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Universiteiten ondergaan al jaren veranderingen. 
Ze worden grootschaliger, internationaler en 
hybride van financiering: de overheidsmiddelen 
per student nemen fors af en voor onderzoek jagen 
we op subsidies van overheden en contracten met 
bedrijven. De overheid vraagt om onderwijs voor 
velen (selectie aan de poort mag wettelijk niet!), 
met een behoorlijk rendement. De klassieke 
meester-gezel-relatie staat onder druk: 
massificatie en de universiteit als bedrijf.

Onderwijs moet niet verschoolsen zeggen studenten 
ons, OK!, maar veel studenten gedragen zich zelf wel 
schools: vakjes halen met een 6 lijkt vaak de hoogste 
ambitie. Nu is een uitval van tientallen procenten 

niet nieuw. Alleen kunnen we ons dat steeds minder permitteren: de instelling niet vanwege 
bekostigingsregels, de staf niet door werkdruk en de studenten niet omdat de concurrentie 
op de arbeidsmarkt ook internationaliseert. 

Waar is Bildung gebleven? Van (hoge)school een universiteit geworden, verwacht je meer en 
persoonlijke aandacht voor vorming in het algemeen: begrip van de context van opgedane kennis, 
ethiek, filosofie, debat in woord en geschrift. We werken als instelling momenteel aan het verder 
ontwikkelen van academische vaardigheden, liefst geïntegreerd in projecten of colleges en niet 
als apart vakje (Zo wordt dat nog niet altijd ervaren dus moeten we daar harder aan trekken!).  

Ik ben benieuwd hoe alumni dat zien in deze tijd: de balans van algemene universitaire Bildung 
en toepassingsgerichte (zij het complexe, diepgravende) kennis en vaardigheden, om daar 
direct na afstuderen mee aan de slag te kunnen. Wie zegt de redactie van ConTACT toe daar 
een column over te schrijven? In komende nummers zullen we die dan 
publiceren en debat erover voeren.

Bert Geerken, 
Decaan van de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen 

PS: vergeet niet van dit prachtige nummer van Contact te genieten! 
CiTG is in beweging: volg ons!
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Maarten Smits:

“Delft is waar het gebeurt 
en waar we ook in de praktijk 
laten zien hoe het werkt.”

M
aarten Smits studeerde in 
de jaren 80 waterbouw met 
als specialisatie geotechniek. 
Zijn afstudeerbegeleider was

professor Arnold Verruijt. Na zes maan
den zwoegen had Smits zijn meet  op stel
ling klaar, een experi mentele hei  paal 
bij TNo, en zijn eerste drie metingen 
gedaan. “Ik had een pro gram ma met 
metingen voor de komende maanden 
opgesteld. Maar Verruijt zei: ‘Je hebt 
drie meet resultaten op een rechte lijn; 
je moet nu echt stoppen.’” Twee weken 
later was Smits ingenieur. ondanks dit 
naar eigen zeggen “niet bovenmatig 
wetenschappelijk gehalte” van zijn 
afstuderen, lonkte de weten schap.

Een team van professoren in oxford 
wees hem er bij zijn sollicitatie naar 
een promotieplek wel op dat promo
veren een gelofte van armoede zou 
betekenen. Dat schrok hem niet af, 
maar een gelofte van kuisheid ging 
Smits te ver. “Ik had toen net mijn 
huidige vrouw leren kennen en die 
zei: als je naar oxford gaat, ga ik 
niet mee.”

Bouwput
Het werd dus Fugro, waar hij geen 
mo ment spijt van heeft gehad. “Ik heb 
aan alles gerekend wat je je maar 
kunt voorstellen: een toren aan het 
Weena in Rotterdam, platforms op 
Schiphol. Fascinerend.” Nog niet zo gek 
lang afgestudeerd, werkte Smits aan 
een bouwput voor het Rijksarchief in 
Limburg. “Hoe diep moeten die wan den 
de grond in, hoe stijf moeten ze zijn,
hoe veel ankers moeten erin? Dat kun je 
prachtig uitrekenen.” Maar het Jeker  
kwar tier in Maastricht staat wel vol 
monu menten. “We zijn daar toen in  
die bouw put gaan kijken. Die was 

Maarten Smits is sinds 
2012 algemeen directeur 
van Deltares. Daarvoor 
reisde hij 26 jaar voor 
Fugro de wereld over. 
Volgens Smits is Delft 
in het buiten land een 
merknaam voor alles op 
het gebied van civiele 
techniek en delta-
technologie.

”Veel buitenlanders zullen 
nauwelijks weten of ze 
bij Deltares, TU Delft of 
Unesco-IHE zitten. Delft is 
waar het gebeurt en waar 
we ook in de praktijk laten 
zien hoe het werkt.” 

Uitmuntend
Zijn band met de TU Delft is altijd ge
bleven. “Ik heb veel studenten begeleid, 
ook in mijn tijd bij Fugro. En recent was 
ik uitgenodigd om in een panel mee te 
praten over de strategie van CiTG.” 
Nu bij Deltares is de samenwerking nog 
intensiever. “We hebben uitstekende 
contacten met de vakgroepen. We pro
beren ook het gebruik van facili teiten 
op elkaar af te stemmen. Ik denk dat 
de TU een uitmuntende universiteit is. 
We hebben hier veel mensen met een 
TUachtergrond en ook mensen die 
deeltijd bij ons en bij de TU werken. 
Het werkt heel plezierig dat we zo dicht 
bij elkaar zitten.” 

De organisaties vullen elkaar inhoude
lijk mooi aan. “Waar wij niet verder 
gaan, gaat de TU net weer verder op 
het gebied van fundamentele kennis. 
En daar waar de TU stopt gaan wij 
misschien nog net even verder om 
andere vakgebieden zoals gamma
disciplines binnen te halen.” 

kwaliteit heeft, maar je moet ook kun nen 
zien wanneer iets middelmatig is.” 

Relevantie
Na bijna 26 jaar bij een beurs geno
teerde onderneming was hij toe aan 
een nieuwe stap: eigenlijk weer terug 
naar een weten  schappelijke om ge ving. 
Wat hem bij Deltares zo aan spreekt, 
is dat zijn rol en de ambi ties van de 
organisatie veel meer dimen  sies hebben. 

“Wat dragen we nu daad werke  lijk bij 
aan de wereld? We werken er bijvoor
beeld aan dat mensen in gebie den die 
overstromen tijdig gewaar schuwd wor
den. Daar red je heel veel levens mee. 
De rele vantie van wat je doet gaat op 
een bepaalde leeftijd mee spelen. Het 
is een dagelijkse inspi ratie voor me 
om mensen te spre ken met bezieling 
over waar ze mee bezig zijn, wat voor 
projecten ze doen hoe ze die in een 
maat schap pe lijke context plaatsen.”

Wat Deltares volgens Smits uniek 
maakt is kennisdeling. “Daar gaan we 
misschien nog wel verder in dan een 
universiteit: het samen met stake hol
ders ontwikkelen van kennis.” Als voor
beeld noemt hij het platform voor open 
source software voor pro gramma’s als 
Delft3D. “onder zoeks groepen wereld
wijd werken mee aan de verdere 
ont wik keling van onze software. Er 
is inmiddels een gigantisch netwerk 
van 10.000 gebruikers ontstaan. Dat 
delen van kennis is heel belangrijk, en 
draagt bij aan onze eigen profilering 
als Nederlands topinstituut.”

Zijn bedrijfsmatige achtergrond komt 
hem wel nog steeds goed van pas. 
“We moeten tegenwoordig wel ruim 
90 procent van ons budget verdienen”, 
zegt Smits. “Het subsidiegedeelte nam
de laatste jaren met de helft af bij 
een steeds grotere vraag. En daar van 
moe ten we heel veel ballen in de lucht 
houden, waaronder onze samen  wer
king met de univer siteiten en onze 
faciliteiten.” Wat dat betreft vindt hij 
het jammer dat er vaak alleen gekeken 
wordt naar wat iets kost, niet wat het 
oplevert. “Neem onze nieuwe Delta
goot, het heeft jaren gekost om die 
gefinancierd te krijgen, maar nu draait 
hij een aantal maanden en heeft zijn 
volle dige investering van 27 miljoen 
euro al terugverdiend.” 

als directeur in Californië werkte. 
“Daar staat of valt alles met geo lo gie: 
waar komen de aardbevingen van daan 
en hoe groot is het effect ervan op de 
omgeving. Ik werkte met mensen die 
al hun hele carrière in die aard be vings
discipline zaten en al die breuken zo 
uit hun hoofd konden tekenen.” 
ook nu bij Deltares wordt hij omringd 
door mensen die veel deskundiger zijn 
op hun terrein dan hij. “Ik ben meer 
een verbinder dan dat ik me inhoude
lijk bemoei met wat er gebeurt; dat 
zou niet gewaardeerd worden.” Hij is 
wel een uitgesproken voorstander van 
mensen met kennis van de inhoud in 
de top van onderzoeksinstellingen. 
“Je moet kunnen waarderen als iets hoge 

ze ven meter diep en ik kon nog net 
de gebrandschilderde ramen van een 
vijf tiendeeeuwse kerk boven die dam
wand zien uitsteken”, vertelt Smits. 
“Ik kreeg het er wel een beetje warm 
van, want wat je uitrekent is toch 
een papieren werke lijkheid. Al het 
niet goed is verdwijnt die kerk straks 
in een bouw put. Dan voel je wel de 
verant woorde lijkheid voor wat je doet.”

“In de loop der jaren kom je in het 
management terecht”, gaat Smits 
verder, die ook een MBA haalde. 
“Dan heb je niet zo veel meer aan 
het numerieke deel van je opleiding en 
moet je dat leren loslaten.” Dat merkte 
hij goed toen hij kort na zijn MBA 

Opening Deltagoot Deltares

Maarten Smits (55) 

 

• MSc Civiele Techniek (1984): 
Waterbouw, specialisatie 
Geotechniek 
Master of Business Administration 
(2007), Twente School of 
Management

• 2012 - heden 
Managing Director Deltares

• 2010 - 2012 
Managing Director Fugro, 
Nederland

• 2007 - 2010 
Director Fugro West Inc and Fugro 
William Lettis & Associates, Inc., 
California

• 2004 - 2007 
Assistant COO Geotechnics Fugro 
NV

• 1986 - 2004 
Diverse functies binnen Fugro 
Nederland o.a. Projectmanager 
en Engineering Manager



3CONTACTJuli 2016 •

“G
roenland is voor negen  tig 
procent met ijs be dekt. 
Een gigan tische hoeveel-
heid water, genoeg om 

de zeespiegel zo’n ze ven meter te laten 
stijgen,” vertelt Vizcaino. “Daarom is 
het belang rijk om voor spellingen te 
maken hoe het ijs op klimaats veran-
dering reageert op de korte termijn, 
maar ook voor dui zenden jaren later.”

Vizcaino bestudeert daarvoor de natuur  -
kundige processen die een rol spelen bij 
het smelten van ijs dat aan het opper-
vlak ligt. “Ik ben vooral geïnteresseerd 

De Groenlandse ijskap 
in het jaar 3000
Miren Vizcaino noemt zichzelf eerst klimaatwetenschapper, 
en dan natuurkundige. Al tijdens haar promotieonderzoek in 
Duitsland begon ze het gedrag van ijs onder invloed van een 
warmer wordende aarde te bestuderen. Haar onder zoek in Delft 
richt zich op de verre toekomst van het landijs in Groenland, 
waar na Antarctica de grootste ijskap ter wereld te vinden is.

in de interactie tussen land, oceaan en 
atmosfeer en hoe energie en massa 
met elkaar worden uitgewisseld. 
Sneeuwval draagt bijvoor beeld juist 
bij aan de groei van de ijs  kap, terwijl 
ijs weer smelt onder in vloed van de 
zon of warmer wordende oceanen.”

