

Blootgesteld aan luchtstromingen uit alle wind richtingen zou 
Nederland een uitstekend meteo  ro logisch laboratorium kunnen 
zijn. Professor Herman Russchenberg, hoofd van het Delftse 
klimaatinstituut en hoogleraar atmo spheric remote sensing, 
nam het initiatief tot een fijn mazig landelijk meetnetwerk 
met de naam Ruisdael observatorium. 

Zijn voorstel werd door de KNAW aangewezen als een van de 
13 grootschalige onderzoeksfaciliteiten die rond 2025 wense
lijk zijn voor vernieuwend wetenschappelijk werk. Het Ruisdael 
observatorium  naar de 17eeeuwse schilder Jacob Ruisdael, 
beroemd om zijn wolkenluchten  moet Nederland aan de 
frontlijn van de atmosferische wetenschap houden.

een fijnmazig, landelijk meet netwerk 
om de toekomst van de atmosfeer 
te begrijpen

Wanneer 
bereikt het 
overstromings
water ons huis?
Afstuderen louise klingen 
(Watermanagement)

Stel, er is een stormvloed op de Noord zee 
en veertig dijken breken door. Hoeveel 

tijd heb je dan nog om je uit de voeten 
te maken? Tot nu toe wist niemand 
in Nederland of het twee uur of twee 
dagen duurt voordat het water ons huis 
bereikt. Het afstudeeronderzoek van 

Louise Klingen brengt daar verandering in. 

Louise schreef haar thesis over de ontwikkeling 
van een 3Di overstromingsmodel waarmee de aankomst
tijd van het water door ons hele land snel kan worden 
berekend. Klingen studeerde op 2 november 2016 af 
bij de afdeling Watermanagement. 

15 minuten
Tijdens het bestrijden van de gevolgen van een overstroming is het zinvol 
om te weten in welke richting het water stroomt en hoe laat het water 
een kruispunt bereikt. “Mijn onderzoek gaat over een overstromingsmodel 
van heel Nederland. Met dit 3Di-model www.3di.nu kan in 15 minuten 
het verloop van elke overstroming voor de komende 24 uur worden 
uitgerekend”, licht Louise toe. 

Te langzaam
De actuele situatie snel doorrekenen was tot nu toe nog niet mogelijk, 
omdat de huidige overstromingsmodellen te langzaam rekenen. Voorheen 
duurde het berekenen van 24 uur overstroming al snel 24 uur rekentijd. 
Dan heb je er niet zo veel meer aan tijdens de overstroming. Louise maakte 
een proof of concept dat laat zien dat het mogelijk is om in een kwartier uit 
te rekenen hoe het komende etmaal zal verlopen. “De kans dat er meerdere 
dijken doorbreken is niet groot,” zegt Klingen, “maar het kan een keer 
gebeuren. En dan wil je weten hoeveel tijd er nog is voor het water komt.”

In haar onderzoek werkte Louise eerst de toegevoegde waarde uit van 
een landelijk model bij het bestrijden van een overstroming. Daarna 
onderzocht ze welke processen het model minimaal moet bevatten om 
een realistisch verloop van een overstroming te kunnen berekenen. 
Als laatste is een eerste versie van dit model in 3Di gebouwd, waarmee 
voor elke willekeurige plek langs de kust een doorbraak en het verloop 
van een overstroming kan worden uitgerekend.

Crisispartners
Van de verschillende crisispartners zijn vooral de waterschappen, ministe-
ries en de veiligheidsregio’s geholpen met een goede voorspelling van een 
overstroming. Voor de waterschappen is het berekende verloop relevant, 
omdat zij daarmee weten in welke richting en in welke volgorde het land 
overstroomt en zij met hetzelfde model snel het effect van maat regelen 
kunnen doorrekenen. Voor de veiligheidsregio’s is het model vooral nuttig, 
omdat zij daarmee weten hoe lang een bepaalde route nog gebruikt 
kan worden voor het aanvoeren van materiaal of het evacueren van 
de bevolking.

