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Beste lezer, 
Ha, een nieuw jaar! Mooie aanleiding voor nieuwe ambities en plannen. En daar gaan er ook een 
paar van komen in 2014. Never a dull moment. Veranderingen zijn soms het gevolg van gevoerd 
beleid, of komen ‘simpelweg’ door het aantreden van nieuwe collega’s bij de faculteit. En een 
vak leren, een nieuw onderzoekresultaat boeken of kennis overdragen naar derden: het kost nu 
eenmaal tijd en moeite. Dus wat we ook kiezen en doen, de tanden er een poos in blijven zetten 
is van groot belang.

In het onderwijs zijn we met de combinatie van de herstructurering van de BSc opleidingen, 
het bindend studieadvies en de kwalificatievereisten voor docenten al behoorlijk op weg om 
kwaliteit en studeerbaarheid op een hoger plan te tillen. De online ontwikkeling, heeft met de 
MOOC water treatment en de online MSc Watermanagement het station met flinke vaart verlaten. 
De Engelstalige BSc-opleiding Technische Aardwetenschappen staat nog in de remise, klaar voor 
vertrek in septem ber. Het doorontwikkelen van onderwijsvernieuwing via online vormen en de 
stroomlijning van de MSc-opleidingen zijn nieuwe accenten voor 2014 en later.

In het onderzoek zal het samenspel met partners het verschil blijven maken: via de 
steuncampagne (nu echt goed op gang), de mogelijkheden van het topsectorenbeleid 
van de overheid en NWO/STW en in algemene zin door de vele nieuwe aanstellingen van 
onderzoeksleiders. Ook via het deelnemen in internationale consortia, vooral om de middelen 
van ‘Brussel’ te bemachtigen, moeten we ons manifesteren. Voor individuele wetenschappers 
vind ik het streven naar een persoonlijke grant van NWO/STW of ERC ook erg belangrijk, het 
levert middelen en prestige. Dat lukt lang niet altijd, de spoeling is dun, maar een paar maanden 
stevige concentratie op “wat wil ik nu neerzetten” zal zich altijd terug betalen. Tenslotte zal het 
beleid (lees: overeind kunnen houden en vernieuwen) van onze experimentele infrastructuur in 
2014 de nodige aandacht vragen.

Terugdenkend aan ons prima en gezellig nieuwjaarsontbijt op 6 januari 
wens ik u persoonlijk en CiTG als geheel alle goeds toe in dit nieuwe jaar.

Bert Geerken, 
Decaan van de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen

Mexicaanse waterbouw 
alumnus Salvador Tello 
bezoekt na 50 jaar de 
faculteit
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van dammen, irrigatiekanalen en water
krachtcentrales, was de focus van mijn 
droom duidelijk. Elke dag als ik het lab 
binnenkom, wacht er een ander, uniek 
technisch probleem om op te lossen. 
Ik hou van mijn werk. En ik ben trots 
op mijn lab, mijn medewerkers en de 
goede atmosfeer die er onderling is.”
 
Liefde voor Delft
Het bezoek aan Delft was emotioneel, 
vertelt Tello. “Ik kan oprecht zeggen 
dat ik van Delft hou. Het organische 
concept van de stad, de grachten en 
de architectuur met kleine, typisch 
Nederlandse huizen.” Tijdens het 
recente bezoek kreeg Tello een uitge
breide rondleiding door het Waterlab 
van Sander de Vree, hoofd van het lab. 
ook was er een lunch met Mexicaanse 
studenten en PhD’ers. “Ze deden me 
erg denken aan de studenten die ik 
destijds om me heen had,” vertelt hij. 
Het bezoek aan Delft en Nederland 
had nog een reden: de viering van 
zijn vijftigjarig huwelijk. Zijn vrouw 
kwam mee naar Delft in 1963 en er 
waren veel plaatsen in Nederland te 
bezoeken. “Die bezoeken vormden 
zeker een hoogtepunt. Maar bijna 
net zo indrukwekkend was het om op 
de campus te zijn en studenten en 
onderzoekers te spreken. Te zien hoe 
alles veranderd is en nog één keer in 
het Waterlab te zijn. Een onvergetelijke 
ervaring.” 

Er zijn natuurlijk verschillen tussen 
de twee landen  in Mexico wordt met 
andere materialen gemodelleerd, en 
uiteindelijk worden andere constructies 
gebouwd. De hydrologische uitdagingen 
zijn immers anders, door de aan en 
afwezigheid van hoogteverschillen in 
het landschap. Maar toch is er ook veel 
overeenkomst. Concepten en theorieën 
in het modelleren lijken op elkaar. En 
er zijn ook gelijksoortige problemen, 
bijvoorbeeld met het transport van 
sediment. 

Carrière
Na zijn jaar in Delft, tussen 1963 en 
1964, kreeg Tello een nieuwe functie 
bij het Mexicaanse ministerie van 
hydro  logie. Een aantal jaar later start
te hij zijn eigen consultancybedrijf. 
Rond de eeuwwisseling werd hij 
op nieuw benaderd door de overheid, 
dit keer om te komen werken voor de 
Comisión Federal de Electricidad  het 
staatselektriciteitsbedrijf. Daar werkt 
hij nog steeds, als directeur van het 
waterlab in Cuarnavaca, waar zijn grote 
uitdaging is het lab te moderniseren 
zonder de dagelijkse productie te 
hinderen. 

Tello is een engineer in hart en nieren. 
“Al heel vroeg wist is dat ik de techniek 
in wilde. Toen ik de constructies zag 

Alumnus Salvador Tello:  

“Het Delftse Waterlab is een 
inspiratiebron voor Mexico”
In 1963 stapte de Mexicaanse 
Salvador Aguirre Tello voor 
het eerst binnen op oude 
Delft 95, waar destijds het 
International Institute for 
Infrastructural, Hydraulic and 
Environmental Engineering 
was gevestigd. Hij zou er 
een jaar lang bijna dagelijks 
komen. Afgelopen september 
bezocht hij TU Delft opnieuw 
 een halve eeuw later. “Ik heb 
zo veel herinneringen.”

“Een vriend bracht hem begin 
jaren ‘60 op het spoor van de 
internationale cursus die in 

Delft werd gegeven. Tello, toen 26, had 
een Master in Hydraulic Engineering 
van de Universidad Nacional Autónoma 
de México, en werkte voor het Mexi
caanse ministerie van Hydraulic 
Resources. Hij vroeg een beurs aan 
voor verdere verdieping in Delft. 
De rest is geschiedenis. 

“Een bijzonder interessant en goed 
georganiseerd programma,” herinnert 
hij zich. “Wekelijks waren er activiteiten 
die met de onderwerpen samenhingen, 
de docenten waren excellent en de 
internationale studenten hadden een 
hoog niveau.” ook herinnert hij zich de 
vriendschappelijke atmosfeer en de 
indrukwekkende bezoeken aan water
werken, zoals het Deltaplan. “Het was 
een inspirerende ervaring.”

Overeenkomsten
Vijftig jaar na dato is TU Delft op
nieuw een inspiratiebron voor hem, 
blijkt als Tello het Delftse Waterlab 
opnieuw bezoekt in september 2013. 
Inmiddels is hij directeur van het 
Hydraulic Labora tory in Cuarnava, 
onderdeel van de Mexicaanse over
heid. De ge avan ceerde automatise
ring van de infrastructuur in het 
Delftse Waterlab maakte veel indruk. 
“Een grote voor uit gang in vijftig jaar. 
Het is mijn droom  en opdracht 
 het waterlab in Cuarnavaca te 
moderniseren en automatiseren. 
Maar we hebben nog zeker drie of 
vier jaar nodig. Wat ik in Delft gezien 
heb, heeft me geïnspireerd om door 
te zetten tot we een dergelijk niveau 
halen.”

• Salvadore Aguirre Tello (1937)
 
 Afgestudeerd: Waterbouwkunde, 

Nationale Universiteit van Mexico 
(1961) 

 Onderwerp: Software voor de 
werking van een stuwdam

 
• 1961-1962 researcher, Nationale 

Universiteit van Mexico

• 1963-1964 Internationale cursus 
Waterbouwkunde, TU Delft

• 1962-1967 researcher, ministerie 
van water (Ministerio de Recursos 
Hidraúlicos), Mexico 

• 1967-1984 consultant IPESA 
(engineering adviesbureau) 

• 1985-2002 consultant SIHASA 
(engineering adviesbureau) 

• 2003-heden researcher, federale 
commissie van Elektriciteit (Comi-
sión Federal de Electricidad), 
Mexico 

Salvadore woont in Guernavaca City, 
is getrouwd en heeft 2 kinderen

 

Alongshore variability of 
nourished and natural beaches 
Matthieu de Schipper 
onderzoeker Matthieu de Schipper 
voerde 3,5 jaar metingen uit langs 
het Nederlandse strand, vanaf 
een jetski. Aan de Nederlandse 
stranden wordt steeds meer zand 
gestort (suppletie) om de kustlijn 
in stand te houden en de afslag 
te compenseren. De vraag rijst 
wat deze suppletie voor effecten 
heeft. Promovendus Matthieu de 
Schipper van de TU Delft vroeg zich 
bijvoorbeeld af wat grootscheepse 
suppletie voor invloed heeft op 
hoogteverschillen in de bodem, in 
de richting langs de kust. Gro te re 
hoogteverschillen kunnen bijvoor
beeld gevaarlijk zijn voor zwem mers, 
mede omdat er door deze hoogte
verschillen afwijkende stromingen 
kunnen ontstaan. Bijzonder is de 
manier waarop De Schipper de 
metingen heeft uitgevoerd. Dit 
gebeurde namelijk vanaf een jet
ski, uitgerust met surveysysteem. 
De Schipper is zelf een fanatiek 
watersporter en surfer. “Daaruit is 
het idee om het onderzoek op deze 
manier te doen ooit ontstaan. De 
jetski heeft als belangrijk voordeel 
dat het een erg flexibel systeem is. 
We kunnen vrij snel aan de slag. 
Normaal gesproken wordt vanuit 
bootjes gemeten, maar dat soort 
operaties is veel logger.”

