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In dit laatste voorwoord 
voor Contact (ik ging 
inmiddels met emeri taat) 
werp ik de blik maar 
eens onbevangen naar 

de toekomst. Niet uit armoede omdat een ‘look back in anger’ vermeden moet worden (integendeel, 
het is prima werken bij TUD en CiTG). De faculteit is volop in ontwikkeling en met succes, gezien 
internationale rankings, landelijke samenwerkingsverbanden en instroom in de opleidingen. Voor 
civiele techniek, zo’n 2/3e van de faculteit, hadden we zojuist een inter nationaal visiting panel op 
bezoek die het onderzoek minimaal met zeer goed en vaker zelfs met excellent beoordeelde. Zelf 
vond ik het leuk via hen te horen dat (ook) de jongere garde het hier prima werken vindt. En wat 
waren ze jaloers op onze laboratoria.

De toekomst dus. Onze disciplines onderzoeken (infra)structuren met diepe impact in de fysieke 
omgeving. Veranderingen zijn complex en de doorlooptijd lang. Dat vereist een heldere visie en 
subtiel samenspel. Soms zijn kenteringen in het civiele domein abrupter; denk bijvoorbeeld aan 
wind op zee of automatisch rijden (al zal invoering nog menig jaartje nemen).

Waar liggen toekomstige beïnvloedingsmogelijkheden voor ingenieurs in de civiele techniek en 
geowetenschappen? Met nieuw onderzoek hopen we voor de gaswinning in Groningen nog iets te 
kunnen betekenen, al zijn we daar veel te laat mee begonnen. Op tijd zijn we voor het onverhoopte 
scenario van een zeespiegelstijging van twee meter. De grote lijn van circulair denken zal steeds 
meer de oplossingsrichtingen gaan bepalen. 

Monitoren, modelleren en voorspellen met steeds verfijnder methoden ligt als aanpak en onze 
bijdrage voor de hand. Maar zijn er ook mitigatie-mogelijkheden bij natuurgeweld als vulkanische 
uitbarstingen? Een ingenieur wil toch wat aan problemen doen? Zou een goed getimede en ge-
plaatste afvoer van kokend magma een mooi samenspel van geo- en civieltechnische ingenieurs 
opleveren? Denkend, door klimaatverandering, aan gebieden met extreme droogte zoals Jordanië: 
het plan om water van de Rode naar de Dode Zee over te pompen, na ontzilting, spreekt mij aan. 
Beetje kostbaar, maar wellicht kan innovatie zo’n business-case verbeteren? What else?

Bij mijn afscheid op 26 april vroegen we aandacht voor Delft Global, het in onze faculteit onder-
gebrachte co-creatieprogramma dat moderne technologie in aangepaste vorm wil inzetten voor 
sustainable development goals.

Maar nu eerst een gevarieerd verslag van concrete actie hier & nu bij CiTG: veel leesplezier!   

Bert Geerken

P.S. Inmiddels heeft Jan Dirk Jansen het stokje van mij overgenomen, op pagina 9 stelt hij zich 
voor en in de volgende editie van de Contact zal hij het voorwoord van mij overnemen.
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minder tijd om zich op die maatschappij 
voor te bereiden en hebben dus minder 
bagage straks. Het zou goed zijn om 
daar eens met elkaar over te praten.” 

Je moet al vroeg nadenken 
over maatschappelijke 
relevantie
Dat praten, zeker tussen de TU Delft en 
Deltares, gebeurt regelmatig. “Ik heb 
nog warme contacten bij de faculteit. 
Ik heb mijn eigen netwerk van mensen 
die ik nog uit mijn studietijd ken, 
maar we doen als organisaties ook 
veel samen: omdat wij als Deltares de 
weten schap moeten verbinden met de 
praktijk, moeten we er dicht tegenaan 
zitten,” zegt Van Schijndel. 

Ook de toegenomen complexiteit van 
de onderzoeksfinanciering leidt tot 
contacten. “Vaak heb je de support 
nodig van kennisinstellingen en vice 
versa voor je subsidieaanvragen. De 
noodzaak om te verantwoorden waar 
je mee bezig bent, vind ik een goede. 
Dat dwingt je om al vroeg na te denken 
over maatschappelijke relevantie. Het 
is mooi om te zien dat dit steeds vaker 
tot succesvolle samenwerkingen leidt 
waarin we gezamenlijk oplossingen 
bedenken voor de vragen van 
vandaag.”

uitdagingen van nu, zoals de energie
transitie en hoe om te gaan met 
klimaat verandering, dan moet je er 
rekening mee houden dat weten schap 
slechts één factor is in het publieke 
debat, en dat rollen en verantwoorde
lijkheden steeds veranderen,” aldus 
Van Schijndel. 

“We hebben het over de samenwerking 
tussen overheid, onderzoek en bedrijfs
leven als ‘de gouden driehoek’, maar 
dat veronderstelt dat iedereen in zijn 
eigen hoek in het speelveld blijft staan. 
Vroeger was het makkelijk, dan kwam 
de meest ervaren expert met het beste 
idee. Nu kan een middelbare scholier 
wel met het beste idee komen. Dat is 
heel mooi, maar veel instanties vinden 
het nog lastig om daarin in mee te 
gaan. We zijn nog vaak best log.” 

Studenten krijgen steeds 
minder tijd om zich op 
de maatschappij voor 
te bereiden
Van Schijndel heeft geen pasklaar ant
woord, maar wel advies: “Laten we in 
het licht van die complexiteit proberen 
oprechte interesse te tonen in mensen 
die anders denken, en daar de toege
voegde waarde van zien.” Daar ligt nog 
een taak voor de universiteit: “Je kunt 
al tijdens de opleiding beginnen om 
dat bewustzijn te vergroten. Ik kwam 
als student nooit meer in collegezaal A 
sinds ik Water bouwkunde had gekozen; 
daar zaten die anderen, die van Geo
techniek,” vertelt ze. 

“Studenten van nu komen in een veel 
complexere wereld terecht. Ze zijn 
meer maat schappij bewust dan wij 
dat waren, maar ze krijgen wel steeds 

Simone van Schijndel  
(1964) 

• 2016 - present  
Deltares, director Geo-engineering  
Managementteam

• 2008 - 2015 
Deltares, Operational Water 
Management Group 
Head of Department

• 2006 - 2007 
Delft Hydraulics   
Senior river engineer

• 2000 - 2005 
Delft Hydraulics   
Medior river engineer

• 1997 - 1999 
Delft Hydraulics   
Junior river engineer

tussen betrokken collega’s
Maatschappelijk relevant werk

E
en carrière bij het Waterloop
kundig Laboratorium (WL), de 
voorloper van Deltares, lag 
eigen   lijk niet voor de hand voor 

Simone van Schijndel. “Dat was destijds 
een beetje de organisatie van de ‘beste 
jongetjes van de klas’. Ik was helemaal 
niet zo’n briljante student,” bekent ze. 
Dat veranderde tijdens haar afstuderen, 
toen haar interesse voor het onderzoek 
werd gewekt: “Ik had een hele prak
tische opdracht: ik onderzocht mogelijk 
heden om aanslibbing in rivierhavens 
te reduceren. Ik dacht: ‘als het zo kan, 
vind ik het interessant’.” 

Dat onderzoek deed ze in het lab voor 
vloeistofmechanica op de TU Delft, 
waar ze een riviermonding met een 
havenconfiguratie had nagebouwd. 
“Met schermpjes en zelf in elkaar ge
knutselde slibdrempels bekeken we 
wat het effect zou zijn van maat regelen 
als het afsluiten van de havenmond. 
Wanneer ik dan samen met mijn bege
leider Cees Kranenburg  een statige 
man in pak  in kaplaarzen in die haven 
stond, voelde dat haast als spelen in de 
zandbak.” 

Zo’n organisatie vind je niet 
zo makkelijk
Zo ontdekte Van Schijndel haar voor 
liefde voor water, en voor het verbinden 
van wetenschap aan de praktijk. Toen 
er rond haar afstuderen een vacature 
voor een rivieringenieur bij het WL 
kwam, hoefde ze daar dus niet lang 
over na te denken en 21 jaar later 
werkt ze er nog steeds. “Voor veel 
mensen van mijn generatie was het 
niet vanzelfsprekend om zo lang bij 
dezelfde werkgever te blijven. Ik heb 
ook regelmatig welbewust overwogen 

Daar kijken ze ook naar de ondergrond, 
maar dan vanuit de systemen. We zitten 
bij hetzelfde instituut en werken aan 
dezelfde onderwerpen; toch merk je 
dat het al moeilijk is om deze mensen 
met elkaar te laten praten. Dat wordt 
alleen nog maar erger naarmate je 
verder van je eigen vakgebied komt.” 