Waterambassadeur Topsector Water
Vanuit de Topsector Water heeft Louise een studiebeurs gekregen, en 
ze is ook Waterambassadeur van die sector. “Het was een unieke kans 
om al tijdens mijn studie volop in contact te komen met het werkveld.”

https://beeldbank.rws.nl,	Rijkswaterstaat	/	
Afdeling	Multimedia	Rijkswaterstaat

“Met dit nieuwe model is het mogelijk om 
in een kwartier uit te rekenen hoe het 
komende etmaal zal verlopen als de 
‘dijken breken.’ ”
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NICE To kNOW

e prestigieuze Dutch Design Public 
Award 2016 samen met MVRDV, ABT 
en Poesia in november. De outstand ing 
Innovation Award samen met ABT in 
de FACADE2016 competitie, unaniem 

gekozen door de jury. De glazen gevel is hot!

Het begon allemaal met het Crystal House dat 
dit jaar werd geopend in de P.C. Hooftstraat in 
Amsterdam. Voor dit pand wilde Chanel, die hier 
een winkel ging openen, graag een glazen pui. 

Maar volgens de regels voor dit monu mentale 
gebouw moest de façade op ge bouwd worden uit 
stenen. De architect MVRDV kwam met het idee 
dan de stenen van glas te maken. PhDs Faidra 
oikonomo poulou en Telesilla Bristo gianni kregen 
van hun promotors Fred Veer en ‘glas professor’ 
Rob Nijsse de opdracht het ontwerp, het maak
proces en de constructie te onderzoeken. 

De uitdaging was om de stenen en de con structie 
sterk, vandaalproef en zo transpa rant mogelijk 

te maken. “Daar voor hebben we veel moeten 
bedenken en testen”, legt Faidra uit. 
Hoe zorg je bijvoorbeeld dat ze goed op elkaar 
blijven liggen zonder de transparantie teniet te 
doen? 

Een briljante oplossing vonden ze in een door
zichtige lijm, die goed bestand bleek tegen de 
tempera tuur wisselingen waar een muur aan wordt 
blootgesteld. Met deze lijm konden ze van de losse 
glazen stenen één structuur maken. 

P
rof. Serge Hoogendoorn is benoemd tot Distinguished Professor op het 
gebied van Smart Urban Mobility (SUM). Hoogendoorn is een inter-
natio naal erkend expert als het gaat om verkeersstromen en dynamisch 
verkeersmanagement. De titel is voorbehouden aan hoogleraren die 

op hun vakgebied een belangrijke voorbeeld- en boegbeeldfunctie vervullen 
binnen en buiten de universiteit. 

Serge Hoogendoorn is hoogleraar bij de afdeling Transport en Planning 
en clusterleider verkeersmanagement en urban mobility aan het TU Delft 
Transport Institute. Daarnaast is hij Principal Investigator Mobility binnen het 
Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions AMS. Internationaal 
is hij o.a. ere-hoogleraar aan de South-East University in Nanjing, China.

Hoogendoorn doet momenteel met een ERC grant onderzoek naar fietsers en 
voetgangers, het ‘langzame’ verkeer waar nog te weinig wetenschappelijke 
kennis over is. Met partners als Rijkswaterstaat ontwikkelde hij vernieuwende 
verkeerskundige concepten en paste die in de praktijk toe; een voorbeeld 
hiervan is het dempen van filegolven met behulp van dynamische maximum-
snelheden. 

Distinguished 
professor 
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vertellen de snelheid van opwarmen en 
afkoelen je iets over de stroomsnelheid.  

Bakker: “Deze techniek zijn we momen
teel op een aantal plaatsen aan het 
testen. De vraag is bijvoorbeeld tot hoe 
laag we de snelheid nog kunnen meten. 
Bij drinkwaterbedrijf PWN in Noord
Holland hebben we gemeten tussen het 
infiltratiebekken en de putten in. Daar 
stroomt  het een meter per dag en dat 
kunnen we prima meten, maar er zit 
een limiet aan. Een meter per maand is 
moeilijker te meten.”

