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Beste lezer, Voor u ligt nummer 2 van ons blad Contact, waarin we u op de hoogte houden 
van wat er speelt op het gebied van onderzoek, onderwijs en samenwerking in de Civiele Techniek en 
Geowetenschappen.

We zijn zeer trots u te melden dat het goed gaat met de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen.  
Zowel financieel -dit jaar konden we mede dank zij de steun van de covenantpartners voor het eerst weer
een 0-begroting indienen-, als met ons onderzoek en onderwijs: begin april werd bekend dat Civiele 
Techniek op plaats 13 staat van de wereldwijde QS Engineering & IT Rankings 2011, de voormalige 
Times Education Rankings. De vernieuwing van de faculteit krijgt vorm: het virtuele kenniscentrum StuDoc 
werd in april geopend, een centrum waar ook u (digitaal) informatie kunt vergaren over ons onderzoek. 
Julie Pietrzak, gespecialiseerd in vloeistofmechanica, werd benoemd tot Antoni van Leeuwenhoek 
hoogleraar, en is daarmee de eerste vrouwelijke hoogleraar aan onze faculteit. En tot slot wordt de 
samenwerking met de civiele sector steeds intensiever via diverse onderzoeksprojecten en vernieuwingen 
in het onderwijs. Denk aan de nieuwe PDEng opleiding Comprehensive Design in Civil Engineering (CDCE) 
die in september 2011 van start gaat.

Wij streven de komende jaren naar een permanente wisselwerking 
met onze achterban en horen daarom graag wat u van deze krant 

vindt of op welke manier u betrokken wil blijven bij onze faculteit.

Louis de Quelerij, Decaan van de faculteit 
Civiele Techniek en Geowetenschappen

Misschien wel de droom van elke civieler: 
een land helpen opbouwen dat verwoest 
is door natuurgeweld. Alumnus Mathijs 
van Ledden, waterbouwkundig ingenieur, 
werkte vier jaar mee aan de opbouw van 
New Orleans na het bezoek van Orkaan 
Katrina. Lees verder op pagina 2 >>

Ties Rijcken is meer een integraal denker 
dan een waterbouwer. Hij studeerde af bij 
Industrieel ontwerpen, werkte onder andere 
bij Bouwkunde en is momenteel bezig met 
een realistische ‘game’ om scenario’s van 
de waterinfrastructuur ontwikkeling van 
Nederland vorm te geven. Lees verder 
op pagina 3 >>

Nederland wint al bijna vijftig jaar aardgas uit een aantal 
gasvelden. Rond 2050 zijn deze velden uitgeput. Om te 
voorkomen dat we dan volledig afhankelijk worden van 
geïmporteerd gas, is het belangrijk om nieuwe gas bron-
nen te gaan ontginnen. Onderzoekers van de afdeling 
Geotechnologie verwachten veel van onconventioneel 
gas.  Lees verder op pagina 6 >>
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we terechtkomen - we moeten vaak 
juist bedenken: hoe nu verder.”

Enthousiasme
In Nederland gaat Van Ledden binnen 
de divisie Kust & Rivieren van Royal 
Haskoning zowel strategisch werk als 
projecten doen. De eerste offerte-
aanvraag ligt al op zijn bureau. “Ik werk 
rechtstreeks onder de divisie directeur 
en ben verantwoordelijk voor het 
markt thema Deltatechnologie. Dat is 

een goede positie, maar eerlijk gezegd 
heb ik me nooit bezig gehouden met 
een loopbaanstrategie.  Ik geloof sterk 
in enthousiasme voor mijn vak, in doen 
waar je goed in bent. Voor mij is dat, 
denk ik, het ingewikkelde op een 
simpele manier brengen. Ik werk vaak 
in multidisciplinaire teams, en dan is 
het van belang dat je met andere 
experts kunt communiceren. Ik denk 
dat ik daar goed in ben, en ook mensen 
kan enthousiasmeren. Daarnaast heb 
ik inhoudelijk natuur lijk een duidelijk 
profiel, ook door mijn promotie onder-

meegekregen. “Ik heb veel geleerd 
van hoogleraren als Battjes, De Vriend, 
Stive en Vrijling, die je heel vaak uit-
daagden. Het leren van technieken 
en modellen is natuurlijk belangrijk, 

maar nog belangrijker is het om een 
stapje verder te denken: waarom 
doen we dit eigenlijk zo, kan het ook 
beter? Tijdens het eerste jaar van mijn 
promotieonderzoek heb ik echt mijn 
eigen pad uit moeten stippelen, als 
onderdeel van het leerproces.  op het 
moment zelf is dat frustrerend, want 
het is veel prettiger als iemand zegt wat 
je moet doen. Maar ik heb daar enorm 
veel van geleerd. Ik probeer het zelf 
ook toe te passen bij mijn studenten: 
ze loslaten, maar ingrijpen als het nodig 
is. Het is ook nodig in de functies waar 

Alumnus Mathijs van Ledden:

“New Orleans maakt het  
maatschappelijk belang van 
Waterbouw nog duidelijker” 
Misschien wel de droom 
van elke civieler: een land 
helpen opbouwen dat 
verwoest is door natuur-
geweld. Alumnus Mathijs 
van Ledden, waterbouw-
kundig ingenieur, werkte 
vier jaar mee aan de op-
bouw van New orleans 
na het bezoek van orkaan 
Katrina.

“Het is toch een soort 
jongens droom,”  vertelt 
hij in het hoofdkantoor 

van zijn werkgever Royal Haskoning in 
Rotterdam, vers terug uit de Verenigde 
Staten, zichtbaar enthousiast. “opeens 
zit je in een project waar je al die 
dingen die je voorbij hebt zien komen 
ook daadwerkelijk kunt toepassen. En 
doe je iets dat maatschappelijk heel 
relevant is. Dat inspireert.” 

USACE
Van Ledden was 11 jaar toen in 1986 
de oosterscheldekering werd geopend. 
Een fascinatie voor grote waterbouw-
kundige projecten begon. En resulteer-
de onder meer in een promotie bij Huib 
de Vriend. In 2003 kwam hij in dienst 
bij Royal Haskoning - een bedrijf 
waarmee het op persoonlijk vlak 
‘meteen klikte’. Toen de vraag kwam 
om US Army Corps of Engineers 
(USACE) -de ‘Rijkswaterstaat’ van de 
VS- te assisteren bij de opbouw van de 
stad New orleans, paste het profiel van 
Van Ledden wonderwel in de opdracht. 
“Ik was vervolgens vier jaar verant-
woor delijk voor ons werk daar. Het 
programma omvatte de versterking 
van alle dijken rondom de stad New 
orleans. Een gigantisch project van 
zo’n 15 miljard dollar, vergelijkbaar 
met de Deltawerken. We adviseren 
USACE bij strategische keuzes - een 
verant woordelijke rol. Anders dan een 
opdracht uitvoeren.”