Om inzicht te krijgen in welke pro ces-
sen de komende eeuwen de over hand 
krijgen, integreert Vizcaino waar ne-
mingen in verschillende com puter -
modellen. Zelf heeft ze Groenland nog 
niet bezocht. “Ik zou best graag willen,” 
glimlacht ze. “Maar het is heel lastig en 

duur om er te komen. Het modelleren 
van het smelt gedrag vormt de hoofd-
moot van mijn onderzoek. Ook kijk ik 
naar de grootschalige evo lutie van het 
landijs. Als de ijskap bijvoorbeeld flink 
in dikte afneemt de komende eeuwen, 
dan verandert ook de topografie en 
het lokale klimaat. Hierdoor kan het 
smeltgedrag weer sterk veranderen.”

Zulke effecten worden pas zichtbaar 
op een tijdschaal van honderden, 
soms duizen den jaren. Maar voor-
spellingen voor de Groenlandse 
ijskap in het jaar 3000 zijn ook 
nu al nuttig, zegt Vizcaino. “Enkel 
door ver vooruit te kijken, kunnen 
we achterhalen of het smelt proces 
omkeerbaar is. Kan het ijs nog terug-
groeien als wij stoppen met het uit-   
stoten van broeikas gassen of blijft 
het ijs toch door smelten? Een blik 
op de verre toekomst is juist voor de 
korte termijn van belang om tijdig 
maatregelen te kunnen treffen.”

Miren Vizcaino ontving in 2016 
een ERC Starting Grant van 1,5 
mil joen euro van de EU om haar 
onderzoek naar de evolutie van 
de Groenlandse ijskap voort te 
zetten en uit te breiden. 

Deze ijskap verliest in een steeds 
sneller tempo aan massa. De 
pre cieze mechanismen die hier 
achter liggen, worden nog slecht 
begrepen. Het is niet duide lijk of 
de huidige trend zich zal voort-
zetten in de toekomst. 

En wat betekent het smelten 
van al dit ijs voor ons klimaat 
in bepaalde regio’s of zelfs 
wereldwijd?

Om de toekomst beter te kunnen 
voorspellen gaat Vizcaino ver 
terug in de tijd: ze bekijkt de ont-
wikkeling van de ijskap al vanaf 
het Inter glaciale en Holoceen 
tijdperk. 

Door trends in het verleden te 
ana ly seren probeert ze bestaande 
klimaat modellen betrouw baarder 
te kunnen maken.  

ERC STARTING 
GRANT VooR 
oNDERZoEk 
NAAR SMELTEND 
GRoENLANDS IJS

Dr. Miren Vizcaino (37) 
 
• 2001 

Licenciada natuurkunde, 
Universidad Complutense, Madrid

• 2006 
PhD Aardwetenschappen, 
Max Planck Instituut & 
Universiteit Hamburg

• 2013 
Assistant Professor Geoscience & 
Remote Sensing, TU Delft
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uit barsting te onderzoeken. Toen ze 
naar de uitslagen van barometers 
keken, zagen ze een aantal malen een 
bepaald piekje verschijnen. Dat piekje 
was een geluidsgolf dat een aantal keer 
om de aarde reisde, zo krachtig was de 
explosie geweest.” 

Hoe wordt infrageluid 
tegenwoordig gemeten?
“We meten met hulp van micro baro
meters, die hele kleine variaties in 
lucht druk registreren, en laagfrequente 
microfoons, die geluid tot één Hertz 
opvangen. Maar het kan ook met een 
flink versterkte luidspreker in een goed 
afgesloten ruimte. Daarmee kan je 
bijvoorbeeld al de signalen van super
sonische vluchten boven de Noordzee 
opvangen.”

Waar wordt infrageluid voor 
gebruikt?
“In de eerste plaats helpt het kNMI 
mee aan de handhaving van het kern
stopverdrag uit 1996. Daarvoor worden 
op dit moment zestig meetopstellingen 
gerealiseerd over de gehele wereld, 
waarvan nu bijna vijftig zijn geplaatst. 
Het is een wereldwijd meetnetwerk 
om te kunnen vaststellen of er ergens 
op de wereld nucleaire testen worden 
gehouden. Daarvoor worden seismo
meters neergezet, hydrofoons in de
oceaan gehangen en meten we infra  
geluid om atmo sferische proeven te 
signa leren. Zo houden we de hele 
wereld in de gaten. Toen afgelopen 
januari Noordkorea een nucleaire 
test deed, zagen we dat direct op de 
meters. De verificatie dat het echt om 
een nucleaire test gaat, en niet om 
een aardbeving, doen wij in opdracht 
van het ministerie van Buitenlandse 
Zaken. 

afhankelijk is van de temperatuur in 
de oceaan. Dus als een geluids golfje 
sneller reist, is het daar warmer. Daar 
doen wij nu studies naar.”

Dus ook voor vragen uit de 
klimaatwetenschap is de 
techniek van nut?
“Ja, op het moment werk ik aan 
onder zoek naar afkalvend ijs van 
ijsbergen op Groenland. We willen 
graag vaststellen of de mate van 
afkalven toe of afneemt. Maar er zijn 

nog meer toepassingen denkbaar. 
Zo hebben wij ontdekt dat ijsbergen 
in de oceaan beter zijn te volgen door 
te kijken naar het onderwater signaal. 
Rond Antarctica, waar het weer vaak 
bewolkt is, kan je met observaties van 
een satelliet de positie van rond drij
ven de ijsbergen kwijt raken. Terwijl 
ijsbergen, zeker de grotere, een 
risico in dat gebied vormen voor 
de zee scheep  vaart.”

Is er een reden dat u in 
Delft uw onderzoek wilt 
voortzetten? Waarom niet 
bij een andere universiteit?
“Daar zijn twee redenen voor. Aan de 
TU Delft zijn op de afdeling Geo science 

& Engineering speciale tech nieken 
ontwikkeld voor het bestu deren 
van de vaste aarde met hulp van 
seismiek. Wij hopen dat we deze 
technieken kunnen vertalen naar 
ander media, zoals water. 

Daarnaast zitten wij bij het vinden 
van toepassingen dicht bij het 
werk  gebied van onderzoekers 
aan de afdeling Geoscience & 
Remote Sensing. Tussen die twee 
afdelingen hopen wij een brugfunctie 
te creëren, om samen te werken of 
om gezamen lijk geluidsbronnen te 
bestuderen. Dat maakt de TU Delft 
zo’n goede plek om hier kennis 
verder te ontwikkelen.”

Wat zijn uw plannen voor 
de komende jaren?
“Voorlopig ben ik nog hard bezig met 
het opbouwen van de onderzoeks
groep en het opstarten van span nen
de onder  zoeken. De groep gaat nog 
wat verder groeien, ik zoek voor dit 
jaar bij voor beeld nog een postdoc. En 
dan wordt het echt leuk, want er zijn 
leuke plannen en ideeën. We hebben 
al een aantal studies gedaan die aan
ge toond hebben wat de potentie is 
van een bepaalde techniek. Daarmee 
hopen wij de komende jaren verdere 
slagen te maken.

Het meest fraaie element van al deze 
tech nieken, vind ik, is dat we slechts 
luisteren. We sturen dus niet een sig
naal de wereld in die we vervolgens 
weer opvangen. Het is passief: je 
plaatst een microfoon op aarde en 
het enige wat je doet is luisteren. 
Dat is het mooie: enkel door naar de 
aarde te luisteren leren wij meer.”

Er zit dus een strategische component 
bij het doen van al deze metingen. 
Maar het leuke is, inmiddels hebben 
wij prachtige tijdsreeksen van herrie 
in de oceaan, herrie in de atmosfeer, 
herrie in de aarde. Zo’n wereldwijd 
meetnetwerk kunnen wij nu ook aan 
wenden voor weten schappelijke doel
einden.” 

Wat kunt u met infrageluid 
allemaal onderzoeken?
“In de eerste plaats is het voor ons de 
uitdaging om iets te kunnen vertellen 
over alle geluidsbronnen die op aarde 
aanwezig zijn. Dat kan gaan om vul
kanen, aardbevingen, ijsbergen die 
tegen elkaar aan drijven, ijsbergen die 
afkalven, meteoren die de atmosfeer 
binnen dringen. Maar bijvoorbeeld ook 
walvissen: zo’n beetje het eerste wat 
je hoort wanneer je een microfoon in 
het water van de oceaan hangt, is een 
walvis. Voor ons zijn al deze bronnen 
interessant. kunnen we bijvoorbeeld 
achterhalen of bronnen meer of min der 
actief worden over de jaren?

Daarnaast verkrijgen wij informatie 
over regio’s op aarde waar maar heel 
weinig metingen mogelijk zijn, zoals de 
bovenste lucht lagen van de atmo sfeer 
of de diepe oceaan. We kunnen kijken 
of bepaalde eigen schappen van het 
medium waar geluids golven doorheen 
reizen door de tijd veran deren. Neem 
bijvoor beeld de tempe ratuur van de 
diepe oceaan. onder klimaatweten
schap pers bestaat de indruk dat de 
atmo sfeer de afgelopen jaren niet is 
opge warmd, maar dat de oceanen wel 
opwarmen. Maar waar precies gaat 
die warmte dan heen? We weten dat 
de geluidssnelheid in de oceaan sterk 

Met het opvangen van geluiden die onhoorbaar zijn 
voor menselijke oren valt van alles te bestuderen: 
van het testen van kernbommen in Noord-Korea tot 
het bepalen van temperatuurveranderingen in de 
diepe oceanen. 

KNMI-seismoloog Läslo Evers (44) werd afgelopen 
december aangesteld aan de TU Delft als deeltijd-
hoogleraar Seismo-akoestiek. Met hulp van een 
Vidi–beurs is hij bezig met het opbouwen van een 
nieuwe onderzoeksgroep op de afdeling Geoscience 
& Engineering. De komende jaren gaan hij en zijn 
onderzoeksteam verder aan de weg timmeren met het 
toepassen van seismische golven in de vaste aarde en 
geluidsgolven in de atmosfeer en oceanen.

Met het opvangen van geluiden die onhoorbaar zijn 
voor menselijke oren valt van alles te bestuderen: 
van het testen van kernbommen in Noord-Korea tot 
het bepalen van temperatuurveranderingen in de 
diepe oceanen. 

KNMI-seismoloog Läslo Evers (44) werd afgelopen 
december aangesteld aan de TU Delft als deeltijd-
hoogleraar Seismo-akoestiek. Met hulp van een 
Vidi–beurs is hij bezig met het opbouwen van een 
nieuwe onderzoeksgroep op de afdeling Geoscience 
& Engineering. De komende jaren gaan hij en zijn 
onderzoeksteam verder aan de weg timmeren met het 
toepassen van seismische golven in de vaste aarde en 
geluidsgolven in de atmosfeer en oceanen.

N
aast zijn werkzaamheden bij 
het kNMI werkt Evers al acht 
jaar bij de TU Delft, waar hij 
in 2008 promo veerde op het 

analyseren en toepassen van infra soon 
geluid. Dit zogenaamde infrageluid 
wordt in de eerste plaats gebruikt voor 
het signaleren van kernbom proeven. 
Maar inmiddels worden de verzamelde 
data reeksen ook bestudeerd voor tal 
van weten schappe lijke doeleinden, 
vertelt Evers. ‘’We hebben ondertussen 
prachtige tijdsreeksen van herrie in de 
oceaan, herrie in de atmosfeer, herrie 
in de aarde.” 