Tijdreeksmodellen
Een heel andere methode om grond
water te onderzoeken zijn tijdreeks
modellen.  Grondwaterstanden worden 
door allerlei factoren beïnvloed, waar
onder neerslag, verdamping en water 
winning. Metingen daarover leveren 
jaarlijks een schat aan gegevens op. 
“Met behulp van tijdreeks analyse kun je 
die analyseren. Dan kun je bijvoorbeeld 
kijken waar door het grondwaterpeil op 
een bepaalde plaats daalt. Is dat de 
waterwinning, het peil in de rivier of 
klimaat verandering?” vertelt Bakker. 

“Samen met adviesbureau Artesia 
ont  wikkelen we een programma dat 
die analyses automatiseert en mooi 
presen teert. Want als je gegevens 
van 50 peilbuizen hebt, wil je niet 
50 keer zelf op de knopjes hoeven 
drukken.” Dit wordt, net als alle andere 
modellen die Bakker ontwikkelt, een 
opensourceprogramma. Daar is hij 
name lijk een groot voorstander van: 
“Het is heel belangrijk dat iedereen kan 
zien hoe je model werkt, er zelf dingen 
aan kan toevoegen en er eventueel ook 
fouten in kan ontdekken.”

Zeewaterintrusie
Een bekend probleem voor grondwater 
aan de kust is zeewaterintrusie. “Zoet
water wordt opgepompt voor drink water 
of voor irrigatie. Vlak bij de kust loop 
je dan het risico om zeewater naar 
binnen te pompen. Je wilt een in schat
ting kun nen maken van hoeveel grond
water je veilig kunt pompen, zonder dat 
dat gebeurt,” vertelt Bakker. “En daar 
kun je een computermodel van maken. 
Het zoute water is zo’n 2,5% zwaarder 
dan het zoete. Je krijgt dan een, vaak 
dunne, overgangszone waar het zoute 
water langzaam met het zoete mixt. 
Dat grensvlak kun je modelleren. 
Hoe gaat dat grensvlak dan bewegen 
als je gaat pompen?” Het model dat 
Bakker hiervoor ontwik kelde, SWI2, 

is onder deel van MoDFLoW, het meest 
gebruikte grondwater programma ter 
wereld. MoDFLoW is ontwikkeld door 
het United States Geo logical Survey 
(USGS), de Amerikaanse Geologische 
Dienst. 

Visiting scientist
Bakker ontwikkelde SWI in zijn tijd in 
de Verenigde Staten. Na zijn afstu de
ren als civiel ingenieur, promo veerde 
hij aan de University of Minne  sota 
en werkte vervolgens tien jaar bij 
verschillende Amerikaanse univer si
tei ten.  In 2005 keerde hij terug naar 
Delft. “Er was in die tijd een pro gram 
ma voor ‘visiting scientists’ aan de 
TU Delft. Ik kwam dus eigenlijk voor 
een sabbatical voor een jaar,” zegt 
Bakker, “Maar intussen leerde ik hier 
mijn vrouw kennen.” Bakker bleef 
dus in Delft en verdeelde zijn tijd 
eerst tussen de TU en het huidige 
KWR, het onderzoeksinstituut van de 
waterleidingbedrijven; later werd hij 
fulltime Universitair Hoofddocent en 
nu dus hoogleraar. 

Onderwijs
ook als hoogleraar is Bakker nog volop 
bij het onderwijs betrokken. Hij geeft 
niet alleen grondwater college, maar 
leert ook bachelor studenten van over 
de hele facul teit programmeren in 
Python. Zij krijgen in het tweede 

Professor Mark Bakker is sinds 5 juli 2016 hoogleraar Compu ta
tional Groundwater Dynamics. Hij volgt professor Theo olsthoorn 
op die in 2015 met pensioen ging. 