Hiërarchie
Zeker voor Amerikaanse begrippen 
was het een bijzondere klus. Want de 
relatie tussen opdrachtgever en -nemer 
is normaal gesproken erg hiërarchisch. 
Van Ledden: “Je wordt als consultant 
in de VS geacht precies te doen wat 
de opdrachtgever vraagt. In Nederland 
wordt juist de inbreng van je specifieke 
kennis gewaardeerd. Een ander ver-
schil, wat natuurlijk deels met de 
urgentie van het project te maken 
heeft: men kan enorm doorpakken. 
We werden in 2007 betrokken bij het 
ontwerp van een stormvloedkering, 
stelden de hoogte vast in 2008, en 
augustus 2010 stond ik er voor het 
eerst op. Fantastisch.” Van Ledden 
heeft niet alleen kennis gebracht, maar 
ook veel teruggekre gen. “Ik begrijp nu 
pas echt wat het betekent om mensen 
te beschermen tegen overstromingen.”

Kritisch denken
Van zijn tijd aan TU Delft heeft Van 
Ledden vooral het kritisch denken 

zoek. Ik ben geïnte res seerd in techniek, 
maar ook in het hele businessproces. 
Daarom heb ik de afgelopen twee jaar 
ook nog een MBA gedaan.”

Trots
Van Ledden is trots op de zinvolle 
bij dragen die hij met zijn team in New 
orleans heeft kunnen doen, ondanks 
de uitdagende setting. “Een andere 
cultuur, vreselijk veel druk, want het 
moet gewoon af en dan is er nog al 
het politieke en bestuurlijke gedoe 
erom heen. Het is ook enorm inspire-
rend geweest daar studenten heen te 
halen. Je kunt ze niet vaak genoeg dat 
soort situaties laten zien.  Daarnaast is 
het ontzettend leuk te zien hoe zij er 
fris tegenaan kijken.”

over wat de toekomst moet brengen 
heeft Van Ledden geen vastomlijnd 
idee. “Ik probeer wat ik doe, goed te 

doen. En de dingen te kiezen waar ik 
inspiratie uit haal en enthousiast van 
word. Het is mijn passie iets te doen 
met onderzoek en onderwijs op het 
gebied van water, als het even kan in 
ontwikkelingslanden. Ik hoop dat ik 
over een aantal jaren weer iets zinvols 
kan doen buiten Nederland. Maar het 
is ook goed om terug te zijn. Gisteren 
stond ik op de dijk bij ’t Haringvliet, 
waar ik nu woon. Dan vind ik het ook 
wel heel mooi om in een land te wonen 
waar alles al zo goed voor elkaar is op 
het gebied van water.”

• Middelbare school: 
Lambert Franckens College (VWo), 
Elburg, 1993

• afgestudeerd: Waterbouw, 1998 
afstudeeronderwerp:  
Zand-slibsegregatie in de 
Nieuwe Merwede

• Promotie (2003): Sand-mud 
segregation in estuaries and tidal 
basins

• Royal Haskoning (2003):
 

2003 - 2006 Project manager 
various projects (oa. MER Maas-
vlakte 2/ Kust en Zee, Passende 
beoordeling Waddenzee)

 2006 - 2010 Resident director 
Royal Haskoning in New orleans

 2010 Marketing manager Delta 
Technology - Coastal & Rivers 
Division, Royal Haskoning

• Burgerlijke staat: gehuwd, 
twee kinderen van 4 en 1 jaar

 

Concepts for railway 
transition maintenance
Dhr B.E. Zuada Coelho 
Transition zones in railway tracks 
are locations of discontinuity in 
the support, such as at bridges, 
culverts and tunnels. These 
zones are of main concern to 
rail way inframanagers, since 
often substantial additional 
maintenance is required to 
preserve line, level and ride 
quality. This extra maintenance 
increases the exploitation costs, 
and often causes delays. Despite 
the importance of transition 
zones, the fundamental causes 
of their poor performance are 
not fully understood. This thesis 
aims to give new insight in the 
behaviour of transition zones. 
The main observation from the 
static measurements is that the 
settlement of the track is com-
posed of two different stages. 
Initially, after maintenance has 
been performed, a significant 
densification of the ballast occurs, 
followed by a second stage 
related to ongoing settlement 
of the embank ment and peat 
layers. This causes a differential 
settle ment of the track across 
the culvert, which has a stiff 
foundation.

Wave Dissipation over 
Vegetation Fields
Dhr T. Suzuki 

Het is algemeen 
erkend dat de 
huidige klimaat-
verandering, 
meest waar-
schijnlijk te 
wijten aan 

mense lijk ingrijpen in de natuur, 
tot een verhoogd risico op zee-
spiegelstijging en een verhoogde 
intensiviteit van stormen leidt. 
Het is daarom dringend nood-
zakelijk om tegen maatregelen 
te ontwerpen om de gevolgen 
van de klimaat verandering voor 
kust regio’s te verlichten. Naast 
kustbescherming is het ook zeer 
belangrijk voor de kustingenieurs 
om het milieu in het kustgebied 
in het oog te houden. In dit 
verband beginnen natuurlijke 
vegetaties zoals zout moerassen, 
zeegrassen en mangrovebossen 
in kustregio’s nu meer aandacht 
te krijgen in hun functie als golf-
demper. Echter, de werking van 
golfdemping in een begroeid veld 
is nog niet goed begrepen. Voor 
het gebruik van kustvegetaties 
als onderdeel van het beheer 
van kustgebieden in de praktijk, 
is het van cruciaal belang om 
meer kennis te vergaren over de 
fysische processen, met name de 
hydraulische processen. Het is van 
belang dat deze processen ook 
praktisch gemodelleerd worden. 
Deze dissertatie betreft het onder-
zoek van het proces van ‘golf-
dissipatie’ over diverse vegetaties 
door verschillende benaderingen, 
in het bijzonder in theoretische, 
fysische en numerieke studies.

REcENTE 
dissERTaTiEs

Meer dissertaties 
http://repository.tudelft.nl

“Ik ben geïnte res seerd in techniek, maar ook 
in het hele businessproces. Daarom heb ik de 
afgelopen twee jaar ook nog een MBA gedaan.”