A safer road environment 
for cyclists
Paul Schepers
Als doorgaande fietsroutes meer 
door verblijfsgebieden (woonwijken) 
lopen, verkleint dit de kans op 
dode lijke aanrijdingen tussen 
fietsers en auto’s. Aanrijdingen 
binnen de bebouwde kom tussen 
fietsers en gemotoriseerd verkeer 
gebeuren vooral op voorrangs kruis
punten van ‘gebiedsontsluitings
wegen’. In steden waar fietsers meer 
door verblijfsgebieden rijden is de 
kans dat er ernstige of dodelijke 
aan rijdingen tussen fietsers en 
gemotoriseerd verkeer gebeuren, 
kleiner. op voorrangskruispunten 
kan een goed ontwerp de veiligheid 
vergroten. Fietsveiligheid is een 
zorgpunt voor de verkeersveiligheid 
omdat het jaarlijkse aantal verkeers
doden onder fietsers steeds lang
zamer daalt (inmiddels een derde van 
het totaal aantal verkeersdoden) en 
het jaarlijkse aantal ernstig gewonde 
fietsers zelfs stijgt (inmiddels ruim 
de helft van het totaal aantal ernstig 
verkeers wonden). om het aantal 
ernstig verkeersgewonde fietsers te 
laten dalen, moeten vooral enkel
voudige fietsongevallen worden 
voorkomen. Bij ongeveer de helft 
van de enkelvoudige fietsongevallen 
speelt de infrastructuur mede een rol, 
zoals obstakels, gladde materialen 
in het wegdek, hobbels en kuilen, 
trottoirbanden en berminrichting. 
Een meer indirecte factor is de 
zichtbaarheid van obstakels en het 
verloop van een fietspad dat kan 
worden verbeterd met markeringen 
en andere middelen om het contrast 
(bijvoorbeeld tussen een paaltje en 
het fietspad) te vergroten.

disserTaTies

Meer dissertaties 
http://repository.tudelft.nl
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Alumnus Salvador Tello:  

“Het Delftse Waterlab is een 
inspiratiebron voor Mexico”

Emeritus professor Henk van Zuylen 
werd al in 1996 benaderd door  
Verkeer en Waterstaat om te 

onderzoeken hoe Nederlandse kennis 
gebruikt kon worden om Shanghai te 
helpen met het opzetten van deze 
systemen. “Ondanks nieuwe wegen 
groeide daar de congestie. De capa citeit 
van de wegen lag 30% lager dan bij 
ons - een probleem dat eigenlijk nog 
steeds geldt: grote ruimte, maar weinig 
capa ci teit. Door slecht rijgedrag, maar 
ook door het ontbreken van goede 
verkeers management systemen.” 
In 2001 werd, gesteund door het 

en inhoud krijgt. Ze spreekt waardering 
uit voor de stevige inhoud van de 
pro gramma’s en is positief over het 
brede scala aan onderwijsvormen. 
De commissie vindt dat studenten 
goed worden begeleid, vooral tijdens 
hun bachelor eindwerk en master
thesis, en constateert dat deze van 
hoog niveau zijn. Verder stelt ze vast 
dat het beroepenveld tevreden is 
over het niveau en de kwaliteit van 
afgestudeerden.
 
Technische diepgang
De beoordelingscommissie heeft ook 
naar het nieuwe bachelorprogramma 
gekeken. Ze kan zich vinden in deze 
wijziging zolang deze niet ten koste 
gaat van de technische diepgang van 
het programma. De commissie advi
seert dan ook om de wiskunde en 
mechanicalijn te behouden. 

Afgelopen zomer zijn de 
onderwijsaccreditaties van 
de bachelor en master
opleidingen Civiele Techniek 
en de master Transport, 
Infrastructure en Logistics 
(TIL) afgerond. De civiele 
opleidingen kregen het 
eindoordeel ‘goed’ en de 
master TIL ‘voldoende’, 
resultaten waar Direc
teur onderwijs Herman 
Russchen   berg trots op is. 
In het eindrapport prijst 
de NederlandsVlaamse 
Accreditatie organisatie 
(NVAo) onder andere de 
onderwijs en leeromgeving.

Goede scores bij 
onderwijsaccreditaties

Tijdens een onderwijsaccreditatie 
beoordeelt de NVAo de kwali teit 
van opleidingen. De accre di

ta tie van de bachelor en master
opleidingen Civiele Techniek en de 
master TIL  die de faculteit CiTG 
samen met de faculteiten 3mE en 
TBM verzorgt  is in 2011 van start 
gegaan. Toen begon de faculteit met 
het schrijven van zelfevaluatierapporten 
en het verzamelen van bewijsstukken. 
Vervolgens heeft een panel van experts 
uit het wetenschappelijk en beroepen
veld de opleidingen bezocht om de 
aangeleverde gegevens te toetsen, 
onder meer tijdens gesprekken met 
studenten en docenten.

Waardering
Bij de bachelor en masteropleiding 
Civiele Techniek roemt de commissie 
de wijze waarop het onderwijs vorm 

Chinese 
verkeersproeftuin

Coherentie
De commissie vindt dat de kwaliteit van 
de masteropleiding TIL is ver be terd 
ten opzichte van de vorige accre di  ta
tie. Vooral de coherentie en opbouw 
van het programma zijn volgens haar 
beter geworden. Positief is ze ook over 
de beoordeling van afstudeerscripties 
door een afstudeer commissie waarin 
leden van minimaal twee van de drie 

ministerie van Economische Zaken, 
Ontwikkelingssamenwerking en de 
Chinese overheid, een trainingscentrum  
voor verkeersingenieurs opgezet. 
Er werden naast de cursussen ook 
seminars georganiseerd en er was 
contact met universiteiten over hun 
onderwijsprogramma’s. Er kwam flink 
wat uitwisseling tussen Nederland en 
China met studenten en promovendi. 
Inmiddels heeft China natuurlijk een 
inhaal  slag gemaakt, al moet er nog wel 
kwaliteitsverbetering plaatsvinden. 
Nederland kan inmid dels ook kennis 
halen in China - bijvoorbeeld door de 

grote steden in China als laboratorium 
te gebruiken om een netwerkbrede 
aanpak van congestie te testen. In 
Changsha is een dergelijk project 
gaande met het beslissings onder steu-
nende systeem iTides. De benade ring 
lijkt op de praktijkproef met netwerk-
breed gecoördineerd verkeers manage-
ment in Amsterdam. “Het is natuurlijk 
interessant die ervaringen bij elkaar te 
brengen,” zegt Van Zuylen.

De relaties tussen de TU, Chinese 
uni  versi teiten en het Chinese ministerie 
van Transport zijn goed. “De persoon-

lijke contacten zijn daarbij van groot 
belang. Het duurt soms jaren voor je 
het vertrouwen hebt. Maar de relaties 
zijn er en kunnen gebruikt worden 
om meer mensen te introduceren, 
al moet je daar zorgvuldig mee zijn. 
De bestaan de contacten zijn goed 
voor de TU, maar vooral voor Neder-
land. De mensen die hier studeerden 
en een band met Nederland hebben, 
zijn binnenkort de mensen in de top in 
China. De beslissers van de toekomst.”  

In het artikel over China in de vorige Contact bleek een belangrijke samen
werking tussen TU Delft en China te ontbreken, namelijk die tussen Transport 
& Planning en de universi teiten van Tongji, South East University, Beijing 
University of Science and Technology, South West Jiaotong, Hunan University 
en Changsha University of Science and Technology. In 2001 werd met 
subsidie van de ministeries van Economische en Buitenlandse Zaken een 
SinoNederlands trainingscentrum opgezet op het gebied van Intelligente 
Transport Systemen (ITS). 

faculteiten zitting hebben. Dat garandeert 
dat scripties vanuit verschillende invals
hoeken worden bekeken. op dit punt ziet 
de beoordelingscommissie nog wel ruimte 
voor verbeteringen. Zo vindt ze dat bij een 
opleiding die zich nadrukke lijk profileert 
als ‘interdisciplinair’ de interdisciplinaire 
invalshoek in de opleiding en tevens in 
de afstudeer scripties nog meer aan bod 
zouden moet komen.
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Nieuwe 
hoog leraren

De Faculteit kende het 
afgelopen jaar een onge
kende instroom van nieuwe 
hoogleraren. Wij stellen ze 
hier graag aan u voor. 
Zoals decaan Bert Geerken 
in zijn intreerede aangaf: 
“Van deze hoog leraren 
verwacht ik de komende 
jaren veel vernieuwing in 
onderwijs en onderzoek, 
gekoppeld aan fondsen
werving. Met zo’n rijkdom 
aan nieuwe krachten staat 
de faculteit er prima voor. 
U gaat nog veel van 
ons horen. Wij stellen de 
9 ‘bouw hoogleraren’ hier 
graag aan u voor.”

Rolf Dollevoet, hoogleraar 
Railbouw

Dollevoet is één van de praktijk hoog
leraren. Hij werkt drie dagen per week 
bij ProRail en twee dagen als hoogleraar 
bij Bouw & Infra. Hij doet onder andere 
onderzoek naar wielrailcontact en het 
ontstaan van microscheuren in spoor
staven en naar wissels. Dollevoet 
begeleidt inmiddels zestien promovendi. 
Hij streeft naar meer masterstudenten 
om het dreigende tekort aan inhoudelijk 
deskundigen op te vangen en werkt aan 
een masterprogramma.

Zijn intreerede op 24 oktober was onder 
deel gemaakt van een groot sympo sium: 
Rail ahead. Tijdens het symposium 
onder  tekenden ProRail en TU Delft een 
overeenkomst die hun samen werking 
bezegelt. De twee partijen investeren  
¤ 8,6 miljoen in wetenschappe lijk onder
zoek en de ontwikkeling van master
onderwijs op het gebied van rail. 

Sandra Erkens, hoogleraar 
Toegepaste Wegbouwkunde

Als praktijkhoogleraar werkt Erkens een 
dag per week bij de afdeling Bouw & Infra 
en vier bij Rijkswaterstaat. Ze werkt nauw 
samen met hoogleraar Wegbouwkunde 
Tom Scarpas, die net als Erkens per 
1 maart 2013 is benoemd. Hun onderzoek 
is gericht op wegenbouwmaterialen 
en con structies, met de nadruk op 
asfalt. onder de noemer ‘De weg: van 
nanotechnologie naar megastructures’ 
doen ze onderzoek op alle schaalniveau’s. 
Aan de hand van schadegevallen uit de 
praktijk kijken ze tot op nanoniveau in 
materialen, waarna ze hun inzichten 
onder andere gebruiken om verschillende 
materialen te vergelijken. Vervolgens 
testen ze op grotere schaal, bijvoorbeeld 
in proefvakken, of de gevonden verschillen 
standhouden. De kennis die ze opdoen bij 
experimenten bouwen ze in in modellen 
die ze vervolgens in het lab en de praktijk 
inzetten om innovaties te valideren. 
Erkens en Scarpas streven ernaar om 
meer masterstudenten aan te trekken 
om het dreigende tekort in de sector 
op te vangen. Dat doen ze door in hun 
onderwijs boeiende praktijkprojecten te 
behandelen en aansprekende bachelor 
en masterprojecten op te zetten.

Marcel Hertogh, hoogleraar 
Integraal Ontwerp en Beheer

Hoe kun je een spoornet slim in stand 
houden? Hoe kun je een project als 
Spoor zone Delft het beste aanpakken? 
En hoe kun je fouten in de bouw voor
komen? Dat zijn onderzoeksvragen 
waarmee Hertogh zich onder meer 
bezighoudt. Voor de beantwoording 
van dit soort vragen doet hij onderzoek 
bij lopende projecten en zet hij zowel 
technische, juridische, contractuele, 
sociale en financiële kennis in. Hij 
werkt veel samen met andere Delftse 
faculteiten zoals Bouwkunde, 3mE en 
TBM. Belangrijke onderzoeksthema’s zijn 
projectmanagement, asset manage ment 
 hoe kun je bouwwerken en infra
struc tuur zo efficiënt mogelijk in stand 
houden  en bouwinformatiemodellering. 
De belangstelling van studenten voor het 
vakgebied is groot. Zo doen veel bachelor
studenten de minor ‘Projectmanagement, 
van nano tot mega’ en is het aantal 
master  studenten Construction Manage
ment & Engineering in korte tijd toegeno
men van minder dan 10 naar ongeveer 150.