“I
k maak computermodellen 
om grondwaterstroming in 
kaart te brengen”, zo legt 
Professor Mark Bakker uit 

wat ‘computational groundwater dyna
mics’ nu eigenlijk is. Zulke modellen 
zijn gebaseerd op fysische wetten: 
de wet van behoud van massa en de 
wet van Darcy. Darcy was een Franse 
ingenieur die in de negentiende eeuw 
een waterleidingsysteem voor de stad 
Dijon ontwierp. “De wet van Darcy is 
eigenlijk gewoon een empirische ver
ge lijking die zegt dat de hoeveelheid 
water die door bijvoorbeeld zand 
stroomt, onder andere afhankelijk is 
van de door latend heid van het zand. 
Water stroomt moeilijker door fijn zand 
dan door grof zand, en nog moeilijker 
door een kleilaag.”  

om de wiskundige modellen die 
Bakker maakt te kunnen gebruiken, 
heb je be halve grondwaterstanden ook 
infor   matie over de ondergrond nodig. 
“Wat is de doorlatendheid en hoe dik 
is de laag? Daar zijn schattingen van 
en er is bodemkundige puntinformatie. 
Daartussenin moet je interpoleren.” 

ook geofysische technieken als elektro
magnetisch sonderen kunnen hier 
hel pen. Heb je die informatie eenmaal 
in het model, dan maken bijvoorbeeld 
drinkwaterbedrijven er graag gebruik 
van: “Je wilt als waterbedrijf bijvoor
beeld niet teveel grondwater van onder 
een natuurgebied wegpompen, maar 
van onder een vuilnisbelt wil je het 
natuurlijk ook niet hebben.” 

Stroomsnelheid
De stroomsnelheid van grondwater 
is ook belangrijke input voor in zo’n 
model. Maar hoe meet je die? “Grond
water stroomt ongelooflijk lang zaam: 
onder natuurlijke omstandig heden 
onge veer een meter per maand,”  
vertelt Bakker. “Bij door de mens 
gemaakte instal laties gaat dat veel 
harder. Bijvoorbeeld  in duin gebie
den die worden gebruikt voor de 
filtering en berging van grond water.”  
Voor waterbedrijven is die stroom snel
heid interessant om te bekijken hoe 
lang water onderweg is dat vanaf een 
bepaalde plek wordt gepompt. “Als het 
water in drie dagen bij de put is, zijn 
bepaalde verontreinigingen nog niet 
afgebroken, terwijl je je daar bij 100 
dagen niet druk over hoeft te maken.” 

Bakker heeft samen met sondeerbedrijf 
Wiertsema en adviesbureau Artesia 
een nieuwe methode ontwikkeld om 
de grondwatersnelheid te meten met 
behulp van distributed temperature 
sensing (DTS). Bij DTS wordt er een 
laserstraal door een glasvezelkabel 
gestuurd en aan de hand van de terug
kaatsing daarvan kan de tempe ratuur 
op verschillende plaatsen langs de 
kabel worden bepaald. Combineer je 
nu die glasvezel met een opwarmkabel 
om het grondwater op te warmen, dan 

jaar een ochtend in de week les. 
“We geven geen colleges, maar ze 
kijken video’s van een kwartier en 
vervolgens gaan ze aan de slag met 
een programmeeropdracht onder 
begeleiding van een legertje stu
denten assistenten.” Die opdrach
ten, notebooks genaamd, lopen 
lekker uiteen. “Eén opdracht gaat 
bijvoor beeld over het plotten van 
de gemiddelde jaartemperaturen op 
basis van honderd jaar dagelijkse 
temperatuurdata. Dan zie je heel 
mooi hoe de temperaturen oplopen. 
of studenten moeten een scriptje 
schrijven om te kijken wie de Ame
rikaanse verkiezingen gewonnen had, 
als iedereen die op onafhankelijke kan
didaten stemde, op Clinton gestemd 
had”, zegt Bakker. “Er wordt bij CiTG al 
volop gehoor gegeven aan de oproep 
van het College van Bestuur 
dat geen enkele student de 
TU Delft mag verlaten zonder 
te kunnen programmeren.”
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“Je wilt als waterbedrijf bijvoor beeld 
niet teveel grondwater van onder een 
natuurgebied wegpompen, maar van 
onder een vuilnisbelt wil je het 
natuurlijk ook niet hebben.” 

“een meter per dag kunnen 
we prima meten”