“We slagen er in de academische 
wereld en bij organisaties als de onze 
nog niet goed in om echt verbindingen 
met andersdenkenden te leggen. Maar 
als het ons lukt, ontstaat er iets heel 
moois,” stelt ze. “Met Geoengineering 
doen we veel werk in Groningen,” geeft 
ze als voorbeeld. “Die problematiek is 
zo ingewikkeld geworden, dat er voor 
het nemen van beslissingen maar voor 
een klein deel gebruik wordt gemaakt 
van de inzichten van wetenschappers. 
Onderzoekers vinden het vaak lastig 
dat de wetenschappelijke waarheid 
niet leidend is in het debat.” 

Wetenschap is nog maar 
1 factor in het debat
Dat geldt uiteraard niet alleen voor 
Groningen. “Als je kijkt naar de grote 

of ik ergens anders aan de slag wilde, 
maar bij Deltares doe ik met betrokken 
collega’s werk dat maatschappelijk 
relevant is. Ook kreeg ik steeds de 
vrijheid om wat anders te doen. Zo’n 
organisatie vind je niet zo makkelijk,” 
zegt ze. 

Liefde voor de ondergrond 
moest even groeien
In 2008 werd Van Schijndel hoofd 
van de afdeling Operational Water 
Management. “Daar zat ik in een 
hele andere hoek van het vak: de 
hydrologie en het voorspellen. Ik ben 
er trots op dat we met die afdeling een 
internationale reputatie voor Deltares 
hebben weten op te bouwen op het 
gebied van operationeel voorspellen. 
We maakten voorspellingssystemen 
voor de Maas, maar ook voor heel 
Amerika, Australië en het VK.” 

Sinds twee jaar is ze Directeur van 
de unit Geoengineering, waar 120 
medewerkers vanuit de geotechnische 
discipline onderzoek uitvoeren binnen 
het water en ondergronddomein. “Mijn 
liefde voor de ondergrond moest even 
groeien, maar inmiddels zit ik helemaal 
op mijn plek. Deltares is ook wel een 
‘nat’ instituut; dat had ik me nooit 
gerealiseerd toen ik zelf in die hoek 
zat,” vertelt ze. 

Kijk eens wat meer naar het 
grote geheel
Wat meer naar het grote geheel kijken, 
zou wat dat betreft geen kwaad kunnen, 
vindt Van Schijndel en dat begint al 
binnen de eigen organisatie. 

“Bij Deltares hebben we een unit 
Bodem en Grondwatersystemen. 

”Als je kijkt naar de 
grote uitdagingen 
van nu, zoals de 
energie transitie, dan 
is weten schap slechts 
één factor van het 
publieke debat”

Simone van Schijndel is directeur van de unit Geo-engineering 
bij Deltares, het onderzoeksinstituut waar ze al sinds haar 
afstuderen in 1997 aan verbonden is.  
In haar verschillende functies daar loopt een rode draad: 
“Ik sla graag de brug tussen wetenschap en de echte wereld; 
dat is een belangrijke drijfveer in mijn werk.” 
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Dat moedigde niet aan om met fietsen 
te beginnen. En als je eenmaal andere 
manieren hebt gevonden om ergens 
te komen, wordt de drempel misschien 
ook steeds hoger. De tweede groep 
start in het voorjaar  ik duim voor 
beter weer!”

Zomer was verrast door het enthou
sias me van studenten om mee te 
doen aan haar onderzoek. Tijdens 
de aan  komst dagen stond Zomer met 
een aparte stand bij de ingang van de 
fietsen  stalling. “Ik gaf uitleg over mijn 
onder zoek en vroeg of ze mee wilden 
doen. Vrijwel iedereen wilde wel een 
van de gpsfietsen. Ze stonden in die 
rekken met een stalling onderin en 
een stalling bovenin. Normaal ge
spro   ken wil iedereen altijd een fiets 
onderin, vanwege het gemak.” Maar 
op een gegeven moment waren de 
gpsfietsen onderin op. “Studenten die 
later kwamen hadden dus de keuze 
tus sen een gewone fiets onderin of een 
gpsfiets bovenin. Tot mijn verbazing 
zeiden ze bijna allemaal: dan neem 
ik toch maar een fiets van boven.”

De gps maakt het bovendien in sommige 
gevallen mogelijk om gestolen fietsen 
te traceren. “Het zijn allemaal Van 
Mooffietsen. Dat zijn hele populaire 
fietsen, die dus ook vaak gestolen 
worden.”

Gps aan 250 fietsen
Voordat het experiment kon starten, 
moesten de 250 fietsen eerst worden 
uitgerust met gps. Zomer: “Dat was 
best een klus, want alles is zelf geïnstal
leerd. Gelukkig kreeg ik hulp van twee 
technici. Samen konden we 30 tot 40 
fietsen per dag klaar maken. De gps is 
zo bevestigd dat hij oplaadt als je fietst. 
En we hebben het netjes weggewerkt 
onder het zadel.” De hele zomer heb
ben allerlei toeristen meegedaan. 
Daarna kon Zomer van start met de 
studenten gedurende een periode van 
5 maanden, en daarna nog een keer 
met een nieuwe groep studenten, weer 
5 maanden. Vooral van die tweede 
groep verwacht Zomer veel. “De helft 
van al die studenten heeft namelijk 
nog nooit op een fiets gezeten, en na 
de zomer was er veel storm en regen. 

The Student Hotel
Hoe kom je aan grote hoeveelheden 
data van mensen die ergens nieuw 
zijn? Via het AMS Insitute (Advanced 
Metropolitan Studies) en de Wageningen 
Universiteit kwam Zomer in contact met 
The Student Hotel, die beschikt over 
een enorme fietsenvloot. “In Amster
dam hebben ze in totaal 600 fietsen. 
Iedere student die in het hotel verblijft, 
krijgt een fiets ter beschikking.” 

Daarnaast zijn er ook nog 100 fietsen 
die gehuurd kunnen worden door 
toeristen die in het hotel overnachten. 
En dat maakte het voor The Student 
Hotel ook interessant om mee te 
doen. “Al die fietsen moeten ergens 
geparkeerd worden, en dat neemt veel 
ruimte in. Terwijl niet iedere student 
gebruik maakt van de fiets. Bijvoorbeeld 
omdat het slecht weer is, of omdat 
iemand nog niet heeft geleerd om te 
fietsen. Omdat het slecht weer is, of 
omdat ze uit het buitenland komen en 
thuis nooit de fiets nemen. Door dit 
onderzoek kunnen ze ontdekken of ze 
ook met minder fietsen toe kunnen.”  

oude gebouwen, gekronkelde straten 
en grachten echt wat anders. Je zal je 
navigatiestrategie aan moeten passen. 
Hoe makkelijk is dat? Ben je flexibel, 
of houd je vast aan je strategie. 
En werkt dat?” 

Het uiteindelijke doel is om toeristen 
goede informatie over de stad te 
kunnen geven. Informatie die past bij 
hun manier van navigeren. Of juist 
informatie die ze aanleert wat in die 
stad de beste navigatiestrategie is. 
Voor Amsterdam geef je bijvoorbeeld 
de tip: loop langs die en die gebouwen, 
of: volg de grachten. Zomer: “De vraag 
is of dat werkt. Heeft een toerist er 
baat bij? Je wilt graag dat iemand zelf 
de weg kan vinden, en niet steeds op 
een app hoeft te kijken.” 

“Voor dit experiment 
hebben we 250 fietsen 
uitgerust met gps”

Hoe leren mensen 
een stad kennen? 
Z

omer legt uit dat er vanuit 
literatuur een beperkt aantal 
manieren zijn geïdentificeerd 
waarop mensen zich oriënteren 

in een stad. “De één let op richtingen: 
noord en zuid, oost en west. De ander 
oriënteert zich op gebouwen. En tot 
slot zijn er mensen die navigeren op 
basis van hun straten en routekennis.” 
En daar begint de onderzoeksvraag 
van Zomer. “Zie je die drie navigatie
strategieën terug in de data? Zijn er 
nog andere mogelijkheden, of combi
neert men misschien strategieën met 
elkaar?” 