Wat is infrageluid precies?
“Infrageluid in de atmosfeer is geluid 
dat het menselijk gehoor niet op kan 
vangen. Het is geluid met heel lage 
frequen ties, lager dan 20 Hertz. Het 
voor deel hiervan is dat deze frequen
ties weinig dempen waardoor ze grote 
afstanden kunnen afleggen. Ieder een 
is bekend met dit verschijn sel: wan
neer je ver van een discotheek of 
dans feest staat, dan hoor je niet de 
hoge tonen, maar enkel het dreunen 
van de lage bastonen. Dat geldt ook 
voor infra geluid. Wanneer de vulkaan 
Etna in Italië uitbarst, dan vangen 
wij in Nederland het infrageluid van 
die uitbarsting op. Deze onhoorbare 
trillingen hebben dan een afstand 
van ruim 1800 kilometer afgelegd.”
 
Geluidsgolven die een mens 
niet kan horen, hoe wordt 
zoiets ontdekt?
“De eerste ontdekking van het bestaan 
van infrageluid vond plaats na de uit
barsting van de krakatau vulkaan in 
1883. Rogier Verbeek, een Nederlandse 
mijningenieur, kreeg destijds de op
dracht om alle fenomenen van de 

Luisteren naar de onhoorbare 
herrie van de aarde

H
et KNMI en de TU Delft gaan de komende 10 jaar hun samenwerking op klimaatgebied verdiepen. 
“Alleen door meetgegevens en modellen te delen en gezamenlijk aan te vullen kunnen we komen tot het 
gewenste ambitieniveau van voorspellingen over het weer, luchtkwaliteit en het klimaat” zegt prof. Herman 
Russchenberg. “De atmosferische onderzoeksactiviteiten van de TU komen sinds een paar jaar allemaal 

samen bij CiTG. Dat maakt ons een sterk en logische partner voor het KNMI, die zelf juist te maken kreeg met een 
krimpende onderzoekstak”. 

Een flinke groep mensen binnen het Climate Institute en de afdelingen Geoscience & Engineering, Geoscience 
& Remote Sensing, maar ook Watermanagement houdt zich nu bezig met het onderzoek binnen de nieuwe 
samenwerking. De hoogleraren Pier Siebesma, Pieternel Levelt en Läslo Evers zijn zowel bij CiTG als bij het 
KNMI werkzaam. Het komende jaar zullen diverse tenure track posities worden ingevuld als onderdeel van de 
samenwerking. 

De samenwerking tussen het KNMI en de TU Delft gaat terug tot de Jaren ’60. Wat we meten en zeker ook de manier 
waarop we meten is erg veranderd. Het meten zelf is sindsdien veel nauwkeuriger waar door veel meer details worden 
meegenomen. De atmosfeermodellen waarin de data wordt verwerkt zijn daarbij vele malen fijnmaziger geworden, 
wat essentieel is om zo nauwkeurig mogelijk te bepalen wat het weer wordt. Hoe data over het weer verkregen wordt 
en vervolgens geïnterpreteerd is een samenspel van geavanceerde technologie en de wederzijdse experts. 

Het KNMI en de TU Delft maken sinds vele jaren gebruik van een 213 meter hoge meetmast in Cabauw, bij Lopik. De 
meetmast was meer dan veertig jaar geleden één van de eerste weerstations waar syste matisch wind en turbulentie 
werd gemeten. De mast bewijst nog steeds trouwe dienst, maar er is de afgelopen jaren sprake van een bijzondere 
ontwikkeling, waarbij directe vergelijkingen tussen model en waarneming mogelijk zijn geworden. Ook wordt straling 
in de atmosfeer berekend en gemeten in Cabauw, wat belang rijk is omdat straling bepalend is voor de energiebalans 
van de aarde. Satellieten spelen ten slotte een rol waar het gaat om waarnemingen aan de chemische samenstelling 
van de atmosfeer. 

“Het weer is altijd een combinatie van chemische, hydrologische en fysische processen”, zegt Russchen berg. 
“We combineren alle data in modellen om uiteindelijk op straatniveau te kunnen voorspellen hoe de atmosfeer 
zich gedraagt”.

Verdieping samenwerking KNMI en TU Delft
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Buienradar, weerapps, 
satellietbeelden en code 
geel: we zijn met zijn 
allen gefascineerd door 
het weer. Toch weten ook 
de experts er wat minder 
van dan wij denken, vooral 
over het weer ’s nachts en 
in koude gebieden. 

Daar gaat Dr. Bas van
de Wiel verandering in 
bren gen. Met zijn ERC 
Con solidator Grant wil hij 
de nog onderbelichte nacht 
een betere plek geven in 
weer en klimaatmodellen. 

Weeralarm:  
kans op 
‘sudden 
death’

betonnen weg dek komt er gemakkelijk 
warmte vrij uit de bodem en blijft de 
lucht  tempe ratuur wat hoger. Gras 
daar  entegen werkt als een deken. Dat 
isoleert en schermt de warmte uit de 
bodem af en zo kan de lucht heel snel 
afkoelen.” 

Een ander fenomeen dat daarmee 
sa menhangt is neerslag. “Een milli
meter regen is niet zo interessant, 
maar dezelfde hoeveelheid sneeuw 
vormt een laag van een centimeter die 
alles isoleert, waardoor het in een keer 
enorm afkoelt. Die sneeuw verandert 
de fysi sche eigen schappen van het 
systeem volledig.” Wind is een andere 
belangrijke factor. Daar is al een succes 
geboekt. “’s Nachts zorgt de wind voor 
turbulentie waarmee er warmte van 
de lucht naar de aarde wordt getrans
porteerd. Wij hebben nu een formule 
gevonden om de kri tische windsnel
heid te bepalen waar bij die turbu lentie 
in één keer wegvalt. ‘Sudden death’ 
noemen we dat verschijn sel. Als dat 
gebeurt, kan het hier zo maar vier 
of vijf graden kouder worden en in 
Ant arctica wel dertig graden.” Het zijn 
de interacties tussen al die processen 
die Van de Wiel en zijn collega’s beter 
willen begrijpen en vervol gens een plek 

E
r zijn typisch twee soorten weer 
’s nachts. of het is be wolkt en 
waait en dan koelt het niet zo 
erg af, of het is juist helder en 

koud. Dat heeft alles te ma ken met 
wat er gebeurt in de onder  laag van de 
atmo sfeer, de laag die beïn vloedt wordt 
door de opwarming en af koeling van 
het aardoppervlak. “Als het waait en 
bewolkt is, dan heb je veel turbulente 
menging in die onderlaag”, legt Bas van 
de Wiel uit. “Die turbulente stro ming 
zorgt er dan voor dat er warmte van 
boven naar het aard opper vlak getrans
porteerd wordt en het aan de grond 
niet zo afkoelt.” Het omgekeerde kan 
ook voorkomen: “Als die onderlaag 
stabiel is, spreek je van laminaire 
stroming. Daarbij komt er geen warme 
lucht van boven, terwijl het aard opper
vlak afkoelt door de uit straling van 
warmte.” 

Voorspellen wanneer het ene of het 
andere weertype zich voordoet, is nog 
niet goed mogelijk. “Iedereen kent het 
verschijnsel en we meten het over de 
hele wereld, maar er is nog geen uitleg 
voor”, aldus Van de Wiel. “We gaan 
proberen te verklaren, waarom het 
weer in één keer ’s nachts omslaat. 
In het ene geval heb je een relatief 
warme nacht, en in het andere geval is 
het heel koud of kan er opeens mist 
optreden.” 

Best belangrijk dus, want verschijnselen 
als onverwachte ochtendmist of glad
heid zijn een ramp voor het verkeer en 
nachtvorst kan veel schade doen aan 

gewassen. En dan is er nog smog. “In 
Nederland wordt nog weinig gekeken 
naar het feit dat het weertype een 
belangrijk effect kan hebben op smog. 
Heb je rond de kerstdagen mist, dan 
kan dat heel hardnekkig zijn. Datzelfde 
geldt voor luchtverontreiniging, bijvoor
beeld van rijdende auto’s. Dat wordt 
dan niet geventileerd.” 

Klimaat
Dat niet alleen, in koude gebieden of 
bij ons in de winter kunnen die stabiele 
onderlagen zich ook overdag voordoen. 
“op de halve wereld is het nacht. Tel 
daarbij de grote stukken waar het koud 
is en meer dan de helft van de aarde 
heeft dit weertype.” Het goed kunnen 
begrijpen en voorspellen van stabiele 
onderlagen heeft dus ook invloed op 
onze klimaatmodellen. “Het klimaat is 
aan het veranderen, maar door onze 
onwetendheid over wat er in Arctische 
gebieden precies gebeurt, worden ook 
zaken als afsmelt niet goed berekend.” 
Daarom zitten er bijvoorbeeld nog 
grote onzekerheden in de verwachte 
temperatuurstijging deze eeuw, maar 
ook het weer van morgenochtend wil 
nog wel eens verrassen, met alle 
gevolgen van dien. 

Sudden death
Waarom is dit nu zo’n lastig onderwerp? 
omdat er zoveel verschillende proces
sen op elkaar inwerken, aldus Van de 
Wiel: “Je hebt de stralingsprocessen, 
zoals de uitstraling van warmte door 
de aarde. Die zijn in competitie met 
de turbulentie die door de wind wordt 
gegenereerd. Maar de invloed van de 
bodem is ook heel groot.” Die bodem 
is één van de zaken waar hij extra 
aandacht aan wil besteden. “Bij een 

geven in de weer modellen. Daarbij 
kijken ze op alle niveaus, van funda
menteel tot heel toege past. 

Liefde voor natuurkunde
Zelf zit Van de Wiel aan de fundamen
tele kant van het onderzoek. “Wat 
ik heel leuk vind is om ingewikkelde 
fysische systemen te vereenvoudigen 
tot hun essentie. Dat doe je door met 
wiskundige technieken te kijken hoe de 
interacties zijn tussen die weer proces
sen. In plaats van alle toeters en bellen 
die je in een prak tisch model moet bij
houden, snijd ik alles weg, behalve de 
essentie. Die passie voor natuur kunde 
zat er al jong in bij Van de Wiel. “Ik 
las er als kind al boeken over. Ik wilde 
eigenlijk natuurkunde stu deren, maar 
koos in een opwelling voor Bodem, 
Water, Atmo  s feer in Wage ningen, 
omdat ik ook inte resse had in biologie 
en schei   kunde.” De natuur kunde bleef 
echter trekken, dus na een aantal jaren 
on der   zoek in Wageningen maakte hij 
de over stap naar de facul teit Techni sche 
Natuurkunde bij de TU Eind hoven. 
En nu de TU Delft.

“Als meteoroloog zat ik toch een beetje
geïsoleerd in Eindhoven. om top onder
zoek te doen, moet je een grote kriti 
sche massa hebben, en dus mensen 
waar je kruis bestui vingen mee krijgt. 
Dit is de beste locatie voor omgevings
natuurkunde. Mijn onderzoek heeft 
raak vlakken met onderzoek bij LR, 
zoals windmolen turbulentie, en met de 

geo weten schappen. Ga je in de meteo
rologie richting extreem weer dan heb 
je weer een link met hydrologie en de 
planning van stad en riolen.” 