Dick Hordijk, hoogleraar 
Betonconstructies

Naast zijn werk als hoogleraar is Hordijk 
directeur van een adviesbureau. Verder 
is hij hoofdredacteur van het vakblad 
Cement. Als hoogleraar streeft hij 
ernaar de kwaliteit van het onderwijs 
hoog te houden. Zijn onderzoek is 
gericht op bestaande constructies 
en nieuwe betonsoorten. Zo doet hij 
onderzoek naar de werkelijke sterkte 
van betonnen bruggen om vast te 
stellen of zij constructief nog voldoen. 
ook bestudeert hij de mogelijkheden van 
het hergebruik van gebouwconstructies. 
Verder onderzoekt hij hoe de toepas sing 
van nieuwe materialen zoals ultra
hoge sterktebeton, flexibel beton en 
bijvoorbeeld beton met minder cement 
erin, kan worden bevorderd en voor 
welke toepassingen welk materiaal het 
meest geschikt is. Daarnaast doet Hordijk 
onderzoek naar nieuwe meettechnieken, 
zoals akoestische signalen om scheur
vorming te detecteren.

Afdeling Bouw 
& Infra bruist

Dat bleek in mei 2013 tijdens een bijeenkomst voor 
vertegen woordigers van marktpartijen die meedoen aan 
de steuncampagne van CiTG. Tijdens deze bijeen komst 
stelden negen nieuwe hoogleraren van de afdeling zich voor. 
Op hun eigen werkplek vertelden ze over hun plannen op 
het gebied van onderzoek en onderwijs. Deelnemers zijn 
enthousiast.

Dat bleek in mei 2013 tijdens een bijeenkomst voor 
vertegen woordigers van marktpartijen die meedoen aan 
de steuncampagne van CiTG. Tijdens deze bijeen komst 
stelden negen nieuwe hoogleraren van de afdeling zich voor. 
Op hun eigen werkplek vertelden ze over hun plannen op 
het gebied van onderzoek en onderwijs. Deelnemers zijn 
enthousiast.
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verkeer. Niet vreemd natuurlijk, omdat 
het programma bestond uit negen 
presentaties.”

Goede contacten
“Het was een erg prettige bijeenkomst”, 
zegt Frank Kaalberg van Witteveen & 
Bos. “Goed georganiseerd en mooi. 
Verder vond ik het leuk dat een deel 
van de presentaties in de laboratoria 
plaatsvond en werd ik enthousiast door 
de bevlogenheid van de hoogleraren.“ 
Kaalberg hecht veel waarde aan goede 
contacten met de afdeling Bouw. 
Zo bieden zulke contacten toegang 
tot afstudeerders. “We hebben vaak 
vraagstukken die we uitgezocht willen 
hebben, maar waar onze medewerkers 
geen tijd voor hebben. Afstudeerders 
zijn dan een goede optie. Zij kunnen 
ons helpen die vraagstukken op te 
lossen en voor hen is het leuk om aan 
een onderwerp te werken waarmee 
ook echt iets wordt gedaan. Verder 
zijn afstudeerprojecten natuurlijk een 
mooie gelegenheid om nieuwe mensen 
te werven.”

Balans
Hans Jeekel van Rijkswaterstaat is 
zeer te spreken over de balans tussen 
inhoud en persoonlijke achtergronden 
in de presentaties. “Het waardevolle 
van dit soort bijeenkomsten is dat de 
deelnemers niet alleen zicht krijgen 
op het werkveld van de hoogleraren, 
maar hen ook een beetje leren kennen. 
Als je weet welke mensen er bij een 
universiteit werken en wat ze globaal 
doen, is het veel eenvoudiger om ze 
op een later moment te benaderen. 
Bijvoorbeeld omdat je met een onder 
zoeksvraag zit, op zoek bent naar 
een afstudeerder of een nieuwe 
medewerker.”

Uiterst zinvol
Jeekel vervolgt: “Het lastige is dat de 
buiten wereld vaak naar de universitaire 
wereld kijkt vanuit de gedachte ‘prachtig 

in een zaal om naar de verhalen van 
de nieuwe hoogleraren te luisteren, 
maar gingen in negen kleine groepjes 
bij de hoogleraren langs die op hun 
werkplek een presentatie verzorgden. 
Daardoor ontmoetten de gasten de 
hoogleraren in hun ‘natuurlijke biotoop’ 
en maakten ze kennis met een aantal 
onderzoekslaboratoria en experimentele 
onderzoeksopstellingen.

Verfrissend
De deelnemers aan de bijeenkomst 
blijken enthousiast, zoals Eric van 
den Broek van Heijmans: “Ik vond 
het een verfrissende, boeiende en 
levendige middag. Het was prettig 
om de verschillende hoogleraren zelf 
te horen vertellen wat ze zoal doen. 
Mijn advies is dan ook om dit vaker te 
doen. Laat zien wat de verschillende 
onderzoeksgroepen doen en wat ze 
de maatschappij te bieden hebben. 
Als bedrijf willen we dat graag weten. 
Bijvoorbeeld om mee te kunnen den
ken over de onderzoeksagenda, maar 
ook om te kunnen beoordelen voor 
welke onder delen van het onder wijs
programma we gast docenten kunnen 
leveren en welke afstudeerders voor 
ons interessant zijn.”

Specifieke projecten
ook Stephan Ledder van Vernieuwing 
Bouw is positief: “Ik vond het erg 
leuk om de verschillende verhalen 
van de hoog leraren te horen. In grote 
lijnen weet je wel waarmee ze bezig 
zijn, maar informatie over specifieke 
projecten mis je vaak. Zelf vond ik de 
verhalen over het zelfhelende beton en 
asfalt erg aansprekend, onder andere 
omdat dit soort materialen voortkomt 
uit een heel nieuwe benadering. Door 
de uitnodiging voor de bijeenkomst 
werd ik overigens wel even op het 
verkeerde been gezet. Daarin werd 
gesproken over kennismaken en in de 
praktijk was daar vrij weinig tijd voor 
en was het nogal veel éénrichtings

De afgelopen jaren is de afdeling 
Bouw & Infra sterk vernieuwd. 
Niet alleen ging een deel van de 

hoogleraren met emeritaat, ook is een 
aantal nieuwe leerstoelen ingesteld. 
Dat heeft sinds 2012 geleid tot de be
noeming van tien ‘bouwhoogleraren’. 
Een aantal van hen is praktijkhoog
leraar en werkt niet alleen bij de 
faculteit maar ook een aantal dagen 
bij een ‘marktpartij’. Door de grote 
personele verandering ontstond bij 
de buitenwacht de behoefte aan een 
hernieuwde kennismaking met de 
afdeling. Met de bijeenkomst eind mei 
heeft de faculteit hierop ingespeeld.

Kennis
De bijeenkomst begon met een kort 
welkomstwoord van Bert Geerken, 
decaan van de faculteit CiTG. Daarna 
schetste Jan Rots, voorzitter van de 
afdeling Bouw & Infra, kort de acti
vi teiten van de afdeling. Naast het 
ver  zor gen van hoogwaardig onderwijs 
gaat het om de ontwikkeling van ken nis 
op het gebied van engineering en 
design en van fundamentele kennis. 
Rots benadrukte dat alle leerstoelen 
weliswaar zowel toepassingsgerichte 
als funda mentele aspecten kennen, 
maar er wel aanzienlijke accent
verschil len zijn. Verschil len die zich 
verta len in verschillende aantallen 
master stu den ten en promo vendi. 
Zo heeft een redelijk toegepaste op lei
ding als Construction Management & 
Engineering (CME) relatief veel studen
ten en weinig promovendi, terwijl bij 
de sectie Materialen en Milieu  die 
vooral onderzoek doet met een meer 
fundamenteel karakter  dit juist om
gekeerd is.

Andere invulling
Na de twee inleidingen startte het 
inhoudelijk programma. Voor de opzet 
hiervan was bewust gekozen voor een 
andere invulling dan gebruikelijk. De 
genodigden zaten niet met z’n allen 

al die onderzoeken, maar doen ze 
wel iets waar wij wat aan hebben?’. 
Com plexe artikelen in wetenschappe
lijke  tijdschriften zijn daar vaak debet 
aan. Dergelijke artikelen worden voor 
vakgenoten geschreven. Ze staan vaak 
vol jargon en zijn niet bedoeld om de 
sector te informeren hoe nieuwe kennis 

in de praktijk kan worden toegepast. 
Een bijeenkomst zoals deze, waarbij 
elke hoogleraar aan vertegenwoordigers 
van de sector kort toelicht wat zijn 
onderzoek globaal inhoudt, is dan ook 
uiterst zinvol. En dat ik niet de enige 
ben die daar zo over denkt, blijkt wel 
uit de grote opkomst.”

Christina Jommi, hoogleraar 
Dikes and Embankment

Jommi is officieel geen ‘bouwhoogleraar’, 
omdat ze in dienst is van de afdeling Geo
science & Engineering. Haar werk sluit 
echter nauw aan op dat van de afdeling, 
reden waarom ook zij zich presenteert. 
Jommi doet onder andere onderzoek naar 
de stabiliteit van taluds en grondlichamen, 
het gedrag van veen en ‘slappe grond’ en 
de interactie tussen bodem en atmosfeer, 
de effecten van bodemheterogeniteit 
op het gedrag van grondconstructies. 
Daarvoor gebruikt ze onder andere 
experimentele testen, in situ en non
destructieve monitoringtechnieken. 
Verder doet ze onderzoek naar 
datamanagement en verwerking 

 

Andrei Metrikine, hoogleraar 
Dynamics of Solids and 
Structures

Samen met twaalf promovendi en bijna 
dertig masterstudenten doet Metrikine 
onderzoek naar de dynamica van vloei
stoffen, vaste materialen en complexe 
structuren zoals offshoreplatforms. Welke 
energieverliezen treden er bijvoor beeld op 
bij monopile windturbines en in hoeverre 
dragen trillingen in de grond bij aan de 
verspreiding van geluid in het water bij 
het inheien van deze funderingspalen? 
Hoe kun je treinwielen geluidsarmer 
maken en hoe groot is het risico dat 
ijsplaten in arctische gebieden een 
platform in eigen trilling brengen? Voor 
zijn onderzoek doen Metrikine en zijn 
studenten zowel experimenten in het 
laboratorium als veldmetingen.

Rob Nijsse, hoogleraar 
Constructief Ontwerpen/
Gebouwen

Nijsse doet onder andere onderzoek naar 
nieuwe constructiematerialen zoals glas. 
Hij onderzoekt hoe dit materiaal  dat 
transparant, sterk en honderd procent 
recyclebaar is  op een veilige manier in 
de bouw is toe te passen. ook onder zoekt 
hij hoe complexe betonvormen op een 
kosteneffectieve manier kunnen worden 
geproduceerd. Een van zijn promovendi 
doet onder andere experimenten met 
rubberen mallen die met een hydraulisch 
systeem in allerlei richtingen zijn te 
ver vormen en ingewikkelde en kostbare 
bekisting overbodig maken. omdat in 
dit soort betonelementen geen tradi
tio nele wapening mogelijk is, wordt 
geëxperimenteerd met toegevoegde 
glasvezels. Andere projecten die Nijsse 
onder zijn hoede heeft zijn onder andere 
onderzoek naar faalmechanismen in de 
bouw, een studie naar een demontabel 
stadion waarvan alle onderdelen in zee
containers passen en onderzoek naar een 
optimale mix van hogesterktebeton en 
gewoon beton voor hoogbouw.