Amsterdam of New York
Aan dit experiment doen studenten 
uit allerlei verschillende landen mee. 
Zij nemen hun voorkeur voor een 
bepaalde navigatiestrategie mee naar 
Amsterdam. Zomer: “De stad waar ze 
vandaan komen kan vergelijkbaar zijn 
met Amsterdam, of juist heel anders. 
Iemand uit Kopenhagen is gewend 
aan een oud stadscentrum. Kom je 
uit New York, een moderne stad met 
allemaal rechte straten, dan zijn al die 

Je bent een student of toerist en je komt in een nieuwe 
stad. Hoe vind je de weg? En in hoeverre helpen ‘land-
marks’ daarbij, zoals bruggen, kerken en andere gebouwen 
met unieke eigenschappen? Lara Zomer, PhD bij Transport 
& Planning, bevestigde voor haar onderzoek gps trackers 
aan 250 fietsen van The Student Hotel. Het hele jaar door 
rijden studenten hierop door Amsterdam, en in de zomer ook 
toeristen. “Via de data die dit oplevert, wil ik ontdekken hoe 
mensen een nieuwe stad leren kennen.”
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M
aghsoudloo komt oorspronke
lijk uit Iran. Hij kwam naar 
Delft nadat hij enkele jaren 
in Turkije en de Verenigde 

Staten had gewerkt. “Ik wist dat Neder
land bekend stond om zijn water bouw
kundige projecten, maar van de Ooster
schelde kering had ik nog nooit gehoord. 
Hier in Nederland kent iedereen de 
Oosterschelde kering. Wanneer mensen 
horen dat ik onder zoek doe dat met 
de storm vloed kering te maken heeft, 
beginnen ze me meteen van alles te 
vragen. Iedereen is geïnteresseerd.”

Zand gedraagt zich soms 
als water
Maghsoudloo legt zijn onderzoek uit: 
“Je hebt vast weleens op het strand 
een gat gegraven. Als je diep genoeg 
graaft, stort op een gegeven moment 
het gat in. Het zand gaat heel snel 
schuiven en vult dan ineens het gat 
op. Het lijkt wel alsof het vloeibaar 
geworden is. In de geotechniek staat 
dit verschijnsel bekend als ‘statische 
liquefactie’. En daar wil ik meer over 
te weten komen.” Wat heeft dit nu te 
maken met de Oosterscheldekering?

De Oosterscheldekering is gebouwd 
om de veranderingen in waterniveau 
tussen de zee en het deltagebied te 

contro leren en op die manier ramp
zalige overstromingen zoals de waters
noodramp van 1953 te voor komen.  
Maghsoudloo: “Door het verschil in 
waterniveau aan weerszijden van de 
kering ontstaan er extreme getijde
krachten, die de zeebodem dicht bij de 
stormvloedkering kunnen eroderen.” 
De ontwerpers van de kering wisten 
dit en hebben krachtige bescherm
lagen aangebracht, tot wel 600 meter 
aan weers zijden van de constructie. 
Maghsoudloo: “Maar zelfs op grote 
afstand van de kering, voorbij deze 
beschermlagen, kan erosie tot gaten 
en hellingen in de zeebodem leiden. 
Op een gegeven moment kan een 
helling zo steil worden dat de zee
bodem zijn samenhang verliest en 
het zand zich op die plek als water 
gaat gedragen. Dat zou rampzalig zijn 
voor de veiligheid van de kering.” 

Een fractie van een seconde
Moeten we ons hier zorgen over maken? 
Maghsoudloo stelt ons gerust. “Het 
is heel onwaarschijnlijk dat zoiets 
ge beurt, maar we willen uitzoeken 
onder welke omstandigheden dit ver
schijnsel toch zou kunnen optreden. 
En daar is de Lique factietank voor 
ont  worpen.” De tank is gevuld met 
een losse zandlaag, een beetje zoals 
het zand op het strand. Hij kan scheef 
worden gehouden, zodat er een helling 
in het zand ontstaat. “Ik vergroot de 
hoek totdat de helling instort. Dat 
precieze moment is heel moeilijk te 
voorspellen: het gaat om een fractie 
van een seconde. Gelukkig kan ik alles 
met de sensors in de watertank heel 
nauwkeurig meten.”

Het experiment zelf is uniek. Nergens 
anders ter wereld wordt een zo grote 
tank gebruikt. “Dankzij deze watertank 
kan ik onze theorieën testen. En ik 
krijg ook meer inzicht in wat er op 
lange termijn eventueel in het echt 
zou kunnen gebeuren.” Aan het eind 
van zijn project zal Maghsoudloo zijn 
oplossingen voorleggen aan Rijks
water  staat, de opdrachtgever voor zijn 
onderzoek. “Andere ingenieurs kunnen 
dan bekijken hoe die oplossingen 
op de Ooster schelde kering zouden 
kunnen worden toe gepast.”

is een grote 
tank nodig

In het lab van Civiele Tech
niek en Geoweten schappen 
staat iets wat lijkt op een 
aquarium, alleen dan vijf 
meter hoog, twee meter 
breed en twee meter diep. 
Er zit een laag zand in die 
zich geheel onder water 
bevindt. Met dit gevaarte 
bestu deert promovendus 
Arash Magh soudloo ver
schijn selen die kunnen 
optre den in de zee bodem 
bij de Ooster schelde kering, 
een van de beschermings
con struc ties die Nederland 
tegen over stromingen 
helpen beschermen.



6 CONTACT • Juli 2018

De Noord/Zuidlijn in Amster dam is bijna gereed. Zelden krijgt 
het openbaar vervoer zo’n grote structurele veran dering. Als 
postdoc bij Transport & Planning ziet Ties Brands de kans 
schoon om de impact hiervan op het hele omliggende open-
baar vervoersnetwerk te bestuderen. 

De Noord/Zuidlijn in Amster dam is bijna gereed. Zelden krijgt 
het openbaar vervoer zo’n grote structurele veran dering. Als 
postdoc bij Transport & Planning ziet Ties Brands de kans 
schoon om de impact hiervan op het hele omliggende open-
baar vervoersnetwerk te bestuderen. 

De Noord/Zuidlijn 
verandert het hele 
OV-netwerk
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routine reis maak, let ik altijd op ver
beteringen. Ik kijk bijvoorbeeld hoe 
makkelijk mensen in en uitstappen. 
Staat ieder een te dringen bij één 
deur, dan vertrekt het voertuig te 
laat. Het perron had bijvoorbeeld 
beter ingericht kunnen worden om 
reizigers beter te verdelen.”

“Het is best handig dat ik zelf een 
ervaren ovreiziger ben”, zegt de 
Eind hovenaar. “Ik reis, behalve naar 
de TU Delft, ook heel Nederland door 
voor mijn werk als adviseur openbaar 
vervoer bij Goudappel Coffeng. Een 
van mijn grootste frustraties was altijd 
de lage capaciteit, waarmee de treinen 
overvol zaten. Gelukkig gaat er vanuit 
Eindhoven nu elke tien minuten een 
trein, dat is hartstikke mooi. Ik ben 
eigenlijk een heel tevreden reiziger.” 

Op de lange termijn zal Amsterdam 
er anders uit gaan zien. Het wordt 
interessanter om in Amsterdam Noord 
te wonen, omdat je vanaf daar straks 

De tijdwinst met de komst van de 
nieuwe metrolijn kost de drukke forens 
wel een extra overstap. Ongeveer 
zeventig procent van de bussen vanuit 
Waterland zal naar Amsterdam Noord 
gaan, waar je verder naar je eind
bestemming reist door op de Noord/
Zuidlijn te stappen. “Doet de reiziger 
dit, of blijft hij met die andere dertig 
procent van de bussen naar Centraal 
Station gaan? Met die mogelijk heid 
moeten we zeker rekening houden,” 
zegt Brands. 

In zijn onderzoek probeert hij hier 
meer vat op te krijgen: kiest de reizi
ger liever voor een kortere reistijd 
met meer overstappen, of voor een 
directere verbinding die langer duurt? 
“Uiteindelijk kom je dan op de value 
of time, een mooi getal dat uitdrukt  
hoeveel geld het oplevert aan reistijd
besparing.” 

Testrit
De opening van de Noord/Zuidlijn is al 
vaak uitgesteld, maar komt nu dicht
bij. “22 juli 2018. Dat is het cruciale 
moment in mijn onderzoek, de voor 
en na situatie worden gescheiden 
door dit moment. Daar kom ik zeker 
voor naar Amsterdam. En ik mag als 
passagier al eerder mee met een 
test rit!” Tijdens die rit zit Brands 
wel in zijn onderzoekersrol, geeft 
hij toe: “Als ik niet mijn dagelijks 

H
oeveel eerder zit je op kantoor 
in Amsterdam als je gebruik 
maakt van de Noord/Zuidlijn? 
Verkies je de nieuwe snelle 

lijn boven het oude vertrouwde traject? 
“De Noord/Zuidlijn verandert de reis 
voor bijvoorbeeld de vele forenzen 
die dagelijks van Purmerend naar 
Amsterdam Centraal rijden”, zegt 
Brands. “In Amsterdam rijden trams en 
bussen met een slakkengangetje door 
het chaotische stationsgebied vanwege 
de vele voetgangers en verkeerslichten. 
De Noord/Zuidlijn raast dwars onder 
deze opstoppingen door.”