Verwondering
Eigenlijk is Van de Wiel altijd wel met 
zijn vak bezig. “Je ziet iets en je wilt het 
kunnen verklaren. Je zit bijvoorbeeld in 
de auto en boven de weg is het helder, 
maar daarnaast boven het weiland 
hangt dichte mist. Die mistbanken 
kun  nen over de weg gaan drijven. 
Maar waarom ontstaan die mistbanken 
eigen lijk boven het weiland en niet 
boven het wegdek?” 

Die verwondering wil hij ook op zijn 
studenten overbren gen. “Ik wil ze 
uitleggen dat je allerlei zaken kunt 
begrijpen met basale natuur kunde, 
maar dat er ook nog ont zet tend veel 
uitdagingen blijven. Telkens als je iets 
begrepen hebt, komt er iets nieuws dat
je niet begrijpt.” Dat is vol gens hem
ook het belang van aca demisch onder
wijs. “op school is alles dicht getim  merd, 
zo van: dit zijn de wetten van Newton. 
Hier kun je zeggen: ik weet het ook niet, 
daarvoor hebben we jullie nodig als 
nieuwe generatie onder zoe kers.” 
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Oplossingen 
voor een 
extremer 
klimaat

stan daard methodiek om de vele uit
vin dingen gelijk waardig te toetsen en 
voor de markt gereed te maken, zegt 
Jonkman. “Daar komt ook een stuk 
ethiek om de hoek kijken. We gaan 
bijvoor beeld kijken naar de maat
schappe lijke acceptatie van een inno
vatie, maar ook naar de commer ciële 
haalbaarheid. En we werken aan het 
vormen van een netwerk tussen share
holders, gebruikers en ontwikke laars.”

Toegepast onderzoek
Het zwaartepunt bij BRIGAID ligt dus 
hoofdzakelijk op toegepast onderzoek, 
onderstreept Jonkman. “We zullen ons 
dus niet uitgebreid focussen op pro
mo ties of het alleen maar publiceren 
van weten schappelijke artikelen. Het 
onderzoek is vooral gericht om de 
werkbaarheid van nieuwe technieken 
aan te tonen, te testen en verder te 
ontwikkelen. Meerdere ideeën die de 
komende jaren worden uitgetest, zijn 
door commerciële partners aange dra
gen. Er is ook budget beschikbaar om 
aan spre kende ideeën verder te kunnen 
ontwikkelen.”

BRIGAID ging afgelopen mei officieel 
van start, met een grote bijeenkomst 
in Delft van de samenwerkende part
ners. Hoe het onderzoeksgedeelte 

er uiteindelijk uit komt te zien, moet 
gedurende dit jaar verder vorm gaan 
krijgen. Jonkman, die verantwoordelijk 
is voor de projectleiding en coördinatie, 
is druk bezig met het samenstellen van 
zijn eigen team in Delft. “De kern van 
het team staat inmiddels. Daarnaast 
worden ook nog mensen gezocht voor 
de wetenschappelijke staf. Zo gaat een 

postdoc bijvoorbeeld de ecologische 
impact van verschillende innovaties 
bestuderen en een andere onderzoeker 
kijkt naar de technische effectiviteit.”

Voor de faculteit CiTG werken onder 
andere de afdelingen waterbouwkunde 
en waterbeheer aan BRIGAID mee. 
Verder zijn onderzoekers aan de facul
teit Techniek, Bestuur & Manage ment 
en het Valorisatie Centrum betrokken.

Flood Proof Holland
ook in Delft worden de komende jaren 
verschillende uitvindingen getest om 
schade door droogte, over stromingen 
en extreem weer te verkleinen. Daar 
voor zal bijvoorbeeld de weten schap
pe lijke proeftuin Flood Proof Holland 
worden gebruikt. Deze proef polder, 
gelegen naast de A13, is speciaal ont
wikkeld voor het testen van innova ties 
voor tijdelijke water keringen (zoals 
zand zakken) om over stromingen te 
voorkomen.
 
“Zo is er bijvoorbeeld een Nederlands 
bedrijf met een idee voor het aanleggen 
van een tijdelijke waterkering. Met hun 
vinding zou je dijken, in een situatie 
met hoog water, tijdelijk kunnen op

H
et internationale karakter van 
het project wordt onderstreept 
door de vele partijen die aan 
BRIGAID deel nemen: 24 orga

nisaties uit twaalf landen hebben de 
handen ineen gesla gen, waaronder 
zeven univer sitei ten en diverse kleine 
bedrijven. Het onderzoeksbudget 
van 7,8 mil joen euro is gefinancierd 
vanuit het Horizon 2020 programma, 
het stimulerings programma van de 
Europese Commis sie bedoeld voor 
Europees onderzoek en innovatie. 

“BRIGAID is heel internationaal opge 
   zet,” vertelt Jonkman. “Naast weten
schappers van de TU Delft doen bijvoor 
beeld ook onderzoekers van uni ver si  
teiten in Leuven en Bologna mee. Ver der 
zijn er verschillende part ners betrok ken 
uit landen geaffi li eerd met de Euro pe
se Unie, zoals Israël en Albanië. Het 
onder   zoeks programma is divers en 
veel omvattend, zo gaan antropo  logen 
uit oxford en aan nemers in Roemenië 
allemaal een steentje bij dragen.”

Centraal in het onderzoek van BRIGAID 
staan tal van innovaties die bedacht 
zijn om de risico´s en gevolgen van 

droogtes, overstromingen en extreem 
weer te verkleinen. ook onderzoek 
naar betere bestrijdingstechnieken 
van bosbranden is onderdeel van 
het project. In totaal worden van 
ongeveer honderd innovaties de 
komende jaren de effectiviteit verder 
onderzocht en getoetst. Uiteindelijk is 
het de bedoeling dat zo´n dertig van 
de meest veelbelovende vindingen op 

de markt gaan verschijnen. Jonkman: 
“Dat wordt de grote uitdaging: het 
praktisch toepasbaar maken van de 
vele goede innovatieve ideeën die de 
weg nog moeten bewandelen naar een 
volwaardig product.”

onderdeel van het onderzoekstraject 
is daarom het ontwikkelen van een 

hogen of verstevigen en daarmee een 
over stroming voorkomen,” vertelt Jonk
man. “De ondernemers zijn voor hun 
idee op zoek naar technische kennis. 
Zo willen ze bijvoorbeeld weten hoe 
hun uitvinding werkt en hoe betrouw
baar het is. Ze zijn weliswaar thuis in 
het bedrijfsleven, maar kennen de weg 
in de academische waterwereld nog 
niet goed. In BRIGAID beogen we juist 
zulke samenwerking tussen bedrijven, 
universiteiten en overheidsinstituties.”

Een soortgelijke proeftuin wordt 
momen  teel in Roemenië aangelegd. 
Jonkman: “ook deze proeftuin is in 
de eerste plaats bedoeld voor inno
va ties gericht op het voorkomen 
van overstromingen. Die komen 
in Roemenië nog regelmatig voor. 
Het land kent veel kleine riviertjes 
die lang niet allemaal met dijken 
worden beschermd.”

Daarnaast worden wetenschappelijke 
proeftuinen op andere buitenlandse 
locaties aangelegd voor het testen 
van technieken om droogtes of 
extreem weer te weerstaan. “We 
willen uitvindingen het liefst in het 
veld uittesten, dus zo veel mogelijk 
op relevantie locaties,” zegt Jonkman. 
“In Israël willen we bijvoorbeeld een 
proeftuin opzetten voor het testen van 
innovaties voor droogtes. Terwijl we in 
Venetië oplossingen willen aandragen 
voor het toenemende risico op over

stro mingen, vanwege het stijgen van 
de zeewaterspiegel en de dalende 
bodem waar Venetië op is gebouwd.”

Het is het veelzijdige en grens over
schrijdende karakter dat BRIGAID 
zo’n uniek onderzoeksproject maakt. 
Jonkman: “Het is als een kerstpakket 
met allemaal leuke ideeën die we uit 
kunnen pakken. Maar BRIGAID is ook 
een selectieproces: sommige ideeën in 
het pakket zullen minder vaak worden 
gebruikt. Uiteindelijk zal dus niet alles 
in goud worden omgezet.” 

BRIGAID past volgens Jonkman ook 
in een grotere trend waarbij weten
schap pers aan de universiteit vaker 
een samen  wer kings verband aangaan 
met commer ciële bedrijven. “Hiermee 
laten we ook zien hoe je de metho
dische kennis, die bij universiteiten 
ruim voor handen is, in kan zetten voor 
maat   schap pelijk relevante kwesties. 
We kijken bij elk idee naar de haalbaar
heid en de kansen voor commer cieel 
succes. De methodiek die wij daar
voor ontwikkelen vormt, wanneer 
BRIGAID is afgerond, hopelijk een 
nieuwe standaard voor het toetsen 
van volgende, toekomstige ideeën.”

klimaatwetenschappers verwachten dat in de toekomst vaker 
droogtes, overstromingen en extremer weer voor zullen komen 
door het verder opwarmen van de aarde. Het ambitieuze 
onderzoeksproject BRIGaID (Bridging the Gap for 
Innovations in Disaster Resilience), waarmee Europese 
universiteiten, onderzoeksinstituten en bedrijven afgelopen 
mei van start gingen, richt zich op het vinden van nieuwe 
oplossingen voor deze natuurrampen. 

Doel van het project is het ondersteunen en ontwikkelen van 
innovatieve technieken die het hoofd kunnen bieden aan de 
dreiging van vaker voorkomend natuurgeweld. 

In het veelzijdige onderzoeksprogramma is een belangrijke 
rol weggelegd voor de TU Delft. Prof. dr. ir. Bas Jonkman 
(39), hoogleraar Integrale Waterbouwkunde bij CiTG, heeft 
de leiding over het vierjarige onderzoeksproject. 

BRIGAID

“Het praktisch toepasbaar maken van de vele 
goede innovatieve ideeën die de weg nog 
moeten bewandelen naar een volwaardig 
product, dat wordt de grote uitdaging.”
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10.000 plastic 
plantjes in het

waterlab

I
n het betonlab van Stevin II hebben 20 studenten en onderzoekers van 
de afdeling Bouw & Infra de eerste cement vrije betonkano ooit gegoten. 
Dispuut Ubase won hiermee twee prijzen tijdens de jaarlijkse Beton kanorace: 
hun boot van 250 kilo was de zwaarste van het jaar, maar ook de duur zaamste 

vanwege het bijzondere materiaal.

De boot werd gemaakt van geopolymeer beton  een duurzaam alternatief 
voor beton doordat er geen cement als bindmiddel gebruikt wordt. 
Bij de pro duc tie van cement komt namelijk veel Co2 vrij 
en moeten ruwe grondstoffen verwerkt worden. Geopoly
meer beton is duurzamer, omdat in het bind middel afval
stoffen hergebruikt worden die toch al ont staan bij de 
productie van staal. Hoogovenslak, bijvoorbeeld, 
of vliegas.  

Bouw & Infra werkt nu aan gestandaardiseerde meng 
verhoudingen voor de bouw wereld. Want alleen door 
regels en richtlijnen op te stellen zullen in de toe komst 
niet slechts kano’s, maar hele huizen blok ken gebouwd 
kunnen worden van dit duurzame constructiemateriaal. 