Boven: Mathijs van Ledden
Onder: De bouw van de IHNC 
stormvloedkering in het Lake 
Borgne aan de oostkant van 
New Orleans
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Ties Rijcken is meer een 
integraal denker dan een 
waterbouwer. Hij studeerde 
af bij Industrieel ontwerpen, 
werkte onder andere bij 
Bouwkunde en is momenteel 
bezig met een realistische 
‘game’ om scenario’s van 
de waterinfrastructuur 
ontwikkeling van Nederland 
vorm te geven. Noem het 
alleen geen game, want dan 
denken mensen dat het niet 
serieus is.

techniek van waterbouw.” Die partijen 
zijn waarde vol, vindt Rijcken, maar 
het ontbreken van technische kennis 
zorgt vaak dat de discussie op een 
laag niveau gevoerd wordt omdat 
soms basale dingen uitgelegd moeten 
worden. Zonde, omdat ook de kennis 
van aanwezige - dure -  adviseurs niet 
optimaal benut wordt. Maar Rijcken 
heeft een oplossing. “Ik ben bezig met 
een ‘realistisch computerspel’, een 
aantrekkelijke, interactieve visualisatie, 
waarmee je snel begrijpt hoe het 
systeem technisch en ook ruimtelijk in 
elkaar zit. Je kunt mogelijke pro jecten 
aanklikken, en bekijken hoe het systeem 
er na uitvoering uitziet: hoe de dijken 
er bij liggen, de zoet waterverdeling in 
elkaar zit en ook hoe het ecosysteem 
functioneert. Er zit uiteraard een con-
ceptueel model achter, het is meer dan 
mooie plaatjes. Het is een simulatie die 
moet zorgen dat mensen snappen hoe 
het systeem in elkaar zit, en daarnà pas 
de discussie aangaan.” 

Visualisatie heeft de toekomst. Niet 
duidelijk kunnen communiceren wat je 
van plan bent en wat de gevolgen zijn, 
vergelijkt hij met een uitvinding doen 
op je zolderkamer, en de marketing 
nalaten. “Het bereikt de praktijk niet.”

Deltacommisaris 
Rijcken is, naast zijn eigen project, 
onderzoeker voor twee van de vier 
‘DRI’s’ (Delft Research Institutes. 
De DRI’s hebben als opdracht de 
faculteiten met elkaar, de univer siteit 
en de buitenwereld te verbin den. 
“Precies wat ik leuk vind - inter disci-
plinair én met de praktijk bezig zijn.” 
Vanuit deze DRI’s zette hij samen 
met Jos Timmermans van TBM het 
initiatief ‘Deltaprogramma Link Delft’ 
op en organiseerde hij het bezoek van 
Deltacommissaris Wim Kuijken, die 

het advies van de commissie Veer-
man (2008) over de waterveiligheid 
van Nederland in de praktijk moet 
brengen. “We willen de rol van TU 
Delft in het Deltaprogramma graag 
vergroten,” zegt Rijcken. “onze invloed 
op de waterstaat is gestaag kleiner 
geworden sinds de voltooiing van de 
Deltawerken.” De commissaris kreeg 
eind januari een mooi programma van 
presentaties van hoogleraren, maar 
ook studenten en jonge onderzoekers. 
Studenten konden vragen stellen aan 
de Deltacommissaris en een panel van 
TU-deskundigen. “Een inspirerende 
dag,” zegt Rijcken, “die de banden 
zeker heeft versterkt. Kuijken gaf aan 
de TU graag als ‘buitenboordmotor’ 
van het programma te zien - een 
soort onafhankelijke denktank. Verder 
zijn er bilaterale contacten ontstaan 
en versterkt - bijvoorbeeld tussen 
programma directeuren en hoogleraren 
op gebied van stedenbouw. Daarnaast 
heeft Kuijken ons gevraagd te kijken 
naar multifunctionele waterkeringen, 
met bijvoorbeeld zonnepanelen en 
windmolens, of gecombineerd met 
infrastructuur en woningen. Dat soort 
onderzoek en samenwerking verhoogt 
onze zichtbaarheid, en kan als hefboom 
werken bij onderzoeksaanvragen.”

Interviews, hij is het gewend. Toen 
hij na zijn afstuderen (2003) met 
drijvend bouwen bezig was, werd hij 

bijna wekelijks benaderd. Geen wonder, 
want drijvend wonen leek een goede 
oplossing voor inwoners van een land 
dat op 95% van het oppervlakte gecon-
troleerd water heeft. Inmiddels is hij 
van het onderwerp afgestapt - drijven 
heeft allerlei voor delen, maar is geen 
‘antwoord op de klimaat veran dering’, 
zoals het zo vaak werd neergezet. 
Alleen al omdat je afmeer palen van 
10 meter nodig hebt om te blijven 
drijven bij een overstroming. Voor 
een meer structureel antwoord op de 

Deltatechnologie 

Een watersysteem 
is nooit af

Visuele toekomst
Rijcken voorspelt dat de interactieve 
modellen of ‘realistische games’ zoals 
dat waar hij mee bezig is, de toekomst 
hebben. “Je kunt ideeën en modellen 
op hydraulisch, civieltechnisch en ruim-
te lijk gebied ermee bij elkaar brengen. 
Ik denk dat dat soort inter actieve 
modellen de plaats van rapporten in 
gaat nemen. Het is natuur lijk heel 
frustrerend dat er heel veel rapporten 
geschreven worden, die niemand ooit 
leest, in ieder geval niet de bestuur-
ders. De samenvatting wordt gelezen, 

de rest is bijna uitsluitend een bewijs 
dat de schrijver weet waar hij het over 
heeft. In zo’n interactief model krijg je 
in minder tijd, meer gevoel voor het 
systeem of de problematiek, omdat het 
veel visueler is. Daar ligt een markt. 
Ingenieursbureaus moeten zich daar 
nu in gaan verdiepen om hun adviezen 
beter te verkopen. Het is de toekomst 
voor hoogontwikkelde democratische 
landen: een interface tussen bestuur-
ders, stakeholders en techniek (en 
kennis). Sociale media zullen er ook 
nog bijkomen en met slimme ‘crowd-
sourcing’ kan er doorlopend aan een 
probleem gesleuteld worden in een 
inter actieve omgeving.”

Hij oogt enthousiast. In juni levert 
hij voor het Deltaprogramma een 
eerste simpele versie van zijn model 
af. Wellicht staat er voor september 
tot juni een groter project op stapel. 
“Dan moeten we wel iets behoorlijk 
geavan ceerds kunnen hebben. 
Maar,” bena drukt hij, “het is nooit 
klaar. Je kunt met je model altijd 
de werke lijk heid beter benaderen. 
En in de werke lijkheid van het water-
systeem kan alles altijd beter: veili ger, 
mooier, nog beter voor het milieu… 
Een water systeem is nooit af.” 

stijgende zeespiegel of rivieren, kwam 
Rijcken terecht bij civiele techniek: 
waterbouw en water management.

Watermachine Nederland
De oplossingen liggen op het gebied 
van waterwerken, denkt Rijcken. 
Daarbij kijkt hij niet in eerste instantie 
naar de werken, maar naar het systeem 
als geheel. “Het komt voort uit een 
adviesrapport voor de Deltacommissie, 
waar ik aan meeschreef, over de 
bescherming van de Drechtsteden en 
Rotterdam. In mijn onderzoek kijk ik 
hoe we het gebied als systeem in de 
vingers kunnen krijgen. Daarin kun 
je dan verschillende maatregelen op 
verschillende momenten inzetten, 
met elk effect op het gebied. Een 
soort schakeldoos, waarmee je kunt 
inspelen op de onzekerheid van de 
klimaatverandering.” 