Het Noord/Zuidlijn-onderzoek is het eerste project van het nieuwe 
Smart Public Transport Lab. Hierin komen wetenschap en praktijk 
samen, en dat lukt uitstekend gezien de goede samen werking 
met bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam, vervoerregio Amsterdam 
en het GVB. 

Niels van Oort is, samen met collega’s, sinds het najaar 2017 kwartier-
maker van het Smart Public Transport Lab. Het lab zoekt voor elke 
onderzoeksvraag de juiste expertise bij elkaar en werkt nauw 

samen met de praktijk en andere labs van 
Transport & Planning (zoals het lab 
voor data, fietsen of autonoom 
rijden). 

Ties Brands zal het project, 
onder begeleiding van 
Niels van Oort en Serge 

Hoogendoorn, uitvoeren 
met promovendus 

Malvika Dixit.

tot wel twintig minuten eerder in het 
centrum bent. Daarnaast is het gunstig 
om te solliciteren bij een kantoor dat 
via de snelle metrolijn te bereiken is. 
“Dat ervaar ik zelf ook. Eindhoven is 
ver weg van hier. Als er geen goede 
verbinding naar Delft was geweest, 
had ik mijn baan hier wellicht minder 
aantrekkelijk gevonden.”

Oost/Westlijn 
Brands onderzoekt ook de betrouw
baarheid en de reistijden van het 
open baar vervoer. Niet alleen van 
de Noord/Zuidlijn, maar ook van het 
omliggende vervoersnetwerk in de regio 
Amsterdam. De voertuiggegevens van 
het GVB, de anonieme ovchipkaart
gegevens en informatie van enquêtes 
wil hij vatten in een voorspellend 
verkeers model. Dit kan bijvoorbeeld 
voorspellen wat de reiziger ervoor 
over heeft om sneller op bestemming 
te zijn. Daar hebben we veel aan voor 
een volgend openbaar vervoersproject. 
“Zoals een Oost/Westlijn in Amsterdam, 
dat traject wordt nu nog helemaal 
met trams gereden, daar is zeker 
verbetering welkom.”

“Op de lange termijn 
zal Amsterdam er 
anders uit gaan  
zien” 

“Kiest de reiziger 
liever voor een 
kortere reistijd met 
meer overstappen, 
of voor een directere 
verbinding die 
langer duurt?” 

7CONTACTJuli 2018 •
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De afgelopen jaren is geothermie uitgegroeid tot een volwaardig vakgebied bij de afdeling 
Geoscience Engineering. Het wordt nu echt spannend omdat een principebesluit over het boren 
van een geothermische bron op de campus deze zomer wordt verwacht. “Die besluitvorming 
alleen is al een onderzoek op zich,” zegt Dr Phil Vardon, die al het geothermische onderzoek 
binnen de afdeling en ook daarbuiten coördineert. 

H
et verhaal is inmiddels een 
klassieker: tijdens een wodka
proeverij in 2008 kwam een groep 
studenten Applied Earth Sciences 

op het wilde idee van een geothermische 
bron op de campus. Tien jaar later is er al 
veel bereikt. Studenten en medewerkers 
richtten het Delft Geothermal Project (DAP) 
op en na een fondsenwervingscampagne 
onder alumni werd er in 2013 een leer 
stoel technische geothermie inge steld. 
“Steeds meer mensen raakten bij het 
onderwerp betrokken, mede door de 
lage olieprijs. Toen ook de overheid 
belangstelling ging tonen, raakte het 
in een stroomversnelling,” zegt Phil 
Vardon, Universitair Docent bij de afde
ling Geoscience Engineering. De Rijks
overheid nam zich voor om in 2020 
zoveel aardwarmte te produceren als 
waarmee omgerekend meer dan 150.000 
huishoudens van energie kunnen worden 
voorzien.  

Het Geothermisch onderzoek bij de TU 
Delft loopt nu uiteen van het precies 
begrijpen wat er onder de grond gebeurt 
tot aan hoe het centrale verwarmings
systeem op de campus geschikt kan 
worden gemaakt om op aard warmte te 
draaien. “We onderzoeken de geologische 
en geo fysische aspecten, hoe je nu precies 
kunt meten wat er gebeurt in zo’n bron en 
ook hoe je aardwarmte kunt opslaan in de 
ondergrond,” vertelt Vardon. Dat laatste 
staat beter bekend als warmtekoude
opslag. 

“We hebben inmiddels acht postdocs 
en vier promo vendi die samen met een 
aantal weten schap pers aan het onderwerp 
werken. Het is erg leuk om te zien hoe dit 

onderzoeks thema 

zoveel mensen met verschillende 
expertises van binnen en buiten de 
afdeling samenbrengt,” zegt Vardon. 

Uitdagingen
Zelfs met zoveel kennis bij elkaar zijn 
er nog uitdagingen genoeg rondom de 
realisatie van een werkende geo thermische 
installatie op de campus. “Warmte is best 
moeilijk in de praktijk. In tegenstelling 
tot elektriciteit kun je het niet over lange 
afstanden vervoe ren, of alleen tegen hoge 
kosten van wege de geïsoleerde leidingen 
die je nodig hebt om warmte verlies 
tegen te gaan. Daarom moeten we ook 
nadenken over de opslag van warmte.” 
Ook moeten de bestaande verwar  mings
systemen geschikt wor den gemaakt voor 
water van 70˚C uit de bron, in plaats van 
110˚C zoals nu. “Het in lijn brengen van 
de ver schil lende systemen is lastig. We 
kun nen geen gebouwen renoveren als 
vervolgens de bron nog niet werkt, maar 
omgekeerd willen we ook niet een hoop 
warmte produceren en er dan niets mee 
doen.” 

Overeenstemming
De aardwarmtebron is het eerste pro
ject waar de hele campus als Living Lab 
gebruikt wordt. Vardon: “Als onder zoekers 
vinden we dat Living Lab een geweldig 
idee. Het is echter de taak van Campus 
Real Estate om ons te voorzien van 
comfortabele gebouwen voor onderwijs 
en onderzoek, dus voor hen zitten er 
ook risico’s aan.” Daarom zijn er straks 
twee ‘eigenaren’ binnen de TU Delft: een 
wetenschappelijke en een operationele. 
“Elk heeft zijn eigen focus. Als weten
schappers willen we bestuderen wat er 
gebeurt en zijn we geïnteresseerd in de 
onzekerheden. Het doen van metingen 
kan het praktische gebruik van de bron 
af en toe in de weg zitten. Uiteraard wil 
de operationele partij elke onderbreking 
vermijden. Het bereiken van overeen
stemming tussen die verschillende 

partijen is een kritiek onderdeel van het 
project.”

Putafwerking
Naar verwachting volgt deze zomer de 
volgende stap in de besluitvorming: 
“Dat wordt dan een principebesluit. 
Tenzij er nog een groot struikelblok op
doemt, zouden we dan een jaar na het 
definitieve besluit kunnen gaan boren.” 
Dat definitieve besluit wordt begin volgend 
jaar verwacht. Het tussen   liggende jaar 
is nodig om de benodigde technische en 
milieu kundige vergunningen aan te vragen 
en om van het huidige conceptontwerp 
te komen tot een gedetailleerd technische 
ont werp. “We moeten dan ook de bestel
lingen gaan plaatsen, dus dat betekent 
een flinke investering, want er moet 
veel onderzoeksapparatuur tijdens de 
putafwerking geïnstalleerd worden.”

Een onderzoek op zich 
Draait de aardwarmtebron eenmaal, dan 
gaat het project gefaseerd verder. “Eerst 
willen we alle gebouwen die nu op het 
TUwarmtenetwerk zijn aange sloten van 
warmte voorzien. Vervolgens kunnen we 
de studenten huisvesting op de campus 
aansluiten. Als de bron genoeg warmte 
produceert, kunnen we daarna kijken of 
we het warmte netwerk verder kunnen 
uit breiden om ook woonwijken die in de 
buurt worden gebouwd kunnen aansluiten, 
of andere grote afnemers.” 

Vardon vindt het erg leuk dat het hele 
project een onderzoek op zich is. “Tijdens 
de energietransitie zullen gemeenschappen 
allemaal vergelijk bare beslissingen moeten 
nemen. Dus hoe neem je die en beperk 
je daarbij de risico’s? Duurzame energie 
draait om het zo efficiënt mogelijk op 
elkaar laten aansluiten van vraag en 
aanbod. Dit wordt de eerste Neder
landse bron in een stadsomgeving; 
hier op de campus kunnen we laten 
zien hoe je zoiets aan pakt.” 