“In fase één lieten we vervol gens 
het water zo’n 90 uur lang stro men: 
er ontstonden zandbanken, en erosie 
aan de andere zijde. Bij fase twee 
deden we hetzelfde nog een keer, 
maar na een week plaatsten we 
vegetatie op de uiterwaarden. In 
de derde fase herhaalden we het 
hele proces nog een keer, en zet-
ten we niet alleen vegetatie op 
de uiterwaarden maar ook op de 
zandbanken.” Gedurende elke fase 
kon Vargas het proces af en toe 
stoppen om kleine zwarte vier-
kant jes in de rivier te gooien, die 
met een laser te detecteren en zo
te meten hoe het water stroomde. 

In de grote goot van het 
waterlab stroomt een rivier, 
vol met kleine groene plastic 
plantjes. PhD’er Andrès Vargas 
onderzoekt hier hoe rivieren 
zich gedragen. Wat bepaalt 
de uiteindelijke vorm van een 
rivier? Als je dat weet, kun 
je beter beslis sin gen nemen 
over steden en grond die aan 
de rivier liggen. Bijvoorbeeld: 
waar bouwen we een brug? 
En wat voor effect heeft dat 
weer op de rivier, en het land 
eromheen?

Veel werk, veel lol
Om de rol van vegetatie te vervul-
len, koos Vargas voor kleine plastic 
plantjes. “We hebben er 10.000 in 
de goot ge plaatst. Dat was erg leuk, 
maar ook ontzet tend veel werk. We 
deden het in shifts, telkens een uur 
lang plantjes in de oevers steken. 
Langer hield je het niet vol, want je 
hing op de kop en kreeg kramp in 
je armen.” Maar het was het waard. 
“We hebben unieke data verzameld! 
Elders is zoiets alleen in hele kleine 
miniatuurversies onderzocht, met 
louter kwalitatieve uitkomsten. 
Nu hebben we voor het eerst 
kwantitatieve data.”

Een betonkano 
zonder cement

Vaak wordt aan ge nomen dat het land 
dat aan de ene zijde van de oever 
erodeert, er aan de andere zijde weer 
bijkomt. Maar zo simpel werkt het 
niet. Dat komt onder andere door de 
rol van vegetatie in dit hele proces, 
en daar begint mijn onder zoek. Ik wil 
weten welke rol vegetatie speelt in 
de aanwas van rivieroevers.”

Het experiment
Om dit te ontdekken en te modelleren, 
is Vargas zijn experiment in het lab 
begonnen met een rechte, smalle 
en lange beek in de grote goot. Hij 

cre ëerde scenario’s met en 
zonder planten.

De rol van vegetatie

D
e twee belangrijkste veran-
de ringen die de vorm van 
een rivier bepa len zijn de 
hoogte van de bedding en 

de processen van de oevers. Wan-
neer een rivier meandert, is er bij 
de oevers sprake van erosie aan de 
ene kant en aanwas aan de andere 
kant. Er bestaan vandaag de dag 
meerdere modellen die aan de hand 
van de stroming van de rivier kunnen 
berekenen hoe de oevers eroderen.

“Maar bij het berekenen van de aan-
was beginnen de problemen, want 
daar zijn geen modellen voor. 
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D
r. oded Cats is geïnteresseerd 
in het openbaar vervoer van
wege de maatschappelijke 
rol ervan, maar persoonlijke 

motieven spelen ook een rol. “Toen ik
op de middelbare school in Tel Aviv 
zat, woon den we in een buitenwijk 18 
kilo meter verderop, maar het kostte me 
minstens anderhalf uur om op school 
te komen”, vertelt hij. Dat was niet 
alleen frustrerend, maar Cats vroeg 
zich ook af of het niet wat efficiënter 
kon. onderzoek naar het runnen van 
oVsystemen is tegenwoordig nu juist 
zijn werk. “Ik houd me vooral bezig 
met het ontwikkelen van modellen om 
beleids makers te helpen bij het nemen 
van beslissingen, zowel strategische als 
operationele.”

Zijn interesses binnen het transport
domein zijn erg breed. “Ik vind het hele 
spectrum aan onderwerpen leuk, of het 
nu gaat om het evalueren van gratis oV 
in Estland, of het testen van nieuwe 
vervoersmaatregelen in Stockholm, 
of het beoordelen van de NoordZuid
lijn in Amsterdam op robuustheid en 
capa  ci teit. Ik houd er ook van om met 
gedetail leerde modellen te werken aan 
het synchro niseren van het overstap  pro
ces, of aan de informatie voorziening 
voor reizigers bij storingen.” 

Het raakvlak van al die onderwerpen 
zit hem in de gebruikte stochas tisch
dynamische modellen. “Daarmee 
kunnen we nabootsen wat er in 
systemen in de loop van de tijd 
gebeurt. Verkeersdynamiek en de 
beslissingen van reizigers over welke 
route ze kiezen, beïnvloeden elkaar 
wederzijds. Dat is een dynamisch 
proces omdat we reageren op wat 
er gebeurt, terwijl het gebeurt. Die 
onzekerheden proberen we in het 
model onder te brengen.” Dat doet 
hij momenteel binnen twee grote pro
jecten: TRANSFoRM en SCRIPTS.
 
Het had allemaal heel anders kunnen 
lopen. Cats studeerde oorspronkelijk 
business management en psychologie 
in Tel Aviv. “Ik kwam er al snel achter 
dat psychologie niets voor mij was. 
Maar met die bachelor op zak kon ik 
in allerlei richtingen doorstuderen”, 
vertelt hij. Hij koos voor operations 
Research aan het Technion in Haifa, 
en specialiseerde zich vervolgens in 
openbaar vervoer tijdens zijn promotie
onderzoek. Hij deed een duaal promotie 

traject en verhuisde in het tweede jaar
naar kTH in Stockholm, waar hij aan 
bleef als onder zoeker. En nu dus de 
TU Delft. 

“Hier ben ik een beetje een buiten
beentje”, geeft hij toe. “Ik ben geen 
civiel ingenieur en ook geen wis kun
dige.” kijk je naar zijn onderzoek, 
dan zou je dat niet zeggen. “Ik pro
grammeer zelf mijn modellen. Ik heb 
ook ervaring met operationeel onder
zoek, inclusief netwerk en stromings
modellen, optimalisatie, planning en 
simulatie.” Toch komt zijn achtergrond 
in de psychologie ook nog steeds van 
pas. “Waarin verschilt vervoer nou van
bijvoorbeeld natuurkunde? Het draait 
om mensen die beslissingen nemen”, 
merkt hij op. “Hoe reageren mensen op 
informatie? Wat doen ze in de drukte? 
op grond waarvan neemt de verkeers
leider beslissingen? En hoe veel hebben 
mensen over voor de verschillende on
der delen van hun reis? Dat zijn vragen 
waar je gedrags  modellen voor nodig 
hebt.” Daarvoor werkt hij dan weer 
samen met collega’s die gespeciali
seerd zijn in keuze gedrags modellen 
en transporteconomie. 

TRANS-FORM
De naam TRANSFoRM is een woord
spe ling. “We willen de transfer, dus 
het overstappen van passagiers 
trans   formeren”, legt Cats uit. Met ‘we’ 
bedoelt hij dan een consortium van 

Alleen al in Nederland maken 
miljoenen mensen gebruik 
van het openbaar vervoer, 
en daar betalen passagiers 
en belastingbetalers samen 
miljarden voor. Hoe kunnen 
we het openbaar vervoer 
aan trekkelijker maken voor 
de reiziger en hoe kunnen we 
beleidsmakers en vervoers
bedrijven helpen om de juiste 
beslissingen te nemen om 
het oV efficiënter te maken? 
Dat is het soort vragen waar 
Dr. oded Cats zich in zijn 
onderzoek over buigt.

Transp ort transformaties

Grip op 
de golven
De traditionele kunst van het 
navigeren op golven ontrafelen  

De oorspronkelijke inwoners van de Marshalleilanden konden door golven te lezen 
van het ene eiland naar het volgende eiland honderden kilometers verderop zeilen. 
Ze hadden geen kompas of gps maar kwamen toch vrijwel altijd keurig aan. Gerbrant 
van Vledder, oceanograaf bij de TU Delft, wilde snappen hoe ze dat toch deden. Met 
twee andere wetenschappers volgde hij dagenlang een Marshallese zeilboot om de 
traditionele kunst van ‘golfnavigatie’ te bestuderen en te kunnen behouden.

Koers bepalen
De reis duurde vijf dagen. Kapitein Alson Kelen bepaalde de route. Hij is waarschijnlijk ’s werelds laatste golf-
navigator die de weg bepaalt met behulp van de zon, de maan, de sterren en de golven. Gerbrant en zijn collega-
onderzoekers bestudeerden zijn gebruiken en bevroegen hem hoe hij de golven aanvoelt en interpreteert. Op open 
zee maken de navigators gebruik van de regelmatige deining op de oceaan. Deze golven hebben een betrekkelijk 
constante richting en periode, en kunnen daarom worden gebruikt om koers te houden: door te sturen met een 
vaste hoek ten opzichte van de richting van een bepaalde gekozen deiningsgolf.

Eilanden aanvoelen
“Het fascinerendste is de manier waarop de zeevaarders de aanwezigheid van eilanden in de buurt opmerken, tot 
een afstand van wel 40 km”, vindt van Vledder. “Eilanden kunnen de golfvoortplanting op verschillende manieren 
beïnvloeden. Ze kunnen de golven blokkeren, zodat er een schaduwzone achter een eiland ontstaat. Buiging van 
golven rondom een eiland kan de richting van de golven veranderen en voor interferentiepatronen zorgen, en 
eilanden kunnen golven zelfs weerkaatsen. Zo veroorzaken eilanden subtiele veranderingen in golfeigenschappen 
die door scherpe observatie kunnen worden opgemerkt. Op deze wijze kunnen de navigators hun positie ten 
opzichte van een eiland bepalen.”

Zeekaarten van stokjes en schelpen
Hun kennis leggen eilandbewoners vast in ‘stick charts’; bouwsels van kokospalmstokjes en schelpen, die tezamen 
schematische zeekaarten voorstellen met de deiningen, stromingen, golven en eilanden. Gerbrant probeert nu 
deze traditionele kennis en termen in te passen in de westerse terminologie voor golfverschijnselen. “Daarbij is er 
niet alleen een taalbarrière maar ook een conceptuele”, legt Van Vledder uit. “Zo hebben de Marshallese navigators 
allerlei namen voor golfverschijnselen waarvan niet altijd duidelijk is wat er bedoeld wordt.”

Model voor de golven
Sinds zijn thuiskomst combineert Gerbrant de plaatselijke kennis van eilandbewoners, zijn golfwaarnemingen ter 
plekke, satellietwaarnemingen en groot- en kleinschalige golfmodellen om deze golfnavigatie te doorgronden. 
Om de interactie tussen golven en eilanden te onderzoeken maakt hij gebruik van de door de TU Delft ontwikkelde 
golfmodellen SWAN en SWASH. Informatie over de achtergronddeining werd verkregen uit het oceanen dekkend 
WaveWatch III golfmodel. “Deze modellen helpen bij het ontrafelen van de geheimen van de zeevaarders van de 
Marshalleilanden. En zo kunnen we deze traditionele kennis aan een jongere generatie doorgeven.”
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daar, de HTM, is een part ner in het pro
ject.” De andere twee deel projecten 
gaan kijken naar de nationale en regio
  nale spoorwegen in Zweden en naar 
een specifiek over  stap station in Zwit
ser   land. Het nieuwe model dat het 
on der zoek moet opleveren, wordt dan 
uitge test voor de Haagse situatie, maar 
zal ook algemeen toepasbaar zijn. 