Rijcken kiest voor de systeem bena-
dering omdat hij niet gelooft in ‘de 
beste oplossing van de eeuw.’ “Je weet 
boven dien niet welke veranderingen in 
de komende 30 jaar plaatsvinden, op 
het gebied van voorspellen, modelleren 
of andere techniek, of juist in de 
maat schappij. ook is het zo, dat als 
er ergens een ramp of bijna-ramp 
op treedt, dat gegarandeerd leidt tot 
andere ideeën en meer beschikbare 
middelen. Aan mijn systeem kun je elk 
jaar nieuwe ideeën toevoegen. Het is 
flexibel. Een soort keuzeboom: als je bij 
Dordrecht het risico onacceptabel vindt, 
heb je verschillende oplossingen. Welke 
je kiest, heeft effect op de rest van het 
gebied, en bij het volgende probleem 
heb je dan weer andere keuzes.”

Communiceren met 
stakeholders
Naast inhoudelijke ideeën om het 
Neder landse watersysteem te verbete-
ren, is Rijcken bezig met - al even 
belangrijk - de communicatie tussen 
technici en stakeholders. “We zijn 
beland in een tijdperk waarin heel 
veel mensen mee willen praten over 
het watersysteem. Ingenieurs zijn niet 
meer de belangrijkste partij. Er zijn 
veel meer mensen met water bezig, 
ook die geen verstand hebben van de 

StuDoc-CiTG 
virtueel kennis-
centrum
op 26 april is op de eerste verdieping van de 
faculteit het nieuwe StuDoc officieel geopend. 
StuDoc biedt studenten een moderne stille 

studieplek, met aansluitingen voor laptops, er is een grote collectie documentatiemateriaal 
beschikbaar, bestaande uit boeken, tijdschriften, een beperkt aantal wetenschappelijke journals, 
collegedictaten en rapporten. En interessant voor u: StuDoc ook digitaal toegankelijk via de 
website http://studoc.tudelft.nl. 

Via deze website komt u uit bij de virtuele kenniscentra (VKC’s) die per vakgebied zijn 
georganiseerd en direct toegang geven tot rapporten (MSc en PhD-theses en rapporten van 
derden). Er zijn ook links te vinden naar conferenties en tijdschriften. 

Nieuwe PDEng in 
Comprehensive Design in 
Civil Engineering (CDCE)
Er is steeds meer behoefte aan ingenieurs die de specialistische kennis uit verschillende vak-
gebieden kunnen overzien en combineren, en die als hoofdontwerper de verantwoordelijkheid 
voor een technisch ontwerp te kunnen dragen. Daarom start in september een nieuwe 
tweejarige post MSc ontwerpers opleiding: de professional Doctorate of Engineering (PDEng) 
in Comprehensive Design in Civil Engineering (CDCE). 
Deze tweejarige opleiding leidt ingenieurs op tot technisch ontwerpers in de Civiele Techniek 
en vormt een vanuit de TU Delft geleid alternatief voor een ontwerperstraineeship binnen een 
bedrijf. Meer informatie: www.pdeng-cdce.tudelft.nl.
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Voetgangers zijn complexe 
wezens. Ze kunnen letterlijk 
alle kanten op, en zijn ook 
nog eens veranderlijk van 
vorm. Lastig te onder zoeken. 
Geen wonder dat TU Delft 
pionier was, in 2002, met 
experimenteel voetgangers-
onderzoek. Inmiddels zijn we 
één van de topinstituten op 
voetgangersgebied. Vragen 
om advies komen vanuit de 
hele wereld.

Transport

Pionieren met voetgangers: 
van Mekka tot NS

“Eigenlijk zijn voetgangers 
maar een klein onderdeel 
van ons onder zoek,” zegt 

prof.dr.ir. Serge Hoogen doorn, hoofd 
van de leerstoel Verkeers management 
binnen de afdeling Transport & 
Planning. “Drie van de vijftig mensen 
op de afdeling houden zich ermee 
bezig. Maar voetgangers zijn een 
verkeersstroom, en als het gaat om 
verkeersmanagement, zijn op alle 
stromen ruwweg dezelf de regels van 
toepassing.” Hoogendoorn stelde 
vier hoofdlijnen op voor verkeers-
management - ofwel oplosrichtingen 
die je kunt inzetten als het verkeers-
systeem overbelast raakt (zie het kader 
op de volgende pagina). Hij besprak 
ze in zijn Diesrede, in januari 2011, 
en zag tot zijn verbazing een aha-
erlebnis in het publiek. Bescheiden: 
“Ik was er eigenlijk van overtuigd dat 
mensen deze hoofdlijnen al kenden en 
toe pasten- ze liggen redelijk voor de 
hand.” Kort samen gevat gaat het er bij 
verkeersproblemen om op verschillende 
manieren de capaci teit te vergroten 
of de bestaande netwerkcapaciteit 
beter te benutten. Dat geldt zowel voor 
verkeers manage ment als voor crowd-
management. Langzaam vindt er een 
evolutie plaats, en worden Hoogen-
doorns hoofdlijnen voor oplossingen 
vaker toegepast bij verkeers- en 
voetgangersproblemen.

Pionieren met petjes
Voetgangersonderzoek is relatief nieuw. 
“Er is in de jaren zeventig wel veel 
psychologisch onderzoek gedaan naar 
voetgangers en voetgangersinteractie, 
maar dat heeft niet geleid tot de ont-
wikkeling van kwantitatieve reken-
modellen,” vertelt Hoogendoorn. 
“Begin van deze eeuw was er dus 
haast niks. Misschien omdat het zo’n 
complex proces is, veel complexer dan 
bijvoorbeeld wegverkeer. Voetgangers 
lopen door elkaar, in verschillende 
richtingen en met wisselende snel-
heden, met kinderwagens, gearmd, 
… Lastig, want een automatische 
videoanalyse is eenvoudiger te doen 
met objecten die een vaste vorm 
hebben. Winnie Daamen en ik waren 
in 2002 de eersten die een grote groep 

die mensen uitoefenen worden doorge-
geven. 
 