Peter Rem, hoogleraar 
Resource Engineering

De groep van Rem doet onder meer 
onderzoek naar het recyclen van vaste 
stoffen zoals bouw en sloopafval. 
Belang rijke vragen daarbij zijn hoe je 
deze materialen uit elkaar krijgt en hoe 
je de kwaliteit van de materiaalstromen 
continu kunt bewaken. Dat laatste is 
van belang om vast te stellen welke 
stromen wel en niet geschikt zijn voor 
hoogwaardig hergebruik. Eén van de 
onderzoeksprojecten is gericht op hoog
waardige betonrecycling. Hergebruikt 
beton wordt nu als granulaat onder 
wegen gebruikt. Rem gaat na hoe het 
materiaal is te gebruiken als grondstof 
voor nieuw beton. Dit gebeurt met beton 
dat vrijkomt bij de sloop van de DUo
gebouwen in Groningen. Voor de recycling 
gebruiken Rem en zijn collega’s een 
experimentele installatie die het beton 
scheidt in een fijne en een grove fractie. 
De grove fractie bestaat uit granulaat 
met een laagje cementpasta. Met een 
speciale techniek wordt deze cement
pasta verwijderd, waarna het gebruikt 
kan worden in nieuw cement. 

Erik Schlangen, 
hoogleraar Experimentele 
Micromechanica

Materiaalkunde is weliswaar niet zo 
populair bij studenten, het trekt wel veel 
promovendi. Zo zit meer dan de helft van 
de honderd promovendi van de afdeling 
Bouw bij Materiaalkunde. Schlangen 
ont wikkelt bij deze sectie onder andere 
innovatieve materialen, zoals zelfhelende 
materialen en buigbaar vezelbeton met 
kunststof en natuurlijke vezels. om de 
eigenschappen van deze materialen te 
kunnen vaststellen ontwikkelt hij ook 
nieuwe experimentele technieken. Aan
sprekende voorbeelden van zelfhelende 
materialen zijn zelfhelend beton, waarbij 
kalkvormende bacteriën scheurtjes dichten 
en zelfhelende asfalt. Aan dit asfalt zijn 
draadjes staalwol toegevoegd. Door om 
de zoveel tijd met een inductieapparaat, 
een soort grote magnetron, over het asfalt 
te gaan, worden de staalwoldraadjes heet. 
Dat zorgt ervoor dat het bitumen smelt en 
alle steentjes weer goed vastkitten.

Kennis in de praktijk toepassen: 
Hier worden in het lab van 
Bouw & Infra restspanningen 
afgeschat in stalen buizen door 
ze open te snijden
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 JaNUarY

 Marcel Hertogh and Han 
Meyer new chairmen 
Delft Infrastructures & 
Mobility Initiative (DIMI)

 1 January 2013

 65th edition of the ‘Vakantie-
cursus’ attracts more than 
400 visitors

 11 January 2013

 Phil Vardon awarded a Marie 
Curie Career Integration Grant

 14 January 2013

 Inaugural speech: 
Hydraulic Engineering by 

 Prof. Zheng Bing Wang
 23 January 2013

 New exhibition on 1953-2013 
North Sea Flood in 3D in 
Science Centre Delft 

 30 January 2013

 JUNe

 Official opening Flood-Proof 
Holland: experimental site for 
flood prevention

 17 June 2013

 Kees Wapenaar received 
Conrad Schlumberger Award

 18 June 2013

 Two weeks of fieldwork 
in Iceland for students of 
Geoscience & Remote Sensing 

 19 June 2013

 The Petroleum Tour: student 
Thomas Hollman departs for 
8-month motorcycle trip from 
the Netherlands to Sydney

 21 June 2013

 JULY

 Project launch for smart phone 
applications to control canals, 
irrigation and water corruption

 30 July 2013

 Veni Grant for Joost van der Neut 
 30 July 2013

 aUGUsT

 Hans van Lint appointed as 
Antoni van Leeuwenhoek 
Professor

 27 August 2013

 CEG Assistant Professor 
Community is launched

 29 August 2013

 sePTeMBer

 Rogier Wolfert new part-time 
professor of Engineering Assets 
Management

 1 September 2013

 “The T-shaped engineer and the 
technological revival”; inaugural 
speech of Prof. Marcel Hertogh 

 06 September 2013

 MOOC ‘Introduction to Water 
Treatment’ starts with around 
21,000 participants

 16 September 2013

 TU Delft, Royal HaskoningDHV 
and Iv-Infra explore design 
concepts for Houston flood 
barrier

 14 September 2013

 Inaugural speech  
Prof. Dick Hordijk: 
Concrete structures

 20 September 2013

 Elco Jongejans best graduate of 
2012-2013 at the CEG faculty

 25 September 2013

 Prestigious awards for PhD 
candidates Mirella Villani, Sayeda 
Nahar and Mohammed Mohajer 
in Road Engineering

 25 September 2013

 Good assessment for the BSc 
and MSc Civil Engineering, and 
the MSc Transport, Infrastructure 
and Logistics accreditations

 25 September 2013

 FeBrUarY

 Inaugural speech:  
Geo-engineering by  
Prof. Timo Heimovaara

 1 February 2013

 Annual research meeting 
Geosciences

 7 February 2013

 Successful training and 
exchange on integrated flood 
management in Thailand

 11 February 2013

 Third DAP Geothermal 
symposium on ‘Hot Topics’

 11 February 2013

 TEDxDelft Speaker 
Erik Schlangen selected 

 for TED.com 
 12 February 2013

 Inaugural speech: 
Sanitary Engineering by 
Prof. Walter van der Meer

 15 February 2013

 STW grant for creating an 
accurate reference surface for 
Dutch coastal waters 

 22 February 2013

 MSc student Lourens Meijer 
wins UfD-Cofely Energy 
Efficiency Awards

 22 February 2013

 MarcH

 Sandra Erkens new professor 
of Applied Road Engineering

 1 March 2013

 Tom Scarpas appointed full time 
professor of Road Engineering

 1 March 2013

 Lecture ‘Atmosphere and trust 
important to cooperation’ by 
MIT professor Heidi Nepf

 13 March 2013

 CEG opens a new Video 
Conference room

 27 March 2013

 aPriL

 Rain radar installed in Rotterdam 
for very accurate measurement 
of city precipitation

 11 April 2013

 Start new course Atmosperic 
Observation in the MSc Geo-
sciences and Remote Sensing 

 22 April 2013

 Marcel Stive appointed Knight 
in the Order of the Dutch Lion

 26 April 2013

 MaY

 Turn of tide in Hydraulics; 
inaugural speeches of 

 Prof. Bas Jonkman and 
 Prof. Matthijs Kok, 
 valedictory speech of 
 Prof.Han Vrijling
 23 May 2013

 Vidi grant for Riccardo Riva
 22 May 2013

 AES student Kasper Speth to 
star on TU Delft Wall of Fame

 23 May 2013

 CEG scores #4 in the worldwide 
QS Civil Engineering rankings 

 23 May 2013

 Fred Wegman appointed Officer 
in the Order of Orange-Nassau

 30 May 2013

 

 New professors of Structural 
Engineering introduce them-
selves to stakeholders 

 30 May 2013

 Chris Keijdener wins KIVI 
NIRIA best student award 
for Offshore Engineering

 31 May 2013

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. 2013 in highlights
Terugblikken op een mooi jaar

Met de highlights van 2013 als tafelkleed en een goed 
ontbijt op het bord startte het nieuwe jaar voor de 
faculteit op 6 januari uitstekend. Decaan Bert Geerken 
deed een korte vooruitblik op het nieuwe jaar en 
gaf de vloer aan Diederik van Batenburg en Diederik 
Boersma, beide werkzaam bij Shell. Deze alumni 
Aardwetenschappen gaven vanuit het bedrijsleven 

hun visie op de ingenieur van 
morgen. 
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 Suzanne van Eekelen wins 
 ‘Best Paperprize Geotextiles 

and Geomembranes 2012’
 28 October 2013

 TU Delft Excellence Scholarship 
2013 awarded to 6 MSc students 
at CEG

 29 October 2013

 ProRail and TU Delft invest 
8.6 million euros in scientific 
research and education in rail

 30 October 2013

 NOVeMBer

 David Bruhn new professor of 
GeoThermal Energy

 1 November 2013

 Maria Molodova receives the 
Best Student Paper Award 
during IEEE conference

 10 October 2013

 Re-accreditation for  
research school TRAIL

 21 October 2013

 ITS World Congress Best Paper 
Award 2013 for TU Delft, TNO & 
Rijkswaterstaat team

 21 October 2013

 RailaHead symposium presents 
past, present and future of 
railway engineering

 23 October 2013

 Inaugural speech  
Prof. Rolf Dollevoet:  
Railway Engineering

 24 October 2013

 TU Delft has prominent presence 
in Building with Nature research 
programme

 28 October 2013

 

 Elham Ashoori and Femke van 
Wageningen-Kessels nominated 
for DEWIS award for excellence 
2013

 25 September 2013

 Jan Kees Blom nominated as 
Best Lecturer of the Year 2013

 25 September 2013

 OcTOBer

 Festive opening of the new CEG 
Service Desk on the ground floor

 1 October 2013

 Jakolien van der Meer wins 
Best Poster Award during the 
International Conference on 
Non-Linearities and Upscaling 
in Porous Media

 2 October 2013

 Team Traffic Jam wins ¤ 10.000 
prize with idea to reduce traffic 
jams

 20 November 2013

 P-in-1 in the pocket for 33% of 
1st year CE students and 23% of 
1st year AES students

 23 November 2013 

 4 STW fundings for Sanitary 
Engineering

 8 November 2013

 deceMBer 

 Ambassador of Panama opens 
photo exhibition: ‘The Panama 
Canal, Third Set of Locks’

 10 December 2013

 First Alumni Masterclass: 
Smartphone applications in 
watermanagement

 12 december

 Leon van Paassen and Henk 
Jonkers show BioBricks and 
BioConcrete at the Biodesign 
exhibition in Rotterdam

 13 December 2013

 STW grant for RiverCare 
Programme

 13 December 2013

 TU Delft and WRU Hanoi start 
joint venture VINWATER in 
the field of water

 16 December 2013

 550 online students passed 
the exams for the MOOC 
‘Introduction to Water Treatment’  
17 December 2013

NATIONAL

INFLOW BSC APPLIED EARTH SCIENCES (AES)

INFLOW MASTER 2013
TOTAL INFLOW MSC STUDENTS CEG 

TRANSPORT, INFRASTRUCTURES & LOGISTICS (TIL)
NUMBER OF STUDENTS 2013: 47

CONSTRUCTION MANAGEMENT ENGINEERING (CME)
NUMBER OF STUDENTS 2013: 57

APPLIED EARTH SCIENCES (AES)
NUMBER OF STUDENTS 2013: 88

CIVIL ENGINEERING (CIE)
NUMBER OF STUDENTS 2013: 228

COUNTRY OF ORIGIN  
INTERNATIONAL MSC STUDENTS
1: GREECE
2: CHINA
3: GERMANY
4: INDIA 
5: ITALY & INDONESIA

29+71

72+2846+54

78+2225+75

43+57

71+2928+72

45% FEMALE
55% MALE

72% NATIONAL
28% INTERNATIONAL

26% FEMALE
74% MALE

77% NATIONAL
23% INTERNATIONAL

24% FEMALE
76% MALE

43% NATIONAL
57% INTERNATIONAL

29% FEMALE
71% MALE

72% NATIONAL
28% INTERNATIONAL

68% NATIONAL
32% INTERNATIONAL

29% FEMALE
71% MALE

2009 2010 20122011 2013

35 22 16 15
3+3

TOTAL MALE FEMALE

OVERVIEW OF 5 YEARS 
OF INFLOW MSC STUDENTS

TU DELFT FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
AND GEOSCIENCES – INFLOW 2013

MOST POPULAR MASTER TRACKS

HYDRAULIC 
ENGINEERING (CIE)

CONSTRUCTION 
MANAGEMENT  

AND ENGINEERING

TRANSPORT, 
INFRASTRUCTURE  

AND LOGISTICS

APPLIED GEOPHYSICS 
(AES) 

PETROLEUM 
ENGINEERING 

& GEOSCIENCES (AES)

INTERNATIONAL

INFLOW BACHELOR 2013

1

3

1 3

2012

2013

90

102

2012 2013

459
420

NUMBER OF STUDENTS

24+76

323

254
69

222

163
59

328

233
95

459

327
132

420

299
121

THIS INFOGRAHIC IS BASED ON FIGURES PER DECEMBER 1ST 2013.