Energie op 
geothermie

Phil Vardon leidt momenteel ook een project over energieheipalen, ofwel 
thermo-actieve funderingspalen. “We onder zoeken hoe we de fundering 
van gebouwen kunnen gebruiken om warmte te genereren of op te slaan. 
Een van de duurste aspecten van aardwarmte is het slaan van de put. Dus 
waarom combineren we dat niet met het slaan van heipalen?” zegt Vardon. 

Heipalen met een ingebouwde warmtewisselaar zijn een ruimte- en 
kostenbesparend alter natief voor de meer gebruike lijke warmte pomp 
in een boorput. “Eerst moeten we uitvinden wat precies de draagkracht 
van zulke palen is in de typische Nederlandse bodem samenstelling.” 
In TU Delft’s proeftuin de Green Village start binnenkort een 
experiment met een aantal  speciale testpalen. 

WORDT VERWACHT:

  Energieheipalen
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I
n januari 2018 lanceerde TU Delft het crowd
funding platform supporttudelft.nl om impactvolle 
onderzoeksprojecten en studenteninitiatieven 
aan de universiteit mogelijk te maken. Middels 

crowdfunding kan iedereen bijdragen aan het oplos
sen van een maatschappelijk vraagstuk. Het platform 
werd gelanceerd met vier projecten die allen maat
schappelijke impact willen bewerkstelligen, één van 
de eerste vier crowdfunding campagnes is een afval
waterzuiveringsproject in India. 

Universiteitsfonds Delft lanceert een crowdfunding platform om bijzondere Delftse 
projecten aan de TU Delft mogelijk te maken.

Crowdfunding voor 
Delftse projecten

Mladena Lukovic 
wint Dewis Award

M
ladena Lukovic is dit jaar de beste vrouwelijke PhD kandidaat van 
TU Delft. Ze ontving de Dewis Award (Dewis: het vrouwennetwerk 
van de TU Delft) voor haar cum laude promotie onderzoek naar 
Strain Hardening Cementitious Composite (SHCC).

Strain Hardening Cementitious Composite is buigzaam beton, wat beter 
tegen beschadigingen kan. In plaats van één grote scheur dat ontstaat bij 
conventioneel beton, ontstaan er veel kleine scheurtjes die zorgen voor een 
significant langere levensduur van betonnen constructies.

J
an Dirk Jansen studeerde Civiele Techniek aan de TU Delft. 
Na zijn afstuderen op het bezwijkgedrag van constructies 
begon hij bij Shell, waar hij verschillende functies vervulde 
op het gebied van research en engineering in Nederland, 
Noorwegen en Nigeria. Tijdens zijn werk promoveerde hij in 
1993 aan de toenmalige Faculteit Werktuigbouwkunde op 
een onderwerp uit de nietlineaire dynamica. 

Tussen 1999 en 2010 combineerde hij zijn baan bij Shell met een 
aanstelling bij de TU Delft, waar hij in 2005 werd benoemd tot hoogleraar 
Reservoir Systems and Control. In 2010/2011 verbleef hij een jaar als 
gasthoogleraar aan Stanford University. Bij zijn terugkeer naar de TU Delft 
in 2011 werd hij voorzitter van de afdeling Geoscience & Engineering in 
een voltijdse aanstelling.

Jansen is expert op het gebied van reservoirbeheer en productie
optimalisatie. In zijn onderzoek ontwikkelt hij technieken voor de 
beheersing van onder grondse vloeistof stroming met toepassingen in de 
olie en gaswinning, geothermie, en geïnduceerde aard bevingen. 

Jansen is momenteel voorzitter van de Raad van Hoog leraren van de TU 
Delft, een functie die hij zal neerleggen bij zijn benoeming als decaan. 
Hij blijft lid van de Mijnraad, het overheidsadviesorgaan dat de Minister 
van Economische Zaken en Klimaat adviseert over winningsplannen voor 
delfstoffen en aardwarmte en over onderwerpen zoals het gebruik van de 
diepe ondergrond voor de opslag van CO2.

Het College van Bestuur van de TU Delft heeft 
professor dr. ir. Jan Dirk Jansen met ingang van  
1 mei 2018 benoemd als decaan van de faculteit 
Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG).  
Jan Dirk Jansen volgt professor dr.ir. Bert Geerken  
op, die in mei 2018 met pensioen ging.

Kijk op
https://www.supporttudelft.nl

“Waterzuivering in India: 
een zaak voor de lokale 
gemeenschap.”

Tientallen Indiase, Nederlandse en internationale 
studenten en promovendi werken de komende tijd 
samen met de TU Delft aan Water Management en 
Sanitatie in India. “Dat is twee vliegen in een klap. 
Want aan de ene kant maakt het toekomstige Indiase 
ingenieurs bewust van het belang van zuivering en 
hergebruik van vervuild water en aan de andere 
kant leren Delftse wetenschappers over de culturele 
context in India, zodat ze beter kunnen inschatten 
welke technologische oplossingen aanslaan,” aldus  
Dr. Ir. Ralph Lindeboom, van de afdeling Sanitary 
Engineering. 

Jan Dirk 
Jansen 
benoemd als 
decaan CiTG
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Het project om de Zambezi rivier in 
kaart te brengen is een perfecte af spie-
ge ling van waar Savenije voor staat: 
ingewikkelde dingen simpel benaderen. 
De leidraad door het project is het 
bekijken van het landschap waar-
door de Zambezi stroomt. Hierbij 
wordt gekeken naar de vorm van het 
landschap. De topografie en vegetatie 
vertellen het verhaal van de water-
afvoer. Vegetatie in droog gebied 
heeft ruimte nodig om water op te 
slaan. Die hoeveelheid wordt de root 
zone storage capacity genoemd en is 
één van de belangrijkste parameters 
voor de afvoer van water. 

De benadering van Savenije is holis tisch 
te noemen: in plaats van te kijken 
naar op zichzelf staande elementen 
als bodemsoort en begroeiing, kijkt 

Het stroomgebied van de 
Zambezi rivier loopt door 
acht verschillende Afrikaanse 
landen en is van groot belang 
voor de energievoorziening 
van Zambia. Stuwdammen 
in de rivier wekken energie 
op. Maar de rivier brengt ook 
verwoestende overstromingen 
naar dorpen en steden. 
Het in kaart brengen van 
de waterafvoer van de rivier 
is daarom van levensbelang. 
Huub Savenije heeft als doel 
de rivier beter te begrijpen 
en kijkt hier net iets anders 
naar dan de meesten in zijn 
vakgebied.

Echte samenwerking is het enige antwoord 

De Zambesi rivier beter begrijpen
hij hoe verschillende elementen met 
elkaar in verband staan. “Met al die 
inwikkelde vergelijkingen kom ik niet 
op het juiste antwoord, het moet 
eenvoudiger,” stelt Savenije. Door 
die eenvoud kunnen ook gebieden in 
kaart gebracht worden waar minder 
kennis en middelen beschikbaar zijn, 
zoals in het stroomgebied van de 
Zambezi. Die kennis kan zorgen voor 
betere overstromingsbescherming en 
effectiever gebruik van de rivier als 
energiebron.

Kennis over de wereld opdoen en deze 
daarmee beter proberen te maken. Dat 
is de missie die als een rode draad 
door de carrière van Savenije loopt. 
Vanaf dag één werd zijn interesse 
getrokken door landen in ontwikkeling. 
“Noem het idealisme, maar het is veel 
relevanter om in gebieden te werken 
waar de kennis mensen echt verder 
kan helpen.” Hij hekelt de zogenoemde 
‘safari scien tists’: wetenschappers die 
naar het buitenland gaan, kennis en 
informatie verzamelen en vervolgens 
niets doen om die kennis terug te 
koppelen. 

“Z
e hebben dan gede-
tail leerde bodem- en 
vegetatiekaarten die ze 
combineren en analy se-

ren. Ik doe dat andersom en denk als 
het systeem zelf. Wat heb ik nodig om 
als ecosysteem te overleven? Daar ligt 
het antwoord.” Door naar het land-
schap te kijken kunnen we de rivier 
leren begrijpen. Dit komt neer op het 
stellen van één simpele vraag: wat 
drijft het systeem? “Vraag mij hoeveel 
ik eet op een dag en ik vertel het je 
meteen. Je kan natuurlijk ook precies 
berekenen hoeveel een man van mijn 
lengte met mijn hoeveelheid beweging 
nodig heeft, maar het rechtstreeks 
vragen is veel slimmer. Zo kijk ik ook 
naar ecosystemen.”
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De Zambesi rivier beter begrijpen
Volgens Savenije heeft dat voor 
wantrouwen gezorgd onder de lokale 
partijen: “Het is van essentieel belang 
om onderzoek lokaal te verankeren. 
Het moet gezamenlijk worden uitge-
voerd en beide partijen iets opleveren.” 
Dat gaat niet zomaar, Savenije bouwt 
in Zambia op jarenlange netwerken. 
Hij zette twintig jaar geleden in zuidelijk 
Afrika ‘Waternet’ op, een netwerk van 
universiteiten die zich met hydrologie 
bezighouden. Relaties onderhouden 
is van groot belang, want doordat er 
wel veel safari scientists zijn geweest, 
speelt er ook achterdocht. 