Geen paniek
“Er was paniek” zeggen mensen vaak, 
als het misgaat. Klopt dat? “Die asso-
ciatie is er snel,” zegt Hoogendoorn. 
“Maar dat hoeft helemaal niet. Puur 
het feit dat er zoveel mensen zijn 
die druk op elkaar uitoefenen, 
kan al genoeg zijn. Natuurlijk 
kunnen mensen 

wel in paniek 
zijn, maar dat heeft geen 
invloed op het systeem of op wat er 
met je gebeurt.” Paniek zit dus niet in 
modellen voor voetgangersstromen of 
crowdmanagement. Hoe kan het beter, 
en voorkomen we gebeurtenissen als 
die tijdens de Loveparade? Serge: 
“Adviezen of voorlichting vooraf kunnen 
misschien wel helpen, maar dat wordt 
vaak toch niet opgevolgd. Mensen 
denken: ‘het zal mij wel niet gebeuren’. 
Dat heb ik zelf ook als ik op een festival 
sta waar het heel erg druk is. Daarom 
ben ik als wetenschapper toch geneigd 
bij grote evenementen waar het te druk 
wordt, mensen fysiek tegen te houden. 
Bijvoorbeeld met poortjes. Ik denk dat 
dat een krachtiger instrument is.”

Veilige toekomst
Binnen het toegepast wetenschappelijk 
onderzoek worden steeds meer 

Winnie Daamen en 
Serge Hoogendoorn

voetgangers bij elkaar haalden om daar 
loopexperimenten mee te doen. We 
hebben iedereen - heel pragmatisch - 
een rood of een groen petje opgezet 
en deze petjes gevolgd. Inmiddels is er 
veel navolging in het buitenland. Naast 
dit experimentele onderzoek hebben 
we ook gemeten in treinstations, met 
infraroodsensoren op het perron en 
vooral in tunnels. Het doel daarvan 
was om te meten hoe druk het was 
op bepaalde plaatsen in het station, 
om zo de kwaliteit voor de reizigers in 
de stations in kaart te brengen. Het 
voordeel van deze waarnemingen is 
dat het geen gecontroleerde om ge-
ving is en mensen zich zeker natuur lijk 
gedragen, het nadeel dat de omstan-
digheden niet altijd zo zijn als dat je 
als onderzoeker zou willen.

Simulatiemodel Nomad
op grond van de experimenten in 
2002 en het inzicht in het gedrag van 
voetgangers hebben Hoogendoorn en 
zijn onderzoekers een simulatiemodel 
gemaakt: Nomad. “Uiteraard om 
voor   spellingen te doen. Ik ben ervan 
overtuigd dat we een van de beste 
simulatiemodellen in elkaar geknutseld 
hebben. Het wordt op veel plekken 
gebruikt. Dat pionieren was fantastisch 
om te doen, en inmiddels zijn we 
zonder enige schaamte een topinstituut 
in de wereld. Daarom komt een vraag 
over Mekka bijvoorbeeld hier terecht 
- wij zijn een van de weinigen die op dit 
niveau onderzoek doet. Hoewel je ziet 
dat er steeds meer modellen worden 
ontwikkeld, ook commerciële. Inhoude-
lijk is ons model heel goed, maar die 
bedrijven kunnen daar veel meer geld 
in stoppen en ziet het er veel beter uit 
- daar is voor ons niet tegenop te 
boksen. We worden wel regelmatig 
gevraagd om te adviseren (zie pagina 
5). Bij het ontwerpen van treinstations, 
maar ook voor het ontwikkelen van 
richtlijnen voor gebouwen voor het 
ministerie van Infrastructuur en Milieu, 
Schiphol Plaza en soms ook evene-
menten waar veel publiek komt.”

Crowds in Mekka 
Het onderzoek in Mekka is bijna 
afgerond. Het is de tweede vraag 
die vanuit de Saudische autoriteiten 
bij Hoogendoorn terecht komt. 
Afgelopen jaar werkte hij als adviseur 
om het ‘comprehensive plan’ rond de 
bedevaartsoorden Mekka, Medina en 
Meshire te beoordelen. “Daar wordt 
tussen 2020 en 2030 een verdubbeling 
van de huidige 2,5 tot 3 miljoen pel-
grims verwacht. En de faciliteiten 
bereiken nu al hun capaciteit. De 
Jamarat brug was een knelpunt waar 
jaarlijks veel slachtoffers vielen. Dat 
is inmiddels opgelost met een nieuw 
brugontwerp: een moderne, goed 
gedimensioneerde faciliteit. Maar als 
je een knelpunt weghaalt, verplaats je 
vaak het probleem, net als op de weg. 

We kijken nu naar de moskee, waar een 
keten van activiteiten plaatsvindt. Vier 
grote, internationale consultants zijn 
ermee aan de slag gegaan. Mijn taak 
is te adviseren over het herontwerp, 
op het gebied van voetgangersstromen 
en crowdmanagement. Er worden 
momenteel twee plannen uitgewerkt, 
die goedgekeurd zijn op basis van de 
schetsontwerpen.”

Turbulentie in de massa
oplossingen voor de problemen in 
de moskee komen simpel weg 
neer op extra infrastructuur 
aanleggen en kruisende 
stromen beperken - 
het lijkt precies op de 
snelweg. “Dat klopt,” 
zegt Hoogendoorn. 
“De principes zijn 
toepasbaar op alle 
stromen. Als het rustig 
is, organiseren kruisende 
stromen zichzelf. Voetgangers - of 
auto’s - hinderen elkaar nauwelijks, 
alles verloopt heel efficiënt. Heel 
fascinerend! Maar als het drukker 
wordt, stagneert het proces. Je moet 
stromen dan zoveel mogelijk scheiden, 
of mensen aan de rand tegenhouden. 
Als het systeem instort, kruisen men sen 
niet meer, maar komen ze recht tegen-
over elkaar te staan. Dat gebeurde 
tijdens de Loveparade in Duisburg. 
Ze konden geen kant op.” Bij drukte 
verandert het systeem in een granulair 
medium. Het wordt een lichaam, dat 
zich onder druk van mensen aan de 
randen op een bepaalde manier gaat 
gedragen. Bij extreem grote drukte - 
denk bijvoorbeeld aan tien voetgangers 
per vierkante meter - ontstaat er een 
soort turbulentie in een mensenmassa. 
Levensgevaarlijk, omdat de krachten 

model  len gehanteerd en automa tische 
systemen voor crowdmanagement 
gebruikt. Zoals camera’s of infra rood-
sensoren, die automatisch meten hoe 
dicht een mensenmassa is, in welke 
richting  en met welke snelheid die zich 
beweegt. Hoogendoorn: “Dan kun je 
voorspellen welke kant het opgaat, en 
eventueel ingrijpen. Een volgende stap 
is met schattingen en voorspellingen 
steeds slimmer in te grijpen: hoeveel 
mensen moeten we nù 

tegen houden 

om te zorgen dat er straks geen 
pro ble men ontstaan?” Het kan 
pro ble men met grote menigtes 
voor komen. 