SCRIPTS
Het project SCRIPTS richt zich op 
flexi belere vervoerssystemen in het 
alge meen. “Dat kan alles zijn van het 

kunnen aanpassen van je dienstregeling 
aan de vraag tot aan de ‘sharification’ 
van het hele vervoerssysteem”, aldus 
Cats. ontwikkelingen als de komst van 
de smartphone en de automatisering 
van het rijden wakkeren een vervoers
revolutie aan, en dat kan zowel een 
kans als een bedreiging inhouden voor
de vervoersbedrijven. “openbaar ver
voer is in principe een kanshebber bij 
ontwikke lingen als zelfrijdend ver voer 
en de vraag naar flexibelere dienst
ver lening.” Echter, met grote auto 
fabrikanten en ITbedrijven die op een 

uni ver si teiten, industriële partners, 
over heden en particuliere vervoers be
drijven in Zwitserland, Zweden, Spanje 
en Ne der land  dit onder leiding van de 
TU Delft. Cats was de hoofd aanvrager 
van het project waar in totaal 1,8 mil 
 joen euro mee gemoeid is, waarvan 
zo’n drie ton naar Neder land gaat. Het 
project wil met behulp van gegevens 
over pas sa giers stromen het over stap
pen in geval van storingen verbeteren. 

ook hier spreekt Cats weer uit eigen 
ervaring: “Ik moest laatst per trein naar 

wel in tijd als ruimte kunt beperken.” 
“Die dingen worden nu nog vaak ge
managed vanuit het perspectief van het 
rollend materieel”, gaat hij verder. “Wij 
willen juist dat het beslissings proces 
uitgaat van de reiziger. Het nieuwe 
model moet gaan voorspellen wat de
gevolgen voor de reiziger zijn van maat  
regelen als omleidingen of gewij  zig de
dienst  regelingen. op basis daar van
kan de vervoerder dan de juiste beslis
 singen nemen om het pas sa giers zo 
goed mogelijk naar de zin te maken 
binnen de opera tionele beper kingen.”

Cats gelooft dat het real time rege len
van het oV bij storingen de reiziger 
veel ellende kan besparen, maar dit 
was tot voor kort nog niet moge lijk.
“Tegenwoordig hebben we smartcard
gegevens, zoals van de oVchipkaart. 
En als je weet waar mensen zich be vin   
den, kun je proberen te voor spel len 

waar ze heen gaan. Dus nu is er geen 
enkel excuus meer om het niet te 
doen.” 

Het project bekijkt de problematiek op
verschillende niveaus, van het niveau 
van nationale en regionale spoorwe
gen tot aan groot stedelijke bus/trein/ 
   metrosystemen en zelfs tot in speci fieke 
vervoers  knooppunten. “We gaan ook 
 de voetgangers stromen op over stap 
plaatsen voor het oV moni toren”, ver 
 telt Cats. “In Nederland is Den Haag ons 
living lab. De plaatselijke ver voer der

Xxxxxx

 

Scripts is een van de 
projecten die valt on-
der SURF: Smart Urban 
Regions of the Future, 

een programma van NWO in samenwerking met 
een aantal ministe ries. Binnen SURF werken 
internationale consortia van wetenschappelijke 
onderzoekers en partijen uit de praktijk samen 
aan kennis op de raakvlakken van ruimte, wonen, 
bereikbaarheid, economie en bestuur. 

Daarbij staan de steden, als smart cities, centraal. 
Hoe kunnen stedelijke regio’s meer en meer techno-
logisch smart functioneren, om zo onder andere een 

competitief voordeel te behalen uit stedelijke (infra)
structuren? Bart van arem, hoogleraar Transport-
modellen en hoofd van de afdeling Transport en 
Planning, vertelt: “Binnen onze afdeling richten we 
ons op de toepassing van IcT in het verkeer. Onze 
kracht is dat we sterk theoretisch kunnen werken, 
maar daarvoor hebben we wel voortdurend data 
nodig van onze praktijkpartners. Met verkeer kun 
je alleen maar meten in de praktijk.” 

Van arem heeft ook een SURF-project binnen ge-
haald, STaD, waar de TU Delft zelf projectleider van 
is. STaD focust op de betekenis van automatisch 
rijden in een stedelijke regio.  

“Moet je bij een smart city anders gaan investeren 
in wegen? Los je files op met extra wegen of 
met automatische voertuigen? En wat zijn de 
implicaties voor het parkeerbeleid, en voor het OV? 
Het is wereldwijd een unieke vraagstelling om 
de implicaties van automatisch rijden te onder-
zoeken op de fundamentele manier waarop wij 
dat nu in Delft doen.” 

En wat betekent SURF voor de toekomst? “Via dit 
programma kunnen we laten zien hoe je met weten-
schappe lijk onderzoek naar IcT-toepassingen in het 
verkeer kunt bijdragen aan efficiënte en duurzame 
mobiliteit.”

SURF

Stuttgart. Dat zou zes uur duren, en 
het was goedkoper dan vliegen. Maar 
het werd een ramp: ik moest acht keer 
overstappen in plaats van twee, en was 
8,5 uur onderweg. Dit soort extreme 
ervaringen hebben hun weerslag op hoe 
mensen over het oV denken.” 
 
Daarom zijn veel vervoerders erop 
gebrand om de robuustheid en de 
veerkracht van het oV te verbeteren. 
“Met veerkracht bedoelen we hier hoe 
goed het systeem om kan gaan met 
verstoringen, zodat je de gevolgen zo

Transp ort transformaties
stuk van de koek azen, kon dit ook wel 
eens een bedreiging worden. “Als zelf
rijdende voertuigen eerst in particuliere 
handen komen, zal de vraag naar open 
baar vervoer juist afnemen, terwijl de 
verkeers en parkeerdrukte dan juist 
zullen toenemen.” 

SCRIPTS is een Nederlands consortium 
onder leiding van de Technische Uni ver 
siteit Eindhoven; de TU Delft neemt 
het modelleer werk van het project 
voor haar rekening. “Wij proberen uit 
te zoeken hoe en waar die nieuwe 

ver voers modaliteiten zouden kunnen 
samen werken met het tradi tio nele 
open   baar vervoer”, zegt Cats. 

“We zul  len altijd wel metrolijnen 
en andere vertrouw de vormen 
van oV nodig heb  ben. Maar welke 
niches kunnen deze nieuwe vormen 
vullen?” Een van de praktijk  studies 
zal plaatsvinden in Amsterdam, in 
samenwerking met AMS. “We gaan 
onderzoeken of er behoefte is aan 
vervoer op afroep om passagiers naar 
Station Noord, het eindstation van de 
nieuwe NoordZuidlijn, te brengen.” 

De vraag hoe het ideale ontwerp 
van zo’n systeem er dan uit moet 
zien, staat centraal in dit onder zoek. 
“Hoeveel voer  tuigen moet je dan heb
ben, en bied je alleen recht streekse 
ritjes aan, of pik je ook nog mensen 
onderweg op? En als je een bepaalde 
dienst  ver lening aanbiedt, hoeveel vraag 
zal er dan naar zijn?” De resultaten 
worden weer gebruikt als input voor 
het onder zoek van de andere partners. 
Zij gaan de lang verwachte business
modellen ontwikkelen voor zulke 
diensten.  

“Vervoersbedrijven staan te springen 
om aan te sluiten bij de laatste ontwik
kelingen”, weet Cats. En dat kan alleen 
maar goed nieuws zijn voor reizigers. 

“Hier ben ik een beetje een buitenbeentje. Ik ben 
geen civiel ingenieur en ook geen wiskundige. 
Kijk je naar mijn onderzoek dan zou je dat niet 
zeggen. Ik programmeer zelf mijn modellen.”
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H
ij pleit voor slimmere oplos
singen en een nieuw para
digma voor onze water infra
structuur onder de noemer 

Urban Water Infrastructure. oplos  
sin gen bedenken voor onze water 
pro blemen en de water infra struc tuur 
vernieuwen kun je niet vanuit één 
discipline, stelt Jules van Lier. Er is 
kennis nodig over afvalwater zuivering 
en drinkwater voorziening, maar ook 
van asset management, nieuwe mate
rialen voor pijpleidingen en slimme 
monitoringstechnieken. “Delft is de 
enige plek waar al de benodigde disci 
plines bij elkaar zitten om dit vraag stuk 
aan te pakken, maar het is nog wat 
versnipperd. We bundelen nu onze 
ken nis binnen dit thema zodat we meer 
samenwerken, uit kunnen bouwen en 
onze kennis kunnen toepassen in het 
werkveld.” 

Beheer en onderhoud
Vooral waterschappen en gemeenten 
hebben behoefte aan die toegepaste 
kennis. “Er ligt voor een paar honderd 
miljard aan pijpleidingen onder de 
grond in Nederland en veel leidingen 
zijn inmiddels aan vervanging toe. 
Dat kost klauwen met geld. Gemeen
ten hebben veel behoefte aan tips 
en tricks op het gebied van asset 
management om de boel langer aan 
de praat te houden.” 

ook kan Delft wat betekenen in 
het vroeg op spo ren van potentiele 
problemen in rio le  ring en andere 
leidingen. “We kun nen sensor tech no
logie toepassen in leidingen, robotjes 
door de pijpen sturen of met behulp 
van satellieten risico’s op spo ren”, aldus 
Jules van Lier. “Er is nog veel winst 

te behalen op het gebied van deze 
‘remote sensing’ tech nieken voor de 
waterinfrastructuur. Daar kun nen we 
binnen dit thema mee aan de slag.”

Een gesloten kringloop
ook op het gebied van afvalwater
behandeling moeten we volgens Jules 
heel anders gaan denken. We kunnen 
volgens hem veel efficiënter met ons 
drinkwater en afvalwater omgaan 
als we gaan denken in kringlopen en 
recycling. Hij legt uit: “De basis voor 
ons sanitaire systeem stamt nog uit 
de Romeinse tijd; via afvoerputten en 
pijpleidingen verzamelen we al ons 
afvalwater, bestaande uit regenwater, 
zwart water en grijs water, op één plek 
en dat leiden we naar zee of gaan we 
behandelen. Waarom houden we deze 
verschillende waterstromen niet apart 
om het beter en sneller te kunnen her
gebruiken? ook kunnen we inmid dels 
heel goed grondstoffen en energie 
terugwinnen uit afvalwater. Als we dat 

Over waterlust en overlast
De infrastructuur van water in de stad vernieuwen

“Delft is de enige 
plek waar al de 
benodigde disciplines 
bij elkaar zitten om 
dit vraagstuk aan 
te pakken.”

Betrouwbaar drinkwater uit de kraan, goede zuivering van afvalwater 
en droge voeten. Dat verwachten we in Neder land en daar zijn we aan 
gewend. Maar ondergelopen hui zen, overstroomde riolen en onbe  gaan 
bare wegen komen steeds vaker voor. Zo kampte de Randstad de laatste 
tijd met ernstige wateroverlast. 

Het kNMI voorspelt dat het aantal extreme buien deze eeuw verder 
toeneemt door de temperatuurstijging van de aarde. Daar is de infra
structuur voor water in onze steden niet op uitgerust, waarschuwt 
hoogleraar Jules van Lier.