INFLOW BSC CIVIL ENGINEERING (CE)

24+7624% FEMALE
76% MALE 

2012

2013

364

388

NUMBER OF STUDENTS

19% FEMALE
81% MALE 18+82

- GEO-ENGINEERING   4     
- GEOSCIENCE & REMOTE SENSING   10   
- PETROLEUM ENGINEERING  

& GEOSCIENCES   33   
- RESOURCE ENGINEERING   8    
- UNKNOWN   2   
- APPLIED GEOPHYSICS  31 

- BUILDING ENGINEERING   26   
- GEO-ENGINEERING   17   
- GEOSCIENCE & REMOTE SENSING   3   
- HYDRAULIC ENGINEERING   84   
- STRUCTURAL ENGINEERING   52   
- TRANSPORT & PLANNING   18   
- WATER MANAGEMENT   18   
- HYDRAULIC ENGINEERING WATER  

RESOURCES MANAGEMENT   10  

2.STRUCTURAL 
ENGINEERING (CE)

DESIGN: PROJEKT C

2

2

Elke september stromen de nieuwe studenten in de 
Master en Bachelorprogramma’s in. De aantallen van 
september 2013 zijn alweer gestegen ten opzichte van 
het jaar ervoor. In dit overzicht ziet u precies voor welke 
studierichtingen studenten hebben gekozen.

Instroom 
studenten 
2013

 Inaugural speech 
 Prof. Erik de Romph on  

Transport Models
 8 November 2013

 Minister Schultz van Haegen 
makes first public test drive 
with self driving DAVI vehicle

 12 November 2013

 CE students Arthur Scheltes and 
Rik Roeske win the Smart Public 
Transport idea audience prize

 13 November 2013

 Angelo Simone wins ¤ 2 million 
ERC Consolidator Grant

 14 November 2013

 Inaugural speech 
Water World by the dean,  
Prof. Bert Geerken

 15 November 2013

 First online laboratory experiment 
for Drinking Water Treatment

 19 November 2013
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Videocamera’s om files, obstakels en 
incidenten te detecteren, laserscanners, 
allerhande sensoren in auto’s en 
navigatiesystemen die bestuurders 
routeadviezen geven op basis van de 
actuele verkeerssituatie. Langs wegen 
en in auto’s vinden we steeds meer 
technologie. Volgens Van Arem krijgt 
de rol van dit soort technologie de 
komende jaren een forse versnelling: 
“Tot voor kort werd informatie vooral 
via bedrade netwerken verstuurd, de 
laatste tijd gebeurt dat steeds meer 
draadloos via wifinetwerken. Dat 
zorgt ervoor dat communicatie veel 
sneller gaat en nieuwe mogelijkheden 
ontstaan.”

Peletonrijden
Eén van de mogelijkheden is razend
snelle informatieuitwisseling tussen 
voertuigen onderling. Zo kan de ene 
auto de andere waarschuwen voor 
gevaar lijke situaties. ook biedt snelle 
communicatie kansen voor het zo
ge  heten peletonrijden, waarbij een 
‘treintje’ van auto’s met onderling een 
zeer geringe afstand over de snel
weg rijden. Een dergelijke manier 
van rijden vereist dat de informatie 
over de bewegingen van iedere deel
nemende auto voortdurend bij de 
andere bekend is. Snelle communicatie 
is ook een randvoorwaarde voor 

zogeheten coöperatieve voertuig
wegkantsystemen. Bij dit soort 
rijtaak ondersteunende systemen krijgt 
een automobilist bijvoorbeeld een 
waarschuwing van sensoren in het 
wegdek dat het glad is of het advies 
om vaart te minderen omdat een 
wegkantsysteem of een ander voertuig 
verderop een file signaleert.

Spookfiles
“De extra informatie die automobilisten 
via coöperatieve systemen krijgen, 
leidt tot een ander verkeersgedrag”, 
aldus Van Arem. “Neem de zogeheten 
spookfiles die uit het niets lijken op 
te treden. Ze ontstaan op drukke 
wegen met dicht op elkaar rijdende 
auto’s. Als iemand in zo’n situatie 
remt, remt de volgende iets harder 
en de daarop volgende nog harder. 
Daardoor ontstaat een schokgolf van 
steeds langzamer rijdend verkeer. 
Dit soort schokgolven beweegt zich 
met een snelheid van ongeveer 
twintig kilometer per uur naar 
achteren. Proeven tonen aan dat 
dit schokgolfeffect wordt gedempt 
als een deel van de auto’s is uitge
rust met een coöperatief systeem dat 
adviezen geeft aan de bestuurders op 
basis van informatie over snelheden, 
positie en snelheidsveranderingen 
van voorliggers.”

Rijtaken overnemen
Van Arem vervolgt: “Uit onderzoek 
blijkt dat dit soort positieve effecten 
van coöperatieve systemen nog groter 
wordt als de systemen niet alleen 
adviezen geven en waarschuwen, 
maar op een bepaald moment zelf 
ook rijtaken overnemen. Zo wordt het 
schokgolfeffect aanmerkelijk meer 
gedempt als de coöperatieve systemen 
actief ingrijpen en zelf zorgen dat 
auto’s remmen of versnellen. Een ander 
voorbeeld. De duur van een file neemt 
met dertig procent af als tien procent 
van de voertuigen in de file is uitgerust 
met een systeem dat automatisch zorgt 
voor de juiste snelheid en volgafstand. 
Een automatisch systeem is namelijk 
beter in staat tot een optimale rijstijl 
dan automobilisten.“

Kanttekeningen
Hoewel Van Arem duidelijke voor de
len ziet in de invoering van rijtaak
ondersteunende technologie, plaatst 
hij ook kanttekeningen: “op papier 
lijkt dit soort innovatieve technologie 
tal van problemen te verkleinen of 
zelfs op te lossen. of dat in de praktijk 
ook daadwerkelijke gebeurt, weten 
we nog niet. Zo is een belangrijke 
vraag hoe automobilisten reageren 
op rijtaakondersteunende systemen. 

Dat stellen de hoogleraren 
Bart van Arem en Serge 
Hoogendoorn van de 
afdeling Transport & 
Planning. Door de komst van 
geautomatiseerde systemen 
en snelle communicatie 
tussen wegkantsystemen 
en voertuigen én tussen 
voertuigen onderling zal het 
gedrag van verkeersstromen 
fundamenteel veranderen.

“Nieuwe technologie zet 
verkeersstroomtheorie 
op z’n kop”

Volgen ze adviezen en waarschuwingen 
op? En accepteren ze het dat een sys
teem rijtaken overneemt? Een ander 
belangrijk vraagstuk is hoe straks 
het verkeer geregeld wordt. Nu is het 
verkeersmanagement nog sterk van 
‘bovenaf’ geregeld. Hoe verandert dat 
als er steeds meer zelforganiserende 
systemen komen? Laten we dan alles 
over aan deze systemen of grijpen 
verkeersregelaars op een bepaald 
moment toch in?”

Gemengd verkeer
Volgens Van Arem is in ieder geval 
duide lijk dat de invoering van rijtaak
ondersteunende systemen grote 
gevol gen heeft voor de verkeers 
stroomtheorie. Collegahoogleraar 
Serge Hoogen doorn bevestigt dit: 
“Uit het onderzoek van promovendus 
Meng Wang, die door Van Arem en mij 
wordt begeleid, blijkt dat rijtaakonder
steu nende coöperatieve systemen ons 
verkeerssysteem fundamenteel gaan 
veranderen. We zullen de modellen 
daar op moeten aanpassen. Eén van 
de lastige aspecten daarbij is dat het 
een hele tijd duurt voordat alle auto’s 
geautomatiseerd zijn en we dus nog 
heel lang te maken zullen hebben met 
gemengd verkeer. op dit moment 
weten we hoe handmatig verkeer 
reageert op handmatig verkeer. ook 
kunnen we berekenen hoe geauto ma
tiseerd verkeer reageert op handmatig 
verkeer. De kennis hoe handmatig 
verkeer reageert op geautomatiseerd 
verkeer hebben we nog niet. Dat zullen 
we de komende jaren dan ook moeten 
onderzoeken.”
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“Intellectueel groeien 
is fantastisch”

“Na mijn middelbare school 
ben ik niet direct gaan stu 
deren. Ik kon een marke

tingfunctie krijgen bij een Ame ri kaans 
bedrijf. Dat leek ideaal, geld verdienen 
en ook nog eens Engels leren. Ik begon 
het echter al gauw saai te vinden 
en besloot naast mijn werk te gaan 
studeren. Aangezien ik als kind er al 
van droomde om grote constructies te 
maken, werd het een bachelor opleiding 
Civiele Techniek.“

Planningsvraagstukken
“om meer aansluiting te hebben tus sen 
werk en opleiding ben ik vrij snel bij een 
bouwbedrijf gaan werken. Bij dit bedrijf 
merkte ik dat plannings en logistieke 
vraagstukken me meer lagen dan de 
bouw zelf. Daarom ben ik overgestapt 
naar een consultancybureau waar ik 
onder andere een masterplan heb ont
wikkeld voor een haven en heb gewerkt 
aan een duurzaam transportsysteem. 
Voor mijn bacheloreindscriptie heb ik 
onder zoek gedaan naar een metho de 
om de capaciteit van nieuwe container
terminals te bepalen. Voor dit onderzoek 
kreeg ik een beurs van ExxonMobil. 
Naast financiële steun omvatte deze 

beurs leiderschapstrainingen, con
ver satiebijeenkomsten met ‘native 
English speakers’, discussies over 
mondiale vraagstukken en intensieve 
begeleiding door een leidinggevende 
van ExxonMobil.”

Zelf nadenken
In 2012 haalt Aceves Flores haar 
bachelordiploma en wint ze de prijs 
voor de best preste rende civiele 
techniek student van de studen ten
generatie 2008  2012. Dat ze naast 
haar studie werkte is volgens haar niet 
vreemd. “Studeren in Mexico is anders 
en minder moeilijk dan hier. Als je laat 
zien dat je berekeningen kunt maken 
en opdrachten kunt vervullen zijn ze 
tevreden. Zelf nadenken leer je niet 
echt. Dat past bij de hiërarchische 
Mexi caanse maatschappij. Aan mensen 
die nieuwe oplossingen bedenken is 
weinig behoefte. Doe maar gewoon 
wat de ‘bazen’ zeggen.”