“Theoretisch,” zegt Hoogendoorn. 
“Want je kunt nog zulke goede 
modellen en mechanismen bedenken, 
het moet op de werkvloer uitgevoerd 
worden. Als het - zoals in Duisburg - 
45 minuten duurt voordat degene die 
de instroom kan beperken, bereikt kan 
worden… Dan helpt geen model. We 
leren wel steeds meer, en ik verwacht 
wel dat de kennis van lieverlee door-
sijpelt zodat we problemen kunnen 
voorkomen. Met goede ontwerpen 
en goede crowdmanagement-strate-
gieën, en er vanuit gaan dat dingen 
verkeerd gaan. Nooit van het ideale 
geval uit gaan.”
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Prof.dr. Rob (R.B.) Polder 
Leerstoel Durability (Instandhoudingstechnologie), 
Sectie Materialen en Milieu 

Beton is een duurzaam constructie-
materiaal, waarmee een lange levensduur 
mogelijk is. Die ook daadwerkelijk bereiken 
is niet vanzelfsprekend. Aantasting van 
beton constructies komt voort uit agressieve 
belastingen en soms uit interne oorzaken. 
Dit geldt in het bijzonder voor infrastruc-
tuur, maar tot op zekere hoogte ook voor 
gebouwen. Zowel het beton zelf als de 
wapening zijn gevoelig voor aantasting, 
bijvoorbeeld door inwerking van vorst, 

chemicaliën of corrosie. onze maatschappij wil dat we snel en goed-
koop bouwen; en heeft er daarna liefst geen omkijken meer naar.  
De realiteit is anders: de levensduur is minder dan verwacht en actie 
is nodig.
Levens duur bij nieuwbouw kent specifieke vraagstukken: ontwerp-
modellen, voorschriften, kosten, en grondstoffen en milieueffecten. 
De behoudende aanpak “zoals we het altijd gedaan hebben” is om 
diverse redenen niet langer houdbaar. Ervaring vergrijst, andere 
partijen beslissen, inzichten nemen toe, het moet goedkoper en sneller, 
maar ook beter en milieuvriendelijker! Zijn we klaar voor deze opgave?
De bestaande voorraad begint zo oud te worden dat zwakke plekken 
aan het licht komen. Wapening gaat corroderen en beton scheurt; 
op termijn komt de veiligheid in het geding. 
Zijn we wel klaar voor het veilig, betrouwbaar en met zo weinig 
mogelijk hinder en kosten beoor  delen, bewaken, herstellen en 
beschermen hiervan? Het antwoord is in beide gevallen negatief. 
De reden is dat we niet openstaan voor serieuze vragen, voor 
collectief leren uit het verleden en voor oplossingen buiten de 
comfortzone. Er zijn oplossingen beschikbaar - maar welke moeten 
we kiezen? of moeten we nieuwe oplossingen zoeken? En wie gaat 
ze dan ontwerpen en uitvoeren? onderzoek en onderwijs aan de TU 
kunnen hieraan bijdragen, maar slechts ten dele. De hele sector moet 
openstaan voor de vragen die er zijn en de vernieuwingen die eraan 
komen!

Prof.dr. Michael A. Hicks 
Leerstoel Grondmechanica,  
Sectie Geo-Engineering 

In geotechnical design, we need to adopt 
a strategy that reflects the complex and 
variable nature of the materials that we 
are dealing with. We need to take account 
of uncertainties in characterising material 
behaviour, in defining material properties 
and in quantifying possible geo-structural 
performance. This leads to a probabilistic 
approach to geo technical engineering.
Therefore, our challenge as researchers 
and engineers is to investi gate ways 

of reducing uncertainties in design that arise due to problems in 
measuring, characterising and modelling soil behaviour. This will be 
achieved through a better fundamental understanding of how the soil 
in the ground (or used in construction) behaves, when it is subjected 
to changes in loading and changes in environmental conditions such 
as temperature, water, pollution and biological activity. Secondly, 
we need to continue developing innovative ways of identifying what 
the sub-surface looks like at the metre scale. And finally, we live in 
the age of the computer; we need to utilise advances in computer 
technology to carry out realistic modelling of structures that are 
invariably 3-dimensional.  

NiEuwE hooglERaREN

Studentenproject
Jasper Righolt, student Transport & Planning: “Er zijn enorm 
veel toepassingen te bedenken van voetgangersmonitoring.”

Voetgangersprojecten: 
Advies van TU Delft 

1.	 Het	tegengaan	van	terugslageffecten
 Ervoor zorgen dat een file niet tot voorbij de afrit aangroeit, door instroom bij de toerit te beperken.

2.	 Doorstroming	verhogen	
 Door bijvoorbeeld dynamische snelheden in te stellen, of tijdelijk capaciteit bijschakelen, bijvoorbeeld met 

spitsstroken. 

3.	 Verdelen	van	het	verkeer	over	het	netwerk
 Dat kan onder meer door goede informatie: vertel waar het vaststaat, dan zal het verkeer dat punt vanzelf 

vermijden. 

4.	 Instroom	gebied	beperken
 Door enerzijds het verkeer beter te verdelen over het netwerk (zie vorige hoofdlijn) en anderzijds de instroom 

zo reguleren dat het aantal voertuigen in het netwerk beneden de kritische grens blijft. 

Niet alleen Mekka, ook TU Delft 
kampt met te verwachten capaciteits
problemen. Afstudeerder Transport 
& Planning Jasper Righolt werkt aan 
een systeem om studenten real time 
te volgen door middel van een RFID
tag op de campuskaart.

“Door de aanwas van studenten 
ontstaat er een capaciteitsprobleem 
bij de collegeruimtes,” begint Jasper. 
“Mijn opdrachtgever, Piet van der 
Zanden van SSCICT, wilde meer 
inzicht krijgen waar studenten zich 
op welk moment bevinden en hoe 
de collegezalen benut worden en 
bezet zijn. Dat was de aanleiding 
voor mijn afstudeerproject. Als je 
met monitoring kunt ontdekken 
waar iedereen zich bevindt, kun 
je gaan kijken hoe je benutting 
van de zalen kunt verbeteren. 
Dat is vrij eenvoudig  daarom 

 In samenwerking met Hispeed werd een simulatiemodel gemaakt voor de plaatsing van automaten voor reserverings-
bewijzen op het perron voor de Hispeedtreinen in amsterdam Centraal, Schiphol en Rotterdam Centraal. De vraag was 
waar de automaten geplaatst moesten worden om de reizigers op het perron zo min mogelijk te hinderen, en hoeveel er 
nodig zijn, rekening houdend met uitval en het feit dat mensen de trein dan nog moeten halen. (2008) 

 Het doorrekenen van het nieuwe ontwerp voor Schiphol Plaza. Is er ruimte genoeg voor de voetgangers bij toenemende 
drukte en wanneer er tourniquets worden geplaatst bij de toegangen tot de treinperrons? (2008). 