Het thema Urban Water Infra
structure krijgt ook binnen het 
onderwijs een plek. De huidige 
mastertrack Watermanagement 
verandert daarvoor het curricu
lum. Die track had binnen de 
specialisatie Sanitary Engin eer
ing drie afstu deer  richtingen: 
afvalwater, drink water en riole
ring. Deze worden vervangen 
voor de thesis track Urban Water 
Engin eering (UWE). ook start 
de afdeling Water manage
ment in september 2016 de 
nieuwe mastertrack Environ
mental Engineering (EE), waar
binnen wordt samengewerkt 
met de faculteit Technische 
Natuur  wetenschappen. 
Wat is het verschil? 

hoge concentraties worden geloosd 
door ziekenhuizen en verzor gings
tehuizen. “Als bij extreme buien 
de riolen vol zijn en overstorten, 
komt dat ver vuilde water direct het 
milieu in.” om gezondheidsrisico’s 
zo laag mogelijk te houden moeten 
we volgens Jules continu onze 
infrastructuur veiliger maken. 

Een hele andere aanpak 
onderzoek binnen Urban Water Infra
structure is niet alleen voor de Neder
landse water infrastructuur nuttig. ook 
wereldwijd ziet Jules kansen. “Met de 

kennis in Nederland over deltagebieden 
en het bouwen op slappe ondergrond 
kunnen we echt wat betekenen in 
over bevolkte delta’s in andere delen 
van de wereld.” De uitdaging zit voor 
hem in het bedenken hoe je het in
lan den zonder noemenswaardige infra 
structuur moet gaan inrichten. “Je hebt
de kans om het daar heel anders of 
meteen goed te doen, zodat je de
hele ontwikkeling die we in Nederland 
heb ben doorlopen kunt overslaan.
In India overal riolering aanleggen is 
onmogelijk, dus je zult creatievere 
oplossingen moeten bedenken.” 

structureel willen doen, betekent dat 
ook wat voor de infrastructuur die je 
moet aanleggen of veranderen om dat 
mogelijk te maken. We moeten toe 
naar een ander paradigma  we moeten 
minder consumptief en veel meer 
cyclisch gaan denken!”

Een specifieke zorg zijn die stoffen die 
we nu nog niet verwijderen maar die
wel in toenemende mate in ons riool 
voorkomen en in het milieu kunnen 
ophopen. Denk hierbij aan medi cijn
   resten maar ook aan anti biotica resis
tente bacteriën die vaak in rela  tief 

Urban Water Engineering
UWE gaat over het kwantitatieve 
aspect van watermanagement, zoals 
de distributienetwerken van drinkwater, 
de riolering, de afvoer en opslag van 
hemelwater. De afdeling verwacht dat 
dit aanslaat bij studenten die Civiele 
Techniek als bachelor volgen. Jules licht 
toe: “Civiele techniek studenten hebben 
minder affectie met chemie en bio logie 
 die willen gewoon dingen bouwen. Zij 
kunnen zich binnen dit thema richten 
op het kwantitatieve aspect, dat ligt 
dichter bij de aard van het beestje.”

Environmental 
Engineering
De track Environmental Engineer
ing richt zich op de water zuive
ringstechnieken en de meer fysi  
sche, chemische en biologische 
aspec  ten. De faculteit TNW helpt 
mee in deze track. Voor het 
college jaar 20162017 hebben 
zich reeds 30 studenten gemeld, 
die veelal van andere Nederlandse 
univer siteiten komen en uit het 
buitenland. Deze master track is 
nieuw in Nederland. Jules licht toe: 
“De opleiding met vergelijkbare 
naam Environmental Sciences in 
Wageningen richt zich op socio
logie, management en milieu
technologie, terwijl deze track in 
Delft puur over engineering gaat. 
ook richt Wageningen zich meer 
op interactie met landbouw, terwijl 
de focus in Delft op de stedelijke 
infrastructuur ligt. In die zin zijn 
we complementair!”

Onderwijs
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Keramiek om 
op te schieten

Bij keramiek denkt de gemiddelde mens eerst aan aarde werk 
of porselein, en in het verlengde daarvan aan breekbaar. 
“Ben je met kevlar bezig?”, hoort Ir. Erik Simons dan ook 
vaak als hij vertelt dat hij onderzoek doet naar kogelwerend 
materiaal, maar het is toch echt keramiek. In samenwerking 
met TNo houdt de promovendus zich namelijk bezig met de 
modellering van de impactwerende eigenschappen van dat 
materiaal. 

E
rik Simons is een promovendus van eigen bodem. 
Hij volgde zijn bachelor en masteropleiding bij 
CiTG en studeerde er cum laude af op het model
leren van schade in beton. Na een uitstapje van 

een jaar, waarin hij onderzoek deed naar medi sche 
lijmen, is hij nu terug bij de sectie Struc tural Mechanics 
voor zijn promotie onderzoek naar keramiek. Beton en 
keramiek ver tonen wel ge lijke  nissen. “Beide zijn sterker 
onder druk dan onder trek be lasting. Een ander raakvlak 
is dat ze beide bros kunnen falen, zonder ver vorming”, 
vertelt Simons. Met andere woorden: het breekt zoals een 
kopje dat je laat vallen. Er zijn ook ver schillen, natuur   lijk. 
“Beton is veel poreu zer dan keramiek en dat levert onder 
hoge druk signifi cant ander ge drag op. Maar je kunt voor 
het modelleren van het materiaal gedrag wel vergelijk
bare principes en ideeën toe passen. De verschillen zitten 
vooral op het niveau van de materiaal structuur.” 

keramiek is zeker geen nieuw mate riaal. Tussen 
de vroege band kera mie ken pot ten in Europa en de 
keramische hitte schilden van de Space Shuttle zit zo’n 
zeven  duizend jaar. In die tijd is het materiaal behoor lijk 
ont wik keld. “Vooral de precieze chemische samenstelling 
en de moderne pro ductie  methoden zijn anders”, vertelt 
Simons. Als kogel  we rend materiaal werd keramiek voor 
het eerst in de jaren zestig  de tijd van de Vietnam oorlog 
 gebruikt. keramiek is namelijk veel lichter dan het staal 
waarvan nog tot in de Eerste Wereld oorlog harnassen 
werden gemaakt. “Tegenwoordig wordt vaak een combi
natie g ebruikt van een plaat staal achter een plaat kera
miek”, aldus Simons. Een van de eerste toe pas singen was 
voor de bepantsering van helikopters, waar gewicht een 
belang rijk aspect is. 

Schietproef
ondanks die lange geschiedenis ont breekt het nog aan 
kennis op het gebied van de impactwerende eigen schap
pen. “Er wordt al jaren onder zoek naar gedaan, maar 
vaak ex peri  menteel”, zegt Simons. Dat werkt als volgt: 
je neemt een stukje pantser mate riaal en schiet erop. 
“Wat je daar uit kunt halen is de situatie voor en na de 
schietproef, en met behulp van hoge snel heids came
ra’s kun je ook nog zien wat er gebeurt en bij welke 
snelheden. Dat werkt misschien goed om te beoordelen 
hoe dik je pantser moet zijn om een bepaald projectiel 
tegen te houden, maar het vertelt je niet zoveel over wat 
er in het mate riaal zelf gebeurt tijdens de inslag.” 

Daar is wel behoefte aan, vooral in de zoektocht naar 
steeds betere mate rialen. Er is namelijk een ver schei
den  heid aan keramische mate rialen denk baar. keramiek 
wordt immers gepro duceerd door het combi ne ren van 
twee of meer chemische elemen ten, vaak een combi
natie van een metaal en een nietmetaal. “Dat is nogal 
een grote groep”, aldus Simons. “Je wilt dus eigenlijk 
van tevoren met een  voudige testen al een selectie kun
nen maken welk materiaal geschikt is voor een pantser, 
niet pas door erop te schieten.” Zo’n een voudige test is 
bijvoorbeeld een statische indrukkings proef, waarbij een 
hard voorwerp in het materiaal geduwd wordt. “Daarmee 
zouden we in principe al iets moeten kunnen zeggen over 
hoe schade zich in het materiaal uitbreidt. Dat hangt weer 
samen met hoe goed het bestand is tegen dynamische 
belastingen zoals een inslag.”
  
Met de uitkomsten van zulke statische experimenten 
wil Simons de bestaande modellen voor dynamische 

belasting van keramiek verfijnen, omdat die verre van 
volledig zijn. “Als we die indruk proeven in een model 
nabootsen, zien we of dat overeenkomt met wat er in 
werkelijkheid gebeurt. Dat geeft ons weer informatie 
over hoe we een beter model kunnen bouwen. Als er 
zich bijvoorbeeld tijdens de proef bepaalde scheuren 
voordoen die de huidige modellen niet laten optreden, 
dan zou er een tekortkoming in het model kunnen zitten.” 

Het tweede deel van zijn onderzoek richt zich op de 
vraag welke feno menen nog helemaal ontbreken in het 
model. “Er is nog veel waarvan we nog niet weten hoe 
het zich op microstructuur afspeelt.” Simons is dan vooral 
geïnte resseerd in de faalmechanismen. “Als je precies 
weet hoe en onder welke omstandigheden keramiek faalt, 
kun je dat gebruiken in het ontwerpen van je pantser. 
Je kunt dan optimaal gebruik maken van het keramische 
materiaal, resulterende in een lichter of sterker kogel
werend vest.”

Kristalstructuur
keramiek bestaat op microniveau uit kristallen; onder 
invloed van krachten van buitenaf, zoals een inslag, zul
len die gaan vervormen. Hoe de structuur precies gaat 
vervormen is afhankelijk van de spanningscondities in 
het materiaal tijdens de inslag, maar die zijn niet overal 
hetzelfde. “Er zijn gebieden waar het materiaal op trek 
wordt belast, en gebieden waar het onder hele hoge 
druk staat. Hoe het materiaal daar reageert en welke 
processen er optreden, verschilt nogal”, legt Simons uit. 
“onder trek  of onder afschuiving  zullen zich scheuren 
vormen tussen de kristallen. Maar onder hogere druk 
treedt die scheurvorming niet of nauwelijks op. In plaats 
daarvan vervormen de kristallen plastisch, iets dat totaal 
niet als bros gedrag kan worden omschreven. onder de 
juiste spanningscondities en bij voldoende vervorming 
kan die plastische vervor ming van de kristallen uiteinde
lijk wel tot scheurvorming leiden.” 

Diamant
Simons’ ultieme doel is om al deze processen en feno
menen op de juiste manier in het materiaalmodel te 
verwerken. om te beginnen voor alumina (aluminium
oxide), dat nu veel gebruikt wordt. “Dat is een hele 
harde substantie, dus als je erop schiet, zal het 
projectiel hevig vervormen en in 
het gunstigste geval zelfs 
verbrij zelen op het pantser. 
Het keramiek zelf zou daarbij 
ook kapot kunnen gaan, 
maar dat is van minder 
belang zolang het projectiel 
zijn energie maar verliest.”

 

Stochastic Macroscopic 
Analysis and Modelling 
for Traffic Management 
Simeon Calvert
Wat is het effect van spitsstroken, 
matrixborden en toeritdosering? Deze 
soort verkeersmaatregelen blijkt 
effectiever dan gedacht voor het 
voorkomen van files, de doorstroom 
van het verkeer en het verkorten 
van de reistijd. Dat ontdekte Simeon 
Calvert, die op 26 mei 2016 op dit 
onderwerp promoveerde. 

om de effectiviteit van deze maat
regelen te berekenen, ontwikkelde 
Simeon nieuwe modellen die de 
reistijdvoorspelling verbeteren door 
onzekere factoren op de weg mee 
te nemen. Verkeer is altijd anders: 
de doorstroom wordt bepaald door 
het weer, rijgedrag van bestuurders 
en wegwerkzaamheden. Dit soort 
onzekerheden hebben invloed op 
de doorstroom. Simeon: “In oude 
modellen wordt geen rekening ge  
houden met deze onzekere facto ren. 
Door die wel mee te nemen in de 
reis tijd voorspelling, worden de 
voorspellingen nauwkeuriger.”