Vrolijk
Aceves Flores vervolgt: “Het aantal stu
denten dat zijn bachelordiploma haalt, 
is ook erg laag in Mexico. Voor een 
deel komt dat voort uit onze cultuur. 
We zijn vrolijk en snel blij met kleine 
dingen, zoals de zon of samenzijn 
met onze familie. Bovendien worden 
ambities meestal niet gewaar deerd. 
Als goed katholiek dien je blij te zijn 
met wat je hebt. Wil je meer dan ben 
je slecht. Mijn moeder, die mijn zus en 
mij enorm motiveert om onze kansen 
te benutten, krijgt dan ook kritiek van 
haar eigen moeder. Zelf voel ik me juist 
prettig als ik mijn ambities volg. Ik vind 
het fantastisch om te merken dat ik me 
verder ontwikkel.”

Open maatschappij
“Gezien het studieklimaat in Mexico 
wilde ik mijn masteropleiding rond 
transportvraagstukken in het buitenland 
doen. Ik heb gekeken naar opleidingen 
in Engeland, de Verenigde Staten en 
Nederland. omdat ik het liefst in een 
heel andere omgeving verder wilde 
studeren trok Europa me het meest. 
Daarbij had ik vanaf het begin een 
voorkeur voor Nederland vanwege de 
open en egalitaire maatschappij en 
het hoogwaardige transportonderzoek. 
Bovendien houd ik erg van Nederlandse 
schilders zoals Vincent van Gogh.”

Extra vereisten
“Na wat speurwerk op internet heb ik 
een brief geschreven om in aan mer
king te komen voor het Excellence 
Scholarship programma van het 

Transport instituut van de TU Delft. 
Mijn verzoek is gehonoreerd en in 
2012 ben ik aan de master Transport, 
Infrastructuur en Logistiek begonnen. 
Bij de start van de opleiding ben ik 
direct naar de opleidingscoördinator 
gegaan om te vragen aan welke extra 
vereisten ik moest voldoen als ont
vanger van deze riante beurs. Tot mijn 
verbazing bleken die er niet te zijn.”

Uitdaging
Na het eerste semester besefte ik dat 
de opleiding me onvoldoende uitdaging 
bood en ik er nog heel veel naast zou 
kunnen doen. Het was ook duidelijk 
dat ik extra activiteiten zelf zou moeten 
uitzoeken. Ik zou misschien nog meer 
uit mijn opleiding kunnen halen als ik 
bij de keuze voor extra uitdagingen 
begeleid zou worden, maar de vrijheid 
is ook prettig. Afgelopen zomer heb 
ik tijdens de vakantie stage gedaan 
bij mobiliteitsadviseurs Goudappel 
Coffeng. Ik heb daar onderzocht of 
meer mensen voor openbaar vervoer 
kiezen als de betrouwbaarheid ervan 
toeneemt. Momenteel werk ik drie 
dagen per week bij de Startup 
Campus van het Erasmus Centre 
for Entre preneurship. Daar ben ik 
verant woordelijk voor de Innovation 
Challenge. Verder doe ik samen 
met anderen mee aan een aantal 
prijsvragen.”

Abstract
“De thema’s van de opleiding  transport, 
infrastructuur en logistiek  spreken 
me erg aan en de combinatie van 
deze drie vind ik erg boeiend. In het 
begin vond ik de stof wel abstract. 
Neem de ideeën over het managen van 
verkeersstromen. In Mexico is het plan
nen van transport heel onge bruikelijk, 
dus daar moest ik even aan wennen. 
Verder vind ik de multidisciplinaire 
benadering van de opleiding erg goed. 
Zo leren we bij de faculteit TBM dat 
een goed idee alleen niet genoeg is. 
Je moet ook zorgen dat zo’n idee wordt 
geïmplementeerd. Dat betekent dat je 
moet achterhalen wat de belangrijke 
stakeholders zijn en welke belangen zij 
hebben.”

Ervaring opdoen
“Wat ik na het behalen van mijn di plo
ma ga doen, weet ik nog niet. Ik wil 
graag ervaring opdoen bij een Neder
lands bedrijf voordat ik terugga naar 
Mexico. Promotieonderzoek sluit ik ook 
niet uit, maar dan moet ik wel kunnen 
werken aan een onderwerp waarin 
ik echt geloof. Uiteindelijk wil ik als 
ondernemer de maatschappij verder 
helpen op het gebied van transport 
en logistiek. Dat betekent dat ik iets 
zal moeten aanbieden waar mensen 
iets aan hebben, of het nu gaat om 
openbaar vervoer of ‘supply chains’.”

Dat zegt Jessica Aceves Flores 
uit Mexico. Zij volgt sinds 
2012 de master Transport, 
Infrastructuur en Logistiek 
met een beurs vanuit het 
Excellence Scholar ship pro
gramma van de TU Delft. 
Een gesprek over cultuur
verschillen, ambities en 
toekomst plannen.

‘WaTerWereLd’ 
ceNTraaL iN iNTree-
rede decaaN 

Decaan prof.dr.ir. Bert Geerken van de faculteit 
Civiele Techniek en Geowetenschappen ging tijdens 
zijn intreerede op 15 november in op de unieke 
eigenschappen van water. 

Geerken ging in op literaire, mythologische en natuurkundige 
duidingen van water om vervolgens de civieltechnische aspecten 
van het water om ons heen te bespreken. Waterveiligheid, water
kwaliteit, watermanagement, daarvan kent men de TU Delft en onze 
faculteit wereldwijd. Recente ontwikkelingen zoals Building with nature 
en de lancering van het Delft Flood Risk Center (zie ook pagina 10) 
onderstrepen onze ingenieurstraditie met water.

Aan de hand van twee projecten, de Zandmotor en het RainGain 
project, formuleerde Geerken de uitdagingen waarvoor ingenieurs in 
deze tijd gesteld staan. Zij moeten in staat zijn om omvangrijke en 
complexe maatschappelijke problematiek aan te pakken. Daar springt 
de opleiding van ingenieurs natuurlijk ook op in. Geerken sloot zijn 
rede af met een vooruitblik naar de ‘punaisevormige’ ingenieur van 
morgen: met een scherpe punt om in nieuw terrein door te kunnen 
dringen en met horizontale verbindingen in meerdere richtingen. 
Kortom: een stevige basis in de technologie, weet van andere 
disciplines, communicabel en met oog & oor voor belangen in de 
omgeving.

Z
elfrijdende auto’s zijn volop in ontwikkeling, en 
nu is het tijd om de techniek en de interactie met 
gebruikers te evalueren in complexe omstandig-
heden op de publieke weg. Daartoe hebben TU 
Delft, RDW, Connekt en TNO het Dutch Automated 

Vehicle Initiative (DAVI) gestart. De officiële lancering van 
DAVI vond plaats op 12 november 2013 tijdens de Innovatie-
estafette in de RAI Amsterdam. Minister Schultz van Haegen 
stapte direct na de opening van de beurs zelf in een DAVI-
voertuig en reed mee over de A10.
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Vier nieuwe initiatieven binnen de faculteit CiTG brengen wetenschappers die rond een thema werken dichter 
bij elkaar: het Transport Institute, het Climate Institute, het Flood Risk Center en het Ageing Centre. 

Het zijn netwerkorganisaties met als doel de verdieping binnen de vakgebieden te vergroten door zich te 
richten op wetenschappelijk en fundamenteel onderzoek. Tegelijk vergroot het de zichtbaarheid van TU Delft 
door de focus op vier maatschappelijk relevante thema’s.

Instituten doorbreken 
eilanden structuur

In de gesprekken met hoogleraren 
die de leiding geven aan de vier 
nieuwe instituten, die in 2012 en 

2013 van start zijn gegaan, valt het 
woord ‘eilandenrijk’ soms besmuikt. 
Veel slimme mensen werken aan 
gedegen onderzoeken en behalen 
verbluffende resultaten. Maar soms is 
er overlap in onderzoek en lang niet 
altijd weten collega’s van elkaar waar 
ze mee bezig zijn. In ieder gesprek 
komt naar voren dat de verwachting 
is dat een intensieve samenwerking 
zowel de kwaliteit van onderwijs als 
het fundamenteel wetenschappelijk 
onderzoek kan verbeteren. De nieuwe 
samenwerking is iets anders dan de 
meer maatschappelijk georiënteerde 
Delft Researchbased Initiatives (DRI’s), 
die gericht zijn op het profileren van de 
TU en ook breder opgezet zijn. 

Transport 
Institute

Directeur van het Transportinstituut, 
prof. dr. ir. Bart van Arem is blij 
met het nieuwe transportnetwerk. 
“Samen werking kan altijd beter en de 
samen werking die er was, was niet 
altijd zichtbaar. We willen een portaal 
naar de buitenwereld vormen, met als 
gezamenlijke doelstelling: verhogen 
van de wetenschappelijke kwaliteit en 
het verbeteren van de maatschappelijke 
profilering. We zetten clusters waar we 
echt heel goed zijn in de etalage: rond 
Verkeersmanagement, Transportbeleid, 
Transport & Ruimte en Logistiek 
& Goede renvervoer. Haaks daarop 

werken we samen op het gebied 
van onderwijs, valorisatie, 

multi disci plinariteit, commu
ni catie en wetenschappelijke 
kwaliteit van onderzoek.” 

Als voorbeeld noemt hij 
de gezamen lijke ondersteu

ning van weten schap pe lijke 
boek   publi caties, het aantrek    

ken van topwetenschappers, 
maar ook studentenprojecten. 
Het onder wijs kan met een goed 
net werk beter op elkaar afgestemd 
worden, bijvoor beeld de inter facul

taire Master Transport Infra  struc 
tuur en Logistiek (TIL) met 
master opleidingen binnen de 

facul teiten. Daarnaast kan het 
instituut contact onderhouden 

en belangen behartiger zijn 
richting bedrijfs leven 

en Brussel. Een 
van de ambities 

is dan ook een 
sterkere positie 
in de Europese 
programma’s.

Methodische insteek
Inmiddels zijn verschillende congres
sen, symposia en conferenties georga
ni seerd, zoals bijvoorbeeld het ISTTT 
en ITSC, twee grote internationale 
events op het gebied van transport. 
Elke derde donder dag van de maand 
is het Transport Thursday, met als doel 
het laten ontstaan van een community. 
Er komen integrale trajecten op gang, 
bijvoor beeld op het gebied van 
simulatie tech nieken of  een snel 
groeiend project  het automatisch 
rijden. “Daarbij hebben we een meer 
methodisch inhoudelijke insteek en 
doen ook fundamenteel onderzoek. 
Begrijpen hoe mensen beslissen, 
bewust en onbewust speelt op alle 
niveaus, en is essentieel voor het ont
wikkelen van sturingsalgoritmes. Dat 
soort onderzoek kunnen we uitstekend 
doen binnen het instituut.”
 
Voor sommige projecten is de samen
werking breder dan alleen TU Delft, 
er zijn ook andere technische uni
ver siteiten en hogescholen en het 
bedrijfs  leven betrokken. “We werken 
veel samen met Rijkswaterstaat, de 
verkeersindustrie en met adviesbureaus 
in de transportwereld. Er zijn speciale 
banden met het Havenbedrijf Rotter

dam. Natuurlijk hebben we de ambitie 
om een wereldpartner te worden  op 
sommige gebieden staan we al in de 
top vijf. Wat ik nog zou willen, is meer 
aandacht voor planning en schone 
en slimme technologie. Een ander 
voorbeeld is de invloed van de sociale 
media op transport. De samenwerking 
op het gebied van goederenvervoer is 
de laatste jaren ontwikkeld en kan zich 
nog veel verder ontwikkelen. Er is heel 
veel ambitie. En ook al veel om trots op 
te zijn.”