 Experimenteel onderzoek voor (destijds nog) VRoM, naar aanleiding van het verschil in inzicht rond de capaciteit van 
deuren in het bouwbesluit. De brandweer vond de waarde onaanvaardbaar, en Hoogendoorn en zijn collega Winnie 
Daamen deden experimenten met grote groepen van verschillende samenstellingen. Er werd gewerkt met blinddoeken, 
stroboscopen, en de polonaise (20% meer capaciteit!). (2009) 

 Handigap: onderzoek naar de toegankelijkheid van het openbaar Vervoer voor mensen met een handicap. Experimenteel 
onderzoek met nagebouwd treinperron om te kijken welke horizontale en verticale hoogteverschillen tussen perron en 
voertuig mensen met een fysieke handicap (met name in een rolstoel, met een rollator of scootmobiel) kunnen 
overbruggen. (2006)

 In- en uitstapexperimenten om te kijken hoe lang mensen nodig hebben om in- en uit te stappen, afhankelijk van het 
horizontale en verticale hoogteverschil, de hoeveelheid bagage, en de hoeveelheid mensen op het balkon, maar ook of 
en hoe mensen tegelijk in- en uitstappen en hoe ze zich op het balkon van de trein verdelen als het drukker wordt. (2006)

zijn we het breder gaan trekken, 
namelijk over de hele campus. 
We gaan nu ook de looplijnen en 
bewegingen van studenten bekijken, 
en aan de hand daarvan ga ik een 
voorspellingsalgoritme bouwen.”

Voor de monitoring gebruikt Righolt 
RFIDtags (een gelijksoortige chip 
als Albert Heijn gebruikt bij het 
zelf scannen) op de campuskaart 
met een sterke communicatie. 
Zodat de pas al gelezen kan 
worden als studenten bijvoorbeeld 
door een deur lopen. De toepassingen 
van het monitoringssysteem zijn 
enorm, denkt Righolt. “Als je weet 
waar iedereen zich bevindt, is het 
makke lijker mensen te tracken bij 
calami teiten. Met de voorspellingen 
van de looplijnen kun je zien waar 
bijvoorbeeld opstoppingen ontstaan 
bij verbouwingen, maar ook de 

roosters optimaliseren. Ik verwacht 
dat je er, als het werkt, zelfs leuke 
marketingtechnische informatie uit 
kunt halen, bijvoorbeeld bij beurzen 
of andere grote evenementen. Zeker 
in combinatie met nieuwe media of 
augmented reality.”

Voorlopig concentreert hij zich 
echter even op TU en capaciteits
manage ment. “Ik ga het systeem in 
het klein bouwen en testen in een 
ziekenhuis in Amstelveen. Daarna 
kan het op de TU uitgerold worden. 
De planning is dat ik deze zomer 
afstudeer. De literatuur is behoorlijk 
taai, maar het onderzoek zelf is 
super interes sant. Het is een onder
werp waar iedereen wel een mening 
over heeft. Privacy is een hot item 
 ik ben benieuwd hoe mensen erop 
gaan reageren als ze real time 
gevolgd worden.”

Meer intreeredes 
www.intreeredes.citg.tudelft.nl

Vier hoofdlijnen voor 
verkeersmanagement
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“Nederland is een echt aard-
gasland”, vertelt Ruud 
Weijermars. Hij leidt het 

nieuwe onderzoeksprogramma, het 
Unconventional Gas Research Initiative 
(UGRI). “We hebben een uitgebreide 
gasinfrastructuur en onze primaire 
energievoorziening is voor 45 procent 
gebaseerd op aardgas. Nederland 
staat op plaats zes en zeven op het 
lijstje van respectievelijk de grootste 
gasproducenten en de grootste 
gas exporteurs van de wereld. Die 
topposities raken we echter snel kwijt 
als we met onze armen over elkaar 
blijven zitten. over ongeveer veertig 
jaar zullen het Groningenveld - het 
grootste gasveld van Europa - en 
de andere Nederlandse gasvelden 
namelijk zijn leeggepompt. Als we 
voor die tijd geen nieuwe gasvoorraden 
hebben aangeboord, zullen we volledig 
afhankelijk worden van gasimporten. 
En dat geldt niet alleen voor Neder land 
maar, met uitzondering van Noor we-
gen, voor alle Europese landen die nu 
nog zelf aardgas produceren.”

Opgesloten
“Wat de huidige gasvelden gemeen 
hebben is dat ze bestaan uit relatief 
poreuze gesteenten. Daardoor kan het 
gas zich door het gesteente bewegen 
en is het relatief eenvoudig te winnen. 

Nederland wint al bijna vijftig jaar aardgas uit een 
aantal gasvelden. Rond 2050 zijn deze velden uitgeput. 
om te voorkomen dat we dan volledig afhankelijk worden 
van geïmporteerd gas, is het belangrijk om nieuwe gas-
bronnen te gaan ontginnen. 

onderzoekers van de afdeling Geotechnologie verwachten 
veel van zogeheten onconventioneel gas. Ze hebben een 
onderzoeksprogramma ontwikkeld om na te gaan hoe dit 
nieuwe aardgas op een efficiënte en milieuverantwoorde 
manier is te winnen. 

Geo-energie

Nieuw onderzoeks programma focust 
op onconventionele gas voorraden

Aardgas komt echter niet alleen voor in 
deze ‘conventionele’ gasvelden, maar 
ook in andere geologische formaties. 
Denk aan steenkoollagen, compacte 
zandsteen en schalies. Het gas uit 
deze formaties is qua samenstelling 
gelijk aan het traditionele aardgas uit 
bijvoorbeeld het Groningenveld. Het 
enige verschil is dat het niet vrij kan 
bewegen, omdat het zit opgesloten in 
het gesteente. 

De winning van dit ‘onconventionele’ 
gas is dan ook een stuk complexer. 
Het potentieel is echter aanzienlijk. 
Een recente studie van TNo Bouw 
en ondergrond wijst erop dat in de 
Nederlandse ondergrond 1.000 tot 
2.000 miljard kubieke meter gas in 
steenkoollagen zit, 150 tot 230 miljard 
kubieke meter gas in compacte zand-
steen en 50 tot 230 miljard kubieke 
meter in schalies. over deze cijfers 
is nog discussie, maar zelfs als we 
slechts een deel van de geschatte 
hoeveelheden kunnen produceren is 
dat een belangrijke  aanvulling op onze 
bestaande voorraad aan conventioneel 
gas van 1.400 miljard kubieke meter

Kennis
“In de Verenigde Staten en Canada is 
de teruglopende gasproductie uit de 
conventionele bronnen de afgelopen 
decennia grotendeels opgevangen 
met gas uit onconventionele bron nen. 
Wij gaan er als afdeling Geotechno-
logie vanuit dat dit ook in Europa 
mogelijk is. Voorwaarde is wel dat 
er meer kennis komt, vooral over de 
vraag hoe we dit gas op een efficiën-
te en milieuverant woorde manier 
kunnen winnen. Daarom hebben 
de vier onderzoeksecties van onze 
afdeling - Toegepaste Geo logie, 
Petroleumwinning, Technische 
Geo  fysica en Petrofysica en Geo-
Engineering - gezamenlijk het onder-
zoeksprogramma UGRI ontwikkeld. 