Dat is dan ook de boodschap die 
Savenije heeft voor de wetenschap 
in het algemeen: je kan alleen echt 
verschil maken door diepgaande lands-
grenzen overschrijdende samen werking 
aan te gaan. “Op de laatste dag van 
mijn bezoek was ik in het veld, we 
hadden een gesprek over Afrikaanse 
namen. Ik noemde toen de naam 
Themba - want zo heet een oud-
student van mij - en hij riep lachend 
dat hij hem ook kende. Dan is er 
meteen vertrouwen.”

Vertrouwen is van groot belang. 
Die les is meegenomen in het project 
om de Zambezi rivier beter in beeld 
te brengen. Rondom het kernproject 

zullen meer projecten vormen die direct 
kunnen bijdragen aan de ontwikkeling 
van Zambia. Bijvoorbeeld door water 
accounting, waarbij regenval direct in 
verband kan worden gebracht met de 
economie van het land. Hierbij werkt 
het team van Savenije ook intensief 
samen met de Zambiaanse overheid 
en met Afrikaanse universiteiten. 

Het beter in kaart brengen van de rivier 
kan zorgen voor efficiënter gebruik 
van de dammen, het reguleren van 
overstromingen en zo nodig 

waarschuwen wanneer gebieden 
geëvacueerd moeten worden. Ook kan 
Savenije de wildparken adviseren waar 
dieren heen zullen gaan in tijden van 
droogte. Zo draagt het project echt 
bij aan global development, door 
academische kennis praktisch in te 
zetten en zo de wereld een stapje 
vooruit te helpen. 
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je vaststellen of de vulkaan vervormt of 
zwelt. En InSAR is een techniek waarbij 
je radarbeelden van het aardoppervlak 
gebruikt. Die beelden worden gemaakt 
door satellieten die om de aarde 
cirkelen op honderden kilometers 
hoogte. Door deze beelden met elkaar 
te vergelijken kunnen vervormingen 
van het aardoppervlak tot op de cm 
nauwkeurig worden vastgesteld.” 

Vulkanoloog bij het KNMI, hoe word je 
dat? De Zeeuw: “Mijn fascinatie voor 
vulkanen, ik weet nog precies wanneer 
dat begon. Ik studeerde geologie 
in Amsterdam en liep stage bij het 
vulkaanobservatorium op Hawaï. Daar 
zag ik voor het eerst een roodgloeiende 
lavastroom van dichtbij. Ik hoorde het 
knetterende geluid, rook de typische 
zwavellucht en voelde de zinderende 
warmte. En ik was verkocht. Hier wilde 
ik meer van weten!” Na haar studie 
zwierf De Zeeuw een jaar lang van 
vulkaan naar vulkaan. “Ik ging naar 
de Filippijnen, naar IJsland, Indonesië 
en opnieuw naar Hawaï. Daarna ben 
ik gepromoveerd als vulkanoloog.” 
En toen kwam het KNMI voorbij, op 
zoek naar een vulkanoloog. De Zeeuw 
besloot voor die baan te gaan, en ze 
verhuisde terug naar Nederland. 

TU Delft
Bij het opzetten en interpreteren 
van alle metingen komt veel kennis 
en deskundigheid kijken. De Zeeuw: 
“Op het KNMI ben ik de enige vulkano
loog. Daarom ben ik erg blij met mijn 
detachering bij de afdeling Remote 
Sensing voor één dag in de week.” 

Binnen deze aanstelling voert zij onder 
andere de observaties uit met de eerder 
genoemde InSARtechniek. “Maar ook 
voor de andere metingen vind ik binnen 
de TU Delft allerlei specialisten waar ik 
mee kan sparren.”

schokken meten, maar je kunt er ook 
mee vaststellen of een vulkaan actief 
wordt.” Die seismische metingen gaat 
De Zeeuw uitbreiden met nog drie 
andere meetmethodes: temperatuur
metingen van warmwater bronnen 
in de buurt van de vulkanen, Global 
Navigation Satellite System (GNSS) 
observaties en de InSARtechniek. 

De Zeeuw licht de drie meetmethodes 
verder toe: “Stijging van de tempera
tuur in de warmwaterbronnen kan 
wijzen op een toename van vulka
nische activiteit. GNSS metingen 
gebruiken dezelfde techniek als een 
navigatiesysteem in de auto, je kunt er 
de positie van een bepaald punt mee 
vaststellen; alleen kan dit met GNSS 
tot op de cmmm nauwkeurig. Het 
instrument staat op een vaste plaats 
dichtbij de vulkaan opgesteld, zo kun 

B
eide Nederlandse vulkanen zijn 
actief. De Zeeuw: “Dat betekent 
dat ze in de afgelopen 10.000 
jaar een keer zijn uitgebarsten. 

De kans dat dit binnenkort weer gebeurt, 
is klein. Maar als het gebeurt, zijn de 
gevolgen rampzalig.” In haar functie 
als vulkanoloog houdt De Zeeuw de 
autoriteiten van de eilanden op de 
hoogte van de toestand van de vul
ka nen. Zo kunnen in geval van nood 
maatregelen genomen worden. De 
Zeeuw: “Een uitbarsting is moeilijk 
precies te voorspellen, maar door 
veel verschillende metingen te doen 
vergroot je de mogelijkheid vulka
nische onrust tijdig op te sporen.”

Metingen
Tot nu worden er alleen seismische 
metingen gedaan. “Met seismologie 
kun je niet alleen de kracht van aard

Een actieve vulkaan? In Nederland? Vulkanoloog Elske de 
Zeeuwvan Dalfsen krijgt die vraag regelmatig. “Jazeker,” 
antwoordt ze dan, “en we hebben er niet één maar zelfs 
twee.” Die liggen evenwel niet in het platte en vulkaanloze 
kleine land aan de Noordzee, maar in het Caraïbisch gebied. 

Sinds 2010 maken de BESeilanden (Bonaire, Sint Eustatius 
en Saba) deel uit van Nederland. De twee vulkanen daar, 
de Quill op Sint Eustatius en de Mount Scenery op Saba, 
waren de reden dat het KNMI De Zeeuw heeft aangesteld 
als vulkanoloog. “Tegenwoordig groeit er een tropisch regen
woud in de krater van de Quill, maar niettemin blijft het een 
actieve vulkaan. En dus een risico voor de bevolking waar 
je maar beter op voorbereid kunt zijn.” 

“Tijdens mijn studie 
zag ik voor het eerst 
een roodgloeiende 
lavastroom van 
dichtbij. Ik was 
meteen verkocht!”

De Nederlandse vulkanen
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scheelt. In de laatste fase verschuift de 
focus naar andere con structies: lichtere 
materialen dan beton zullen worden 
getest, zodat deze ook ingezet kunnen 
worden om lichtere constructies 
mogelijk te maken. 

Wanneer de experimenten positief 
uitpakken, kan de nieuwe manier 
van bouwen op de markt gebracht 
worden. “Het heeft een gigantische 
impact op de circulaire economie, 
omdat je niet alleen materialen, maar 
hele gebouwen kan hergebruiken! 
Zo dragen we zowel bij aan efficiënt 
bouwen, als aan een milieu vriendelijke 
manier van innoveren.” 

Herbruikbare 
gebouwen

I
n het ‘Stevin 2’ laboratorium van 
de Faculteit Civiele Techniek & 
Geowetenschappen klinkt het 
geluid van zoemende apparaten 

en harde dreunen. Meters lange stalen 
balken worden naar boven getakeld 
om onderdeel te worden van het grote 
bouw werk in het midden van de ruimte. 
Hier werkt men met man en macht aan 
het grootste experiment ter wereld op 
het gebied van her gebruik in con struc tie. 

Vijftien bij vijf meter, telt de constructie 
in het lab: een gedeelte van een echte 
parkeergarage. Het experiment moet 
aantonen dat het mogelijk is te bouwen 
en demonteren, zonder dat daarbij 
de materialen beschadigd  en dus 
onbruikbaar  worden. “Iedereen weet 
dat er verbeteringen moeten komen 
in onze sector op het gebied van ver
spilling van materiaal en natuurlijke 
hulpbronnen. “Simpel gezegd moeten 
we bewijzen dat technische innovaties 
ook goed voor het milieu kunnen 
zijn, en even veilig,” spreekt Veljkovic 
enthou siast, terwijl hij met enige trots 
naar de constructie kijkt. 