Climate Institute
“Als je naar het klimaatdebat in de 
maat schappij en de media kijkt, zie je 
nogal wat ruis. Er wordt veel geroepen 
zonder dat er een goede basis onder 
ligt. Ik wil dat het Climate Institute de 
reputatie krijgt dat haar beweringen 
gefundeerd zijn op degelijk onderzoek 
en gestaafd met metingen.” Dat zegt 

prof.dr.ir. Herman Russchenberg, 
directeur van het instituut. “Met die 
reputatie gaat het al de goede kant 
op. Wat we ook willen is financieel 
zelfstandig draaien. Daar hebben we 
een langere adem voor nodig.” Net als 
transport is het klimaat een onder
werp dat veel verschillende groepen 
onderzoeken. Het palet is breed: van 
het begrijpen tot het tegengaan van 
klimaat verandering, het bouwen van 
klimaat bestendige steden of klimaat
beleid. Russchenberg: “Het onderzoek 
was vrij diffuus verdeeld over de 
campus, zonder duidelijke vlag en 
onderzoekers wisten niet altijd van 
elkaar waar ze mee bezig waren. Dus 
was het nuttig ze samen te brengen in 
een instituut.”
 
Binnen en buiten de TU Delft
Het instituut helpt bestaande banden 
te versterken en nieuwe contacten 
aan te boren. Russchenberg: “Tijdens 
symposia en lezingen brengen we 
mensen bij elkaar. Soms hebben we 
daarbij als doel om te kijken hoe we 
elkaar binnen de TU kunnen versterken, 
soms hebben we activiteiten die ook 
voor ‘de buitenwereld’ toegankelijk 
zijn. Zoals het middagsymposium, 
drie à vier keer per jaar, met twee 

sprekers uit Delft en twee van buiten 
Delft over een bepaald thema en 
daarna een paneldiscussie. Dat werkt 
goed, want zo ontstaat automatisch 
meer contact en discussie met partijen 
buiten de TU. Uit die bijeenkomsten 
volgen dan ook vaak ideeën voor 
nieuw onderzoek. Daarnaast nodigen 
we ook gastonderzoekers uit om hier 
voor een korte periode te werken 
en ondersteunen we studenten die 
belangrijk afstudeerwerk doen om een 
artikel te schrijven. Uiteraard alles met 
als hoofddoel dat het klimaatgerichte 
onderzoek op de TU er beter van wordt.”

ook het Climate Institute werkt met 
thema’s die ‘in de etalage’ staan: 
extreem weer in de stad, zee spiegel
stijging, wolken, aerosolen, straling en 
klimaatbeleid. “Daarbij zijn we bezig 
met het toepassen en interpreteren van 
kennis, maar ook met fundamenteel 
onderzoek. Het onderzoek naar de 
stijging van de zeespiegel en wolken 
vergroten daadwerkelijk onze kennis 
van het klimaatsysteem.” Russchenberg 

Foto boven:
Het Transport Instituut is 
projectleider van het Dutch 
Automated Vehicle Initiative. 
Op de foto: zelfrijdende auto’s

Foto onder:
Het Climate Institute kijkt o.a. 
naar extreem weer in de stad, 
zeespiegelstijging en wolken

“We willen een portaal naar de buiten wereld 
vormen, met als gezamenlijke doelstelling: 
verhogen van de weten schappelijke 
kwaliteit en het verbete ren van de 
maatschappelijke profilering.”
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verwacht veel van het thema rond 
extreem weer in de stad. Bij de pilot in 
Rotterdam wordt gebruik gemaakt van 
sensoren die regen, straling en lucht
kwaliteit meten. Metingen waar meer 
mee gedaan kan worden. “Dat biedt 
kansen voor bedrijven om dien sten te 
ontwikkelen. op termijn zie ik goede 
samenwerking met het bedrijfsleven 
ontstaan rondom zo’n thema.” 

Ageing Centre

Het Ageing Centre is onderdeel van het 
Delft Center for Materials (DCMat)  een 
koepel op het gebied van materiaal
onderzoek. Prof. dr. ir Klaas van Breugel 
legt uit dat gewerkt wordt rond één 
thema waar ieder zich in kan vinden en 
waarvoor samenwerking onontbeerlijk 
is: het verouderen van materialen en 
constructies. “Binnen ‘zelfherstellende 
materialen’, het vorige thema, zijn 
we actief geweest in een nationaal 
Innovatiegericht onderzoeksprogramma 
(IoP) en hebben we bijgedragen aan 
grote internationale programma’s. Daar
bij zijn veel waardevolle inter facul taire 
contacten gelegd. Dat willen we graag 
vasthouden.” 

Het Ageing Centre is georganiseerd in 
zes clusters van rele vante disciplines. De 
clusterleiders coördineren onder zoek en 
onderhouden het contact met groepen 
uit de achter ban. “We komen regelmatig 
bij elkaar en zijn nu bezig met de 
orga nisatie van een internationaal 
congres rond het thema veroudering 
van materialen en constructies, AMS’14, 

in Delft in mei 2014. Daarnaast werken 
we aan het onderzoeksprogramma om 
de financiering voor onderzoek rond te 
krijgen.”

Veroudering van materialen heeft 
grote maatschappelijke rele vantie. 
Van Breugel: “Het is een ‘ongemakke
lijke waarheid’ dat zo’n 50% van de 
uitgaven in de civiele bouw wordt 
besteed aan monitoring, reparaties en 
onderhoud. De directe faalkosten in 
de bouw bedragen zes miljard per jaar. 
Als we daar één procent van kunnen 
voorkomen, is dat al heel interessant 
voor de samenleving. Daar komt nog 
iets bij. In nieuwe bouw contracten zijn 
aannemers verant woordelijk voor het 
operatio neel houden van constructies 
op de lange termijn. Dat stimuleert 
de vraag van ontwerpers en bouwers 
naar het tijdafhankelijk gedrag van 
materialen.” 

Basisprincipes veroudering
Binnen het Ageing Centre  gestart in 
februari 2013  wordt vooral gekeken 
naar de fundamentele mechanismen 
en basisprincipes van veroudering: 
het opsporen en beschrijven van de 
verouderingsprocessen en vervolgens 
proberen een materiaal zodanig te 
manipuleren dat het langer mee gaat. 
Als veroudering beter voor speld kan 
worden, wordt het ook mogelijk om in 
de ontwerpfase al rekening te houden 
met het gedrag in de toekomst. 

Van Breugel: “Voor dergelijk onderzoek 
heb je elkaar hard nodig. Nu we steeds 
vaker werken met nieuwe materialen, 
komt er ook steeds meer druk te liggen 
op het vinden van onderliggende ver

ouderingsmechanismen. Die kennis 
is een wezenlijke voorwaarde om 
vei  lig heids en duurzaamheidsrisico’s 
betrouwbaar te kunnen inschatten. 
Dat geldt in feite op alle terreinen 
van de techniek.”

Partijen die in de dagelijkse praktijk 
met veroudering te maken hebben 
en daar ‘ingenieursoplossingen’ voor 
moeten bedenken, zouden in de toe
komst klant van het Ageing Centre 
moeten zijn. “Het Ageing Centre 
moet basis principes van veroudering 
blootleggen en informatie kunnen 
leveren om verouderingsproblemen 
effectief te beheersen of te voorkomen. 
Als centrum ben je ook een vraagbaak. 
Heel concreet: veiligheidsinspecteurs 
van petrochemische plants moeten 
volgens de nieuwe Seveso III richtlijn 
een oordeel geven over de risico’s 
die samenhangen met veroudering 
van installaties. De vraag is dan hoe 
je op grond van een momentopname 
iets kan zeggen over de levensduur 
en veiligheid van installaties in de toe
komst. Dit is een typisch voorbeeld van 
een vraag waar het Ageing Center zich 
mee bezighoudt.” 

Delft Flood Risk 
Center
De actuele, maatschappelijke proble
matiek van overstromingen én de con
statering dat er in Delft veel groepen 
bezig zijn met onderdelen van dat 
probleem, zorgden voor het initiatief 
tot het Delft Flood Risk Center (DFRC). 

“De buitenwereld vraagt om integrale 
oplossingen voor Deltagebieden,” zegt 
prof. dr. ir. Bas Jonkman. “Daarbij ge
loven we ook dat de spannende dingen 
vaak op het grensvlak van onder zoeks
gebieden ontstaan. Met zo’n centrum 
kun je beter samenwerken. Want als je 
niet oppast, blijft het een eilandenrijk.” 

In het Flood Risk Center kunnen 
ver schil lende partijen elkaar vinden. 
Eens in de paar maanden is er een 
middag met een colloquium, waarbij 
deelnemers vanuit verschillende 
invals hoeken een probleem bekijken 
en informatie delen. Er lopen al 
wat kleinere initiatieven. Jonkman: 
“In Thailand en Mozambique geven 
we trainingen over waterveiligheid en 
water beheer. Vanuit de TU maken we 
plannen voor het omgaan met over
stromingsrisico’s in New York, waarbij 
studenten van verschillende faculteiten 
leren samenwerken. Het centrum moet 
zich nu bottomup gaan ontwikkelen 
en bewijzen, zodat ook naar buiten 
duidelijker wordt wat we doen.”
 
Wisselwerking met praktijk
Het DFRC heeft als doel een toon
aangevend instituut en partner van 
wereld klasse te zijn op het gebied van 
over stromings risico management binnen 
de brede context van deltatechnologie. 
Hoewel de insteek maatschappelijk is, 
wordt wel degelijk aandacht besteed 
aan fundamenteel onderzoek. 

“Ik ge loof erg in een wissel werking,” 
zegt Jonk man. “Als je bijvoor beeld kijkt 
naar onder zoek van PhD’s naar multi
functionele waterkeringen, zie je dat 
ook gewerkt wordt aan cases waarin 

verschillende disciplines samen
komen. Daar halen ze ook weer 
onderzoeks vragen uit.” 

Er is een duidelijke relatie tussen de 
verschillende faculteiten. Veel onder
zoekers werken daarnaast ook in het 
bedrijfsleven, waardoor ook een 
wisselwerking ontstaat. Jonkman: 
“In Houston, Texas, hebben we een 
studie gedaan naar mogelijke storm
vloedkeringen en zetten we nu een 
samenwerking op met de universiteit 
en bedrijven ter plaatse. Vanuit ver
schil lende faculteiten wordt daaraan 
gewerkt, al wil ik niet pretenderen dat 
dat alleen door het centrum komt. 
Maar als je naar dat soort gebieden 
gaat kijken, heb je zo’n netwerk 
nodig. Dat hebben we natuurlijk 
binnen de TU, maar we spreken 
het niet altijd automatisch aan.” 

Geen ‘quick fixes’
op termijn wil Jonkman binnen 
het centrum onder zoeks voorstellen 
schrij ven voor de nieuwe EUpro
gram ma’s en nationale beurzen. 
“Daar sta je als netwerk veel sterker 
in. We willen ook graag een rol 
spelen in de Joint Research Centers 
met het buitenland, zoals in Vietnam 
of China. Het meest interessante is 
als je een plek hebt die een urgent 
probleem heeft op deltagebied 
en ook academische part ners 
heeft om mee samen te werken. 
Veel wereldsteden bevinden zich 
in Deltagebieden en zien wel dat 
het oplossen van problemen geen 
‘quick fix’ is. Daar past de kennis en 
insteek van de TU Delft natuurlijk 
uitstekend bij.”