Voor de financiering van dit programma 
zoeken we internationaal naar indus-
triële partners en we hopen dat ook 
de Nederlandse overheid het belang 
ervan inziet. Het is de bedoeling 

dat het programma start in 2012 en 
doorloopt tot 2020, zodat we in ieder 
geval twee PhD-termijnen kunnen 
doorlopen.”

Kleine belletjes
Weijermars vervolgt: “Een belangrijk 
onderdeel van het UGRI is onderzoek 
naar methoden om het gas uit het 
gesteente te krijgen. Neem Posidonia-
schalies die in de Nederlandse onder -
grond voorkomen. Deze schalies 
zijn ongeveer 175 miljoen jaar oud 
en rijk aan organisch materiaal. Ze 
zijn ontstaan uit fijnkorrelige, kleiige 
afzettingen. In de schalies zit het gas 
als kleine belletjes opgesloten. om 
het eruit te kunnen halen, moet je het 
gesteente kraken. De techniek waarmee 
dit gebeurt heet ‘hydraulic fracturing’ of 
‘fracking’. Hierbij wordt in een horizon-
taal boorgat onder hoge druk water, 
zand en een aantal chemische bestand-
delen geïnjecteerd om scheurtjes in het 
gesteente te maken, waardoor het gas 
kan vrijkomen.”

Optimaliseren
“Hoewel fracking voor de winning 
van schaliegas in de VS al jaren 
wordt toegepast, valt er nog heel 
wat aan de techniek te optimaliseren. 
Hoe zorg je bijvoorbeeld dat je op 
de gewenste plekken scheurtjes 
krijgt en hoe kun je de ‘architectuur’ 
van de scheuren optimaliseren. Als 
afdeling Geotechnologie zijn we goed 
uitgerust om dat te onderzoeken. Zo 
hebben we in ons laboratorium unieke 
onderzoeksfaciliteiten waarmee we het 
proces van hydraulic fracturing op grote 
diepte kunnen nabootsen.“

De belangstelling voor het Delftse 
onderzoek is nu al groot. Weijermars 
was dit voorjaar één van de gast-
sprekers op het jaarcongres van de 
American Association of Petroleum 
Geologists in Houston. op basis van 
zijn grensverleggende theoretische 
onderzoek op het gebied van de ‘frac’ 
architectuur is hij ook uitgenodigd als 
keynote spreker voor het 55th US Rock 
Mechanics symposium dat deze zomer 
in San Francisco wordt gehouden.

Diepte van Posidonia in the Altena Group in de 
Nederlandse ondergrond [TNO]. 

De Posidonia schalie is zo’n 175 miljoen jaar 
oud en bevat relatief veel organisch materiaal. 
Het organische materiaal is in deze formatie is 
een van de bronnen van het schaliegas. 

De proefboring van Cuadrilla Resources die dit 
najaar nabij Boxtel zal plaatsvinden gaat door de 
Posidonia schalie heen en richt zich tevens op een 
rijke schalielaag vlak daaronder. De boorput zal 
zo’n 3.5 tot 4 km diepte doordringen. 

In een Duitse groeve waar de Posidonia aan de oppervlakte ligt, is het skelet 
van de Ichtiosaurus goed bewaard gebleven. In Nederland kunnen we de 
Posidonia alleen in boorkernen naar bovenhalen.
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Milieuschade voorkomen
Weijermars: “We willen ook onder-
zoeken hoe je bij hydraulic fracturing 
zoveel mogelijk gebruik kunt maken 
van natuurlijke breuken in het 
gesteente en hoe het proces van 
‘vrijkomen van gas’ echt in z’n werk 
gaat. Daarnaast willen we nieuwe 
technieken ontwikkelen om het gas in 
het gesteente in beweging te krijgen, 
bijvoorbeeld door gebruik te maken 
van trillingsbronnen. Een ander 
belangrijk vraagstuk is hoe je kunt 
voorkomen dat de winning schade 
aan het milieu oplevert. Zo hebben de 
chemische stoffen in de kraakvloeistof 
in de VS verschillende keren tot milieu-
verontreiniging geleid. Bijvoor beeld 
doordat de af sluiting van de put niet 
goed was, waardoor de vloeistof in 
het grondwater terechtkwam. Verder 
is het oppervlaktewater op diverse 
locaties verontreinigd nadat de ge-
bruikte kraakvloeistof was afgevoerd 
naar rioolwaterzuiveringsinstallaties 
die de schadelijke stoffen niet 
afdoende bleken te verwijderen.”

Biologisch afbreekbaar
“Vanzelfsprekend moeten we voordat 
we onconventioneel gas gaan winnen 
weten hoe we kunnen zorgen dat 
dit soort milieuschade niet optreedt. 
Met ons onderzoeksprogramma 
richten we ons onder andere op de 
ontwikkeling van biologisch afbreek-
bare kraakvloeistoffen, maar ook op 
technieken om eventuele effecten op 
het milieu goed te kunnen monitoren. 
Daarnaast gaan we bekijken welke 
mogelijkheden er zijn om de vloeistof 
in een gesloten systeem te houden 
zodat hergebruik mogelijk is.”

Karakterisering  
“Een onderwerp waaraan we binnen 
het onderzoeksprogramma UGRI ook 
veel aandacht gaan besteden is de 
karakterisering van de ondergrond. 
We willen bijvoorbeeld technieken 
ontwikkelen waarmee je nauwkeurig 
kunt vaststellen op welke plekken gas 
in hoge concentraties aanwezig is en 
waar niet. Voor een rendabele winning 
van onconventioneel gas zijn dergelijke 
technieken onmis baar. om eenzelfde 
hoeveelheid gas te kunnen winnen 
moet je namelijk veel meer putten 
slaan dan bij een groot conventioneel 
gasveld. Immers, je kunt alleen het 
gas winnen uit de zone die je rondom 
je onttrekkingsput hebt gekraakt. En 
omdat de kosten per put door het 
noodzakelijke ‘fracken’ ook nog eens 
fors hoger zijn, kun je je geen missers 
veroorloven die nauwelijks of geen gas 
opleveren.”

Snel aan de slag
“Weer een ander onderwerp is 
de ontwikkeling van geofysische 
technieken om de bewegingen 
van gas na het ‘fracken’ te kunnen 
volgen. Voor het optimaliseren van 
de winningsmethoden willen we 
bijvoorbeeld weten welke scheuren 
het meeste gas opleveren