In plaats van de reistijd te bereke
nen op basis van gemiddelde dagen 
(zoals de gemiddelde verkeersdrukte 
in een bepaalde maand), berekende 
Simeon de reistijd op basis van de
daadwerkelijke drukte en met oog 
voor deze onzekere factoren. Met 
zijn verbeterde methode blijkt dat 
verkeersmaatregelen zoals spits 
stroken efficiënter zijn dan voor
heen werd gedacht.
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Upflow gravel filtration 
for multiple uses
Luis Dario Sanchez Torres
Door vervuiling van het water in 
meren en rivieren, wordt in Colombia 
steeds vaker grondwater gebruikt 
om drinkwater van te maken. Helaas 
bevat het grondwater in Colombia 
hoge concentraties ijzer(Fe) en 
man gaan (Mn). Dit is onaan ge  naam 
voor mensen en leidt tot verstop
pin gen in leidingen. Hoe kun je 
dit grondwater zuiveren op een 
goedkope en duurzame manier 
zodat ontwikkelingslanden betere 
toegang hebben tot zuiver water? 

opwaartse grindfiltratie is een tech
no logie om water voor te behan de
len. Water wordt door grind ge leid 
en het grind haalt de eerste ver vui
lingen eruit. Het is een goedkope 
en eenvoudige methode die op het 
platte land en in kleine steden in 
Co lom bia al decennia gebruikt wordt. 
Maar het is niet goed bekend of 
deze technologie kansen biedt om 
specifiek de hoge concentraties Fe 
en Mn uit grondwater te verwijde ren.

Luis Dario Sanchez Torres onder
zocht opwaartse grindfiltratie om 
beperkingen, andere toepassingen 
en verbeteringen te ontdekken. 
Hij ontdekte dat opwaartse grind  
 filtra tie veel potentie heeft voor 
een duur zame en goedkope 
waterzuiveringsoplossing.

Decen trale oplossingen, bijvoorbeeld, 
waarbij je de ketens kleiner maakt. of 
manieren aanreiken waarmee mensen 
zelf en veel dichter bij huis hun eigen 
water kunnen zuiveren. 

Ambitie
Bestaande initiatieven en onderzoeken 
binnen Urban Water Infrastructure 
worden de komende jaren verder uit
gebouwd. Een aantal mensen werkt 
al op dit onderwerp. Marie Claire ten 
Veldhuis is universitair docent Urbane 
Hydrologie en Lisa Scholten is dit jaar
gestart als tenure track ‘Asset Manage
ment’. Hoogleraar Fran cois Clemens is 
voor één dag per week gedetacheerd 
vanuit Deltares en Jeroen Langeveld 
(gedetacheerd vanuit het bedrijfsleven) 
beheert als universi tair hoofddocent 
het kennisprogramma ‘Urban Drainage’ 
dat de faculteit samen met Rioned en 
de grote Nederlandse gemeentes uit
voert. Binnen dat pro gramma werken 
momenteel zo’n tien PhD studenten. 
Door financiering vanuit twee recent 
toegekende STW projecten kan deze 
groep nieuwe meet methodes en 
monitoring tools ontwikkelen om op 
afstand betrouwbare en betaalbare 
inspectie gegevens over riolering te 
verkrijgen en lekkages op te sporen.

Maar om de ambities te kunnen reali
se ren wil de faculteit een volledige 
leerstoelgroep opzetten en een vol tijd 
hoogleraar aantrekken. “over 5 jaar 
hoop ik dat we hier echt een vol waar
dige interdisciplinaire groep op hebben 
kunnen bouwen die kritisch nadenkt 
over de complexe problematiek en 
met realistische oplossingen komt die 
zo min mogelijk consumptief zijn en 
zoveel mogelijk circulair.”
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Trinity College Dublin. “Tijdens mijn 
promotie deed ik onderzoek naar de
veilig heid van olie en gas plat forms: 
hoe je kunt beoordelen of de fundering 
goed genoeg is.” Maar Ierland had 
geen noemens waardige olie en gas 
industrie, daarom viel het niet mee 
om onder zoeks financiering op dat 
gebied te krijgen. Gelukkig was er de 
wind industrie. “Ierland had al veel 
windparken op land, en er waren 
plannen voor wind parken op zee. En 
de funde ring voor wind molens lijkt 
veel op die voor olie en gasplatforms.” 
Veel, maar niet helemaal. “Er zit wel 
verschil in de belasting”, legt Gavin uit. 
“Een olieplatform is zwaar en stabiel, 
terwijl windturbines relatief licht zijn 
en veel bewegen. Ze zijn dynamisch 
gevoeliger.” Dat betekent dat er nog 
veel interessant onderzoekswerk te 
doen is. 

Dat geldt overigens ook voor de olieen 
gasindustrie, waar de lage olieprijzen 
nieuwe uitdagingen voor het onderzoek 
betekenen. “oliemaatschappijen moe
ten alles optimaliseren. Vroeger waren 
de kosten van de funderingen niet zo 
heel belangrijk. Tegenwoordig speelt 
de bedrijfsvoering een steeds grotere 
rol.” Afnemende reserves leiden ook tot 
nieuwe onderzoeksvragen. “Als grote 
olievelden leegraken, blijven er nog 
restjes olie achter. Daarvoor worden 
kleine onbemande platforms gebruikt, 
op een enkele fundering. Vanuit onder  
zoeksperspectief is dat boeiende 
materie.” 

SMARTRAIL
Spoorweginfrastructuur is ook één van
Gavins onderzoeksinteresses. Daar 
werkte hij onder meer aan als coördi
nator van het EUproject SMARTRAIL. 
Een groot deel van de 200.000 kilo
meter spoorlijn in Europa dateert al 
van meer dan een eeuw geleden. 
Matig onderhoud in combinatie met 
de gevolgen van klimaatsverandering 
 denk bijvoorbeeld aan aardverschui
vingen door extreme regen  brengen 
die infrastructuur in gevaar. Project 
SMARTRAIL (Smart Maintenance Ana
lysis and RemediaTion of RAIL infra
structure) onderzocht de mogelijk heden 
voor een elektronisch inspectie en 
moni toringsysteem. Gavin legt uit: 
“Je kunt bijvoorbeeld meten hoe een 
brug op vibraties reageert met behulp 
van een versnellingsmeter. Dat is een 
simpel stukje technologie dat ook in de 
meeste smartphones zit.” Tijdens het 
project werden modellen ontwikkeld om 
op basis van zulke gemeten waarden de 
stabiliteit van de constructies te kunnen 
berekenen. 

Gavin is ook bezig met een vervolg
project. “Samen met Rijkswaterstaat 
zijn we een aanvraag voor een Euro
pese subsidie aan het opstellen. We 
hebben al bewezen dat we al die sen   
sor data in onze modellen kunnen ver
wer ken. Maar wat als we die sen so ren 
eens in alle tunnels hadden om con tinu 
gegevens te verzamelen? De volgende 
stap is dan om onze model len zo te 
trainen dat ze zelflerend worden om 
met die enorme hoeveel heden data  
om te kunnen gaan.” 

PISA
Een ander groot project waar hij bij
betrokken was is PISA (Pile Soil Ana ly
sis), een JIP of joint industry project. 
onderzoekers van oxford Uni versity, 
Imperial College London, en Univer
sity College Dublin ontwikkelden een
nieuwe ontwerpmethodiek voor funde

Met ingang van april 2016 is 
ken Gavin aangesteld bij CiTG 
als Professor of Sub surface 
Engineering. Deze leerstoel 
is een combi natie van de 
leerstoel Funde rings techniek 
en onder gronds Bouwen en 
wordt gesteund door Delta res 
en Rijks water staat. Voor hij 
naar Delft kwam was hij hoofd  
onderzoeker bij de Geo  tech 
 nical Research Group (GRG) 
aan het University College 
Dublin. “Mijn vroe gere pro
motie begeleider belde om te 
zeggen dat dit de perfecte 
baan voor me was. Hij had 
gelijk”, aldus Professor Gavin. 

C
iviele techniek zat niet in 
de familie en eigenlijk was 
geschiedenis het favoriete 
school vak van professor ken 

Gavin. Uit een beroepskeuzetest bleek 
echter dat hij een goede ingenieur zou 
zijn. “Daar heb ik me toen in verdiept 
en het idee sprak me wel aan. Tot 
die tijd was het geen moment in me 
opgekomen. Ik had mazzel dat ik die 
test deed”, zegt hij. 

Gavin studeerde civiele techniek aan
de Queens University in Belfast en 
promo  veerde vervolgens aan het 

ringen op zee. Dat werd gefinancierd 
door een aantal grote wind energie
bedrijven. “De bestaande ontwerp
richtlijn was ontwikkeld voor olie 
en gas; we heb ben laten zien dat 
die niet geschikt was voor het soort 
constructies dat voor wind op zee 
gebruikt wordt”, zegt Gavin. Het ver an 
deren van een internationale ont werp
richt lijn is echter normaal ge sproken 
een traag en moeizaam pro ces. “We 
lieten de bedrijven samen werken met
de onderzoekers en de certi fice rings  
instanties. Dus terwijl wij aan de nieuwe 
richt lijn werkten, werd die voortdurend 
gereviewt.” Met als resultaat een ont

werpmethodiek die klaar is om in de 
praktijk gebruikt te gaan worden. 

De laatste jaren is Gavin veel tijd kwijt 
aan het binnenhalen van fondsen voor
zulke grote projecten. “Dan heb je 
mis schien niet zoveel tijd voor funda 
menteel onderzoek als je eigenlijk zou 
willen”, geeft hij toe. “Daar probeer ik 
wat aan te doen door me te omringen 
met hele slimme promovendi en post 
doconderzoekers. Soms is het zelfs 
nog leuker om te zien wat zij kun nen, 
dan om het onderzoek zelf te doen.”
Gavin creëert ook nog eens werk ge
legenheid voor de vele promovendi 
die hij bege leidt. “Vijf jaar geleden
ben ik een geotechnisch advies
bureau begonnen. Er waren toen 
weinig baankansen in Ierland, dus 
wie promoveerde moest daarna 
emigreren.” 

Gavin had zelf genoeg ervaring met 
consultancy. Na zijn promotie werkte 

hij drie jaar bij ARUP en later bij het 
UCD bleef hij één dag in de week 
advieswerk doen. Zijn eigen bedrijf 
is sinds 2011 in Dublin gevestigd en 
heeft inmiddels ook vestigingen in 
Belfast en Edinburgh. 

Fiets
Tot nu toe is hij in Delft vooral bezig 
geweest met het kennismaken. “Ik heb 
al een hoop mensen uit het bedrijfs
leven ontmoet die erg geïnteresseerd 
zijn in het doen van onderzoek en 
het oplossen van problemen, vertelt 
hij enthousiast. “En de faciliteiten hier 
op de campus zijn geweldig.” 

Gavin was op zijn twintigste voor het 
eerst in Delft, en woont nu in het 
centrum, waar hij het erg naar zijn 
zin heeft. om er helemaal bij te horen, 
heeft hij pas een fiets aangeschaft. 
“Het voelt een beetje vreemd om 
over de campus te lopen. op de fiets 
ben je waarschijnlijk veiliger. En ik 
fiets met veel plezier.” 
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campus te lopen. Op de fiets ben je waar
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