Foto links:
Het Ageing Centre legt 
basisprincipes van veroudering 
bloot van alle denkbare 
bouwmaterialen

Foto rechts:
Het Delft Flood Risk Center is ook 
betrokken bij de proeftuin voor 
Innovatieve Tijdelijke Waterkeringen, 
Flood Proof Holland
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in nieuwe situaties te achterhalen. Het 
lastige hierbij is dat het omgevings
verkeer zich in dit soort simulaties 
gedraagt volgens de regels die je 
van tevoren hebt ingevoerd. Het kan 
dus niet anticiperen op de keuzes 
van de proefpersoon. En juist bij het 
onderzoeken van nieuwe situaties wil 
je dat al het verkeer op elkaar reageert. 
Dit ‘probleem’ kun je oplossen door 
heel veel proefpersonen tegelijkertijd in 
een virtuele omgeving te laten spelen. 
Je creëert dan een situatie waarin alle 
verkeersbewegingen in het spel door 
de proefpersonen worden bepaald. 
Methodo logisch ingewikkeld, maar 
niet onmogelijk.”

Natuurramp
“Twee jaar geleden zijn Serge Hoogen
doorn en ik deze vorm van ‘massive 
multiplayer gaming’ tegengekomen in 
Japan. om te zien of dit een kansrijke 
methode is hebben we samen met 
Japanse collega’s een spel ontwikkeld, 
waarbij mensen op een eiland vanwege 
een dreigende natuurramp heel snel 
geëvacueerd moeten worden. De deel 
nemers aan het spel hebben we vooraf 
bepaalde instruc ties gegeven en na 
afloop van het spel hebben we hen 
gevraagd naar hun keuzes. Met het spel 
hebben we niet alleen gekeken naar 
de evacuatieroute die de deelnemers 
kozen  een lange en veilige of een 
kortere maar riskantere  en het tijdstip 
waarop ze besloten te vertrekken, maar 
ook in hoeverre het gedrag van andere 
deelnemers de keuze van individuen 
beïnvloedde.”

Zelflerend omgevingsverkeer
“De uitkomsten van dit ‘proefspel’ 
waren zo veelbelovend, dat ik heb 
besloten om de komende jaren te 
onderzoeken of we verkeerskundige 
vraagstukken met ‘multiplayer gaming’ 
kunt oplossen. Daarnaast wil ik ook 
onder zoeken of het moge lijk is om 
verschil lende simu latoren aan elkaar
te koppelen en tegelijker tijd het 
‘om ge vings verkeer’ zelfl erend te 
maken. Je krijgt dan een virtueel 
laborato rium waarbij het ‘omringende 
verkeer’ tijdens het spel leert inspelen 
op het gedrag en de keuzes van de 

‘bestuurders’ van de verschillende 
simulatoren. Als het lukt om dit soort 
slimme simulatiegereedschappen 
te ontwikkelen, kunnen we straks 
niet alleen op een relatief snelle en 
goedkope manier verkeerskundige 
vraagstukken beantwoorden, maar 
ook allerlei beleidsvoornemens en 
toekomstscenario’s doorrekenen.”

Coöperatieve systemen
“Neem coöperatieve systemen. 
Dit zijn systemen die bestuurders 
onder steunen bij hun rijtaken op 
basis van informatie van onder meer 
wegkantsystemen en communicatie 
met andere voertuigen. Daarbij kan 
het om verschillende vormen van 
ondersteuning gaan. Waar staan 
files? Welke alternatieve routes 
zijn er? Is er kans op gladheid? 
Wat is een veilige snelheid, maar 
bijvoorbeeld ook adviezen als ‘nu 
remmen’. Er zijn diverse partijen die 
verwachten dat met de komst van 
dit soort coöperatieve systemen de 
meeste verkeersproblemen straks 
vanzelf verdwijnen. Als onderzoeker 
ben ik sceptischer, maar het is 
natuurlijk erg interessant om 
met simulatiegereedschappen te 
bestuderen wat de introductie van 
steeds intelligentere voertuigen 
voor gevolgen heeft.”

Positieve reacties
Van Lint weet dat zijn plan om een 
virtueel laboratorium met slimme 
gereedschappen te ontwikkelen 
ambitieus is. Toch is hij ervan 
over tuigd dat het gaat lukken: 
“Technologisch is de tijd er rijp 
voor. Denk alleen maar aan alle 
ontwikkelingen op het gebied van 
‘serious gaming’. Los daarvan blijkt 
uit alle reacties die ik krijg dat 
ande ren het ook een goed idee 
vinden. Er is bijvoorbeeld positief 
gereageerd op mijn aanvraag voor 
een ERCgrant en op Serge’s voorstel 
voor het programma Zwaartekracht. 
Zowel in mijn aanvraag als Serge’s 
voorstel zijn plannen voor een virtueel 
verkeerslaboratorium opgenomen 
en met beide zijn we door naar de 
tweede beslissende interviewronde.”

Van Lint is erg enthousiast over 
zijn benoeming: “Antonie van 
Leeuwenhoekhoogleraar is 

voor mij echt een geuzentitel die 
voor weinigen is weggelegd. In het 
Neder landse universitaire systeem 
kun je op basis van je prestaties door
groeien tot de functie van univer sitair 
hoofddocent. Daarna zit je tegen een 
glazen plafond aan. Je kunt alleen 
promotie maken en hoogleraar worden 
als er een leer stoel vrijkomt, bijvoor
beeld omdat een zittende hoogleraar 
met emeritaat gaat. Voor jonge veel
belovende men sen kan dat frustrerend 
zijn. om te zorgen dat deze mensen 
niet vertrekken, heeft de TU de Antonie 
van Leeuwenhoekleerstoel in het leven 
geroepen.”

Spannend
“Aangezien het een exclusieve leerstoel 
is, gaat aan een benoeming een lang en 
uitgebreid traject vooraf. Het afgelopen 
jaar was wat dat betreft wel spannend. 
Het voorstel om mij aan te melden 
voor een AVLleerstoel komt van mijn 
hoogleraar Serge Hoogendoorn. 
Hij heeft dit met onze decaan Bert 
Geerken besproken. Geerken vond dit 
een goed idee en heeft mij vervolgens 
bij de TU als kandidaat voorgedragen. 
Als volgende stap had ik een gesprek 
met de rector over mijn ideeën en 
onder zoeksplannen die hij daarna heeft 
getoetst bij de Raad van Hoogleraren. 
Na hun akkoord ben ik voorgedragen 
aan de benoemingsadviescommissie en 
deze heeft geoordeeld dat ik geschikt 
ben voor een AVLleerstoel.”

Wiskundige modellen
Van Lints aanstelling als AVLhoogleraar 
geldt voor vijf jaar. Het idee is dat 
hij daarna instroomt in een van de 
bestaan de leer stoelen. Hij blijft bij 
de sectie Verkeersmanagement van 
Serge Hoogendoorn en gaat zich 
bezig hou den met verkeerssimulatie 
en het ont wikkelen van nieuwe simu
latie en reken gereed schappen. Van 
Lint: “Simpel gezegd proberen we als 
verkeers  onderzoekers tot nu toe op 
basis van de praktijk de verkeerslogica 
te begrijpen. Wij brengen bijvoorbeeld 
met camera’s boven wegen, met lussen 

in het wegdek en met videoopnames 
uit helikopters verkeersbewegingen 
in beeld en proberen vervolgens al 
die waarnemingen te vatten in een 
wiskundig model. op de schaal van 
verkeersstromen werkt dat goed. Zo 
groeit internationaal de consensus over 
de macroscopische modellen waarmee 
we deze stromen beschrijven.“

Intenties
“Naast de macroscopische modellen, 
werken we ook met microscopische 
modellen. Deze beschrijven verkeers
bewegingen op het niveau van indivi
duele voertuigen. ook hierbij werken 
we met waarnemingen. De afstand 
die automobilisten aanhouden tot 
hun voorgangers meten we bijvoor
beeld vanuit een helikopter. Wat veel 
lastiger is te meten zijn de fac toren die 
bepa len onder welke omstandigheden 
een bestuurder op de rem trapt, van rij
baan wisselt of extra gas geeft. Al deze 
gedragingen worden bepaald door wat 
de bestuurder ziet, hoeveel risico’s hij 
wil nemen en de eigenschappen van 
zijn voertuig.” 

Gedragsaannames
“Kijk je naar verkeersstromen, dan 
zijn al die microscopische modellen 
met allemaal verschillende gedrags
aannames niet echt een probleem. 
Zo blijken de meeste microscopische 
modellen wel een bepaald stuk te 
voorspellen van macroscopische pro
cessen. Wil je echter zoals ik weten 
hoe verkeersdeelnemers reageren 
in nieuwe situaties, dan moet je de 
gedragsaannames kunnen toetsen. 
Daar zijn diverse manieren voor. Je 
kunt verkeersdeelnemers bijvoorbeeld 
vragen om op te schrijven waarom ze 
bepaalde keuzes maken. Een andere 
optie is het doen van schaaltesten. 
Met voetgangers werkt dat goed, 
maar als je dat met wegverkeer wilt 
doen, stuit je al gauw op praktische 
problemen. Weer een andere optie is 
proefpersonen observeren terwijl ze in 
een rijsimulator opdrachten uitvoeren.“

Virtuele verkeerssituatie
Van Lint vervolgt: “Rijsimulatoren 
gebruiken we ook om verkeersgedrag 
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Naam: 
HANS vAN LiNT 
Hans van Lint (1971) 
rondde in 1997 zijn studie 
Civiele Techniek in Delft af. 
Daarna werkte hij onder 
andere als projectleider 
van de regionale verkeers
informatiedienst van de 
gemeente Rotterdam. 
In 2001 keerde hij terug 
naar de TU voor promotie
onderzoek. In 2004 promo
veerde hij op het onder
werp ‘Reliable free way 
travel time prediction’ en 
werd hij universitair docent 
bij de afdeling Transport & 
Planning. 

Drie jaar later ontving van 
Lint een venisubsidie van 
NWO voor zijn onderzoek 
en sinds 2010 is hij oplei
dingsdirecteur van het 
interdisciplinaire master
programma TIL (Transport, 
Logistiek and Infra struc
tuur). Naast onder zoek 
heeft Van Lint een ande re 
grote liefde: muziek. 
Hij speelde in veel ver
schillende bandjes, zoals 
For Absent Friends, waar
mee hij ook verschillende 
cd’s opnam. Als zanger/
per cussionist speelt hij 
nu in Squonk, de Delftse 
Genesistributeband  
(www.squonk.nl). 

Van Lint is getrouwd en 
heeft geen kinderen. Naast 
het schrijven van liedjes en 
het spelen en componeren 
van muziek houdt Van Lint 
van koken, eten en drinken, 
lezen, film en theater.
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Hans van Lint van de sectie Verkeersmanagement van de 
afdeling Transport & Planning is per 1 augustus benoemd 
tot Antonie van Leeuwen hoekhoogleraar. Met zijn leerstoel 
‘Traffic Simulation & Computing’ richt hij zich vooral op de 
ontwikkeling van nieuwe gereedschappen voor het oplos-
sen van zoveel moge lijk verkeerskundige vraagstukken. 
Van Lint: “Ik wil heel Neder land binnen vijf jaar in een 
petri schaaltje hebben om belangrijke onder  zoeksvragen 
te kunnen beantwoorden.”