Traditioneel worden gebouwen met 
staal en beton apart van elkaar 
gefabri ceerd. Op het bouwterrein 
wordt het beton pas in de con structie 
gestort. De stalen verbin dingsstukken 
die balken en beton verbinden, zijn 
verborgen in het beton en kunnen 
niet opnieuw worden gebruikt zonder 
dat beton te slopen. Gepre fabri ceerde 
beton nen elementen bestaan al, maar 
ook bij die methode gaat er nog mate
riaal verloren. De stalen verbin dings
stukken die de verbinding tussen staal 
en beton maken, buigen licht door 
wan neer er gewicht op komt te staan. 
Die lichte buiging beschadigt zowel 
het staal als beton in het bouw werk, 
waar door de onderdelen onbruik baar 
zijn. Zonde, vonden de weten schappers 
van de TU Delft.

Ze vonden een oplossing. Door de 
gaten waar de schroeven in moeten 
iets groter te maken, heeft de schroef 
speling en beschadigt het materiaal 
eromheen niet meer. De ruimte in de 
gaten brengt wel een nieuw probleem 
met zich mee, het gebouw beweegt 

binnen die speling wanneer er gewicht 
op komt te staan. Dit kan voor onvei
lige situaties zorgen. Er moest iets 
gevonden worden om de schroef 
op zijn plek te houden, zonder dat 
materiaal verloren gaat. 

De oplossing kwam in de vorm van 
een gepatenteerd versterkt soort hars. 
Deze is in eerste instantie vloeibaar 
en kan in de (speciaal ontwikkelde) 
bouten worden gespoten. Het hars 
droogt binnen tien tot twaalf uur en 
vormt een beschermend laagje om de 
schroef heen. De hars beschermt de 

omliggende materialen en de schroef 
zelf kan geen kant meer op. 

De uitvinding is uniek. Het hergebruik 
van staal gebeurt al wel in Nederland, 
maar is nog tijdrovend. “Het moet snel 
en simpel worden om gebouwen in en 
uit elkaar te halen, eigenlijk net als een 
Ikea pakket.” Veljkovic ziet de innovatie 
de wereld veranderen. “Het gaat niet 
alleen om parkeergarages, maar denk 
bijvoorbeeld aan de infrastructuur. 
Een route die weken afgesloten is door 
onderhoud aan een brug hoort tot de 
verleden tijd. Als we de brug volgens 
de principes van ons systeem bouwen, 
kan een beschadigd onderdeel binnen 
enkele uren vervangen worden!”, 
glundert Veljkovic. 

Het experiment zit nu nog in de 
eerste fase, waarin met het prototype 
de mini male speling tussen de gaten 
wordt gezocht. Hoe kleiner die speling 
is, hoe steviger het gebouw. Vervol gens 
wordt het gebruik van schroeven ge
opti maliseerd; hoe minder er gebruikt 
kunnen worden, hoe meer tijd dat 

Een complete parkeergarage binnen een paar dagen uit 
elkaar halen en op een andere plek weer opbouwen, 
zonder dat er materiaal verloren gaat. Het lijkt een 
scenario uit de toekomst, maar het zou zomaar realiteit 
kunnen worden. Vandaag de dag kan materiaal gerecycled 
worden, maar dit kost veel tijd en is belastend voor het 
milieu. Dat moest anders kunnen, vonden Milan Veljkovic 
en zijn team van de TU Delft. Samen met EU partners 
werken ze binnen het REDUCE project aan technische 
oplossingen die bijdragen aan de circulaire economie.

Een complete parkeergarage binnen een paar dagen uit 
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“We moeten bewijzen 
dat technische inno
vaties ook goed voor 
het milieu kunnen 
zijn, en even veilig”
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om dit voor elkaar te krijgen, er is een 
heel team mee bezig”, zegt Van der 
Boog.

Aan de satellietbeelden is al wel wat 
af te leiden, maar bijvoorbeeld niet 
hoeveel warmte en voedingsstoffen 
de wervel bevat, of hoe diep hij reikt. 
Om dit te meten, varen ze er straks 
dwars doorheen. Om de zoveel mijl 
liggen ze stil en laten ze een frame 
zakken vol meetapparatuur. Ze meten 
zoutgehalte, voedingsstoffen, chloro fiel 
en temperatuur. 

Misschien is stroming nog wel de 
belangrijkste compo nent die ze gaan 
meten, dat gebeurt continu. Onder het 
schip hangt een stromingsmeter. Het 
instrument werkt akoestisch: het stuurt 
een geluids signaal uit dat reflecteert 

D
e onderzoekers hangen 
continu met elkaar aan de 
telefoon. Hoe zien de laatste 
voorspellingen eruit? Gaat het 

lukken een geschikte oceaanwervel te 
vinden? De wervels waar de onder-
zoekers geïnteresseerd in zijn, zijn 
tussen de 100 en 300 kilometer in 
doorsnede. Deze wervels, ook wel 
eddy’s, ontstaan aan de oostzijde van 
de Caribische Zee en trekken dan heel 
langzaam naar het westen, richting de 
Golf van Mexico. Ze bestaan enkele 
weken tot maanden.

De Jong en Van der Boog zoeken nu 
een goede wervel om aan te meten, 
maar hoe weet je waar ze zich bevin-
den? “We zijn de laatste week constant 
bezig de hoogte van het zeeoppervlak 
te bestuderen, om te kijken waar de 

wervels zijn”, zegt De Jong. “Een 
van de weinige realtime data die je 
hebt is satelliet data. En omdat deze 
eddy’s heel veel warmte bevatten, zet 
het water uit. Het opper vlak kan wel 
een halve meter hoger zijn dan het 
omliggende water.”

“We hebben een heel mooie wervel op 
het oog, hij ligt perfect in het bereik 
waar we kunnen komen met het schip”, 
aldus Van der Boog. “Het enige nadeel 
is dat hij richting de territoriale wateren 
van Venezuela kruipt, en we hebben 
nog geen toestemming om daar te 
varen. Normaal moet zo’n verzoek 
zes maanden van te voren ingediend 
worden. Omdat het NICO-programma 
echter pas in november definitief was, 
hebben we dit niet op tijd kunnen 
doen. Maar er wordt keihard gewerkt 

Door Edda 
Heinsman voor 
NEMO Kennislink

Storm op zee, dat kent iedereen, er bestaan zelfs liedjes over. Storm ín zee is een heel ander 
verhaal. Femke de Jong, Caroline Katsman en Carine van der Boog onderzoeken dit fenomeen.
De oceaan is woest of kalm, of iets ertussenin. Het kan waaien, stormen en regenen. Tot zover 
weinig nieuws. Maar wat gebeurt er onder dat oppervlak? Hoe stromen de oceanen en hoe 
voorspel je die bewegingen? 

Femke de Jong van het NIOZ en principal investigator van de trip, en Caroline Katsman en 
Carine van der Boog van de TU Delft gaan dit onderzoeken. Aan boord van onderzoeksschip 
de Pelagia proberen ze een heuse onderwater-oceaanstorm in beeld te brengen met geluid.

Volgens De Jong gebeurt dit heel soms. “Voor 
mensen die op veldwerk gaan is het handig een 
eddy een naam te geven. Vaak wordt het dan 
de naam van een student aan boord. 

De namen beginnen dan meestal met een A voor 
Anticyclonaal of een C voor Cyclonaal, draaiend mee 
of tegen de draairichting van de aarde. Zo hadden 
we bij de zuidpunt van Afrika een Astridring.” 

De wervel die ze nu op het oog hebben is 
anticyclonaal. Dit soort anticyclonale wervels 
heeft een warme kern, de cyclonale zijn koud.

Krijgen dit soort eddy’s een 
naam, net als grote stormen 
in de atmosfeer? 

Storm ín zee

in het water. Aan de tijd die het kost 
voor het signaal terug gekaatst is, 
kun je zien hoe ver het kwam. En 
aan de verandering in de frequentie 
van het signaal (Doppler-effect, denk 
aan de langsrijdende ambulance) 
is de snel heid te bepalen. Naast de 
metingen direct vanaf het schip, zetten 
de onderzoekers ook floats uit. Deze 
boeien vol meet apparatuur bewegen 
mee met de stro ming op een vooraf 
ingestelde diepte en slaan onderweg 
informatie op over hun posities.

Met beter begrip van de wervelingen 
hopen de onderzoekers te ontdekken 
wat het effect is op de algehele 
oceaan   stroming, en dat is weer van 
belang voor klimaat  modellen. Zo staat 
de storm ín zee uiteinde lijk ook in 
verband met de storm óp zee.
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“Idealiter ontwerp je nieuwe infra
structuur zo, dat de omgeving er 
ecologisch zelfs op vóóruit gaat.” 

Niet bouwen tegen de natuur, maar 
met de natuur dus. Dat besef dringt 
steeds meer door binnen de sector:  
“In kavelbesluiten voor windparken 
staat tegenwoordig ook dat de ver
gun ninghouder zich aantoonbaar 
moet inspannen dat de windparken 
bijdragen aan de versterking van 
de gezonde zee.” Op een speciaal 
innovatiekavel van Windpark Borssele 
test een consortium van onder meer 
Van Oord een mooi staaltje van zulk 
eco design: “We gaan kijken hoe we 
kunnen stimuleren dat oester banken 
ontstaan rondom de stortsteen lagen 
die de windmolens tegen erosie te 
beschermen,” zegt Van Koningsveld. 

“De fundering van windturbines is 
kwetsbaar voor erosie. Een aange
brachte ring van stortsteen, de ‘scour 
protection’, weerstaat de turbulentie 
die rondom de monopiles ontstaat 
en voorkomt zo gevaarlijke erosie. 
De laag stenen kan óók aan trekkelijk 
zijn als vestigingsplaats voor bijvoor
beeld platte oesters, een inheemse 
soort die ooit veel voor kwam in de 
Noordzee maar sterk achteruit is 
gegaan. “Die combinatie van harde 
en zachte infrastructuur is fascinerend. 
Waterbouw is zoveel meer dan alleen 
zand en stenen.” 

Uitdagingen
Duurzaamheid is een grote uitdaging. 
“Naarmate de wereld drukker wordt, 
kunnen we ons steeds minder permit
teren dat infrastructuur altijd maar 
ten koste gaat van biodiversiteit. 
De samenleving accepteert ook niet 

zomaar meer dat er wat met onze 
kostbare ecosystemen gebeurt. Als 
havens daar niet in meegaan, zal dat 
de mogelijkheden voor onderhoud of 
uitbreiding belemmeren.” 

Het is echter zeker niet de enige 
uitdaging voor havens. Denk aan 
steeds drukker wordende vaarwegen, 
de gevolgen van klimaatverandering 
of ontwikkelingen als autonoom varen: 
“In Noorwegen wordt hard gewerkt aan 
het eerste autonome en emissieloze 
vrachtschip, de YARA Birkeland; ook 
elders in de wereld wordt geïnvesteerd 
in autonome en emissieloze schepen. 
Hoe gaat een haven als Rotterdam daar 
mee om? Want doe je niets, dan komen 
schepen straks misschien niet meer.” 

Data 
In Rotterdam lopen jaarlijks zo’n 110.00 
binnen vaartschepen en 30.000 zee
vaart schepen binnen, dat zijn hon der 
den vaar bewegingen per dag. “Wat 
betekent dat voor het haven verkeers 
management en voor de infra structuur 
als daar straks autonome schepen 
tussen varen? Hoeveel afstand 
moeten schepen houden met het 
oog op de veilig heid, wat betekent 
auto noom varen voor kademuren en 
communicatie, hoeveel ruimte heb 
je nodig om te voorkomen dat er te 
grote wachtrijen bij de haven ontstaan 

H
et grensvlak tussen kennis en 
toepassing heeft Van Konings
veld altijd geïntri geerd. Tijdens 
zijn promotie onderzocht hij 

hoe je eind gebruikersvragen beter 
kunt matchen met specialistische 
kennis. “Er was sprake van een kloof 
tussen onderzoek en de gebruikers 
ervan. Wordt die te groot, dan stop pen 
projecten of komt er geen vervolg
onderzoek. Dat is zonde,” stelt hij. 
Uit zijn analyse van projecten in het 
Rijkswaterstaatdomein bleek dat vaak 
om een communicatiekloof te gaan. 
“Idealiter definiëren onderzoekers en 
gebruikers samen de onderzoeksvraag  
en toetsen die regelmatig zodat hun 
ideeën en verwachtingen niet uit elkaar 
gaan lopen.” Met dat als uitgangspunt 
ontwikkelde Van Koningsveld in 2003 
zijn ‘Frame of Reference’, een nog 
steeds gebruikt kader om de inter actie 
tussen vragers en aanbieders van 
specialistische kennis te structureren.  

Natuur versterken
Na jaren van stroperige besluitvorming 
en soms falende projecten is het tij 
inmiddels gekeerd. Building with Nature 
is daar een goed voorbeeld van. In dat 
programma trekken belanghebbenden 
als waterbouwers, ecologen, overheden 
en omwonenden samen op om alter
natieven te bedenken voor traditio nele 
waterbouw. “Laten we voortaan met 
elkaar kijken hoe we zulke projecten 
aanpakken, was het devies,” vertelt 
Van Koningsveld, die in de beginjaren 
programmamanager was. Building with 
Nature laat echter nog een ontwikkeling 
zien in het denken over duurzame 
water bouw: naast een focus op de 
compensatie van milieuschade, zoals 
in het verleden vaak gebeurde, kun je 
ook gericht werken aan natuurherstel. 

en is dat dan nog betaalbaar?” Om 
zulke vragen te beantwoorden heb 
je data nodig, een ander onderwerp 
waar Van Koningsveld veel affiniteit 
mee heeft. “Je kunt zulke situaties 
simuleren, maar die modellen moet je 
ook valideren. Dan heb je informatie 
nodig over bijvoorbeeld vaarafstanden, 
scheepsposities en de effecten van 
stromingen en dieptes,” zegt hij. 
“Met slimme meetprogramma’s en 
efficiënte algoritmes kun je die grote 
hoeveelheden data verzamelen en 
verwerken, en vervolgens proberen 
om te zetten in kennis waarop haven
beheerders straks hun beslissingen 
kunnen nemen.”

Optimalisatie
Uiteindelijk draait het daarbij alle maal 
om optimalisatie. “Dat is de rode draad. 
Binnen de haven komt een aantal 
zaken bij elkaar: de nautische vaar
bewegingen, de logistiek van het af en 
opladen van goederen, en omgevings
factoren als wind, stromingen, slib
lagen, maar ook regel geving. De kunst 
is om een goedwerkende haven te 
ontwerpen waarbij die drie elementen 
goed interacteren. Hoe optimaliseer je 
dat? Dat is ingewikkeld en daarom doen 
we er onderzoek naar.” 

Dat onderzoek begint bij het stellen 
van de juiste vragen. “Hoe definieer 
je scherp wat de functionele eisen 
van een project zijn, hoe kom je 
dan tot goede alternatieven, en 
hoe weeg je die af tegen elkaar?” 
Bij de beantwoording speelt naast 
ingenieurskennis datawetenschap ook 
een steeds grotere rol. “Je moet data 
en simulaties slim gebruiken om alle 
opties door te rekenen, zodat je niet 
op conceptueel niveau blijft hangen, 
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maar de echte argumenten op tafel 
krijgt. Dat is de uitdaging.”  

Netwerk
Daarbij kijkt hij veel verder dan de 
leer stoel alleen: het werkveld van 
havens en vaarwegen is bij uitstek 
multi disciplinair. “We hebben dus per 
definitie niet alle kennis zelf in huis. 
Het is heel leuk om daarvoor te kunnen 
samenwerken binnen de TU, maar ook 
daarbuiten.” Van Koningsveld heeft 
ook zeker het juiste netwerk om alle 
kennis en gebruikers ervan bij elkaar te 
brengen. Naast zijn deeltijdaanstelling 
als hoogleraar blijft hij verbonden aan 
Van Oord; ook is hij secretaris bij de 
topsector Water.

“Ik heb me altijd graag begeven op 
het grensvlak van kennis, innovatie en 
toepassing.” Die fascinatie hoopt hij 
ook over te brengen op zijn studenten, 
net als zijn passie voor duurzaamheid 
en data. “Ik denk dat deze onderwerpen 
heel inspirerend kunnen zijn voor 
studenten en ik wil ze graag triggeren 
om daarover na te denken. Het mogen 
begeleiden van jonge mensen is een 
mooi voorrecht.”

Mark van Koningsveld is de nieuwe hoogleraar Havens 
& Scheepvaartwegen, de leerstoel die sinds 2011 deels 
gesponsord wordt door de Haven van Rotterdam. “Het 
grensvlak tussen kennis en toepassing is misschien 
nergens groter dan in havens en vaarwegen. Er zijn zoveel 
partijen met vragen die we vanuit de wetenschap kunnen 
beantwoorden. Dat zie ik als de kern van deze leerstoel.”
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Een passie  
voor duurzaamheid  
en data

“Idealiter ontwerp je 
nieuwe infra structuur 
zo, dat de omgeving 
er ecologisch zelfs op 
vòòruit gaat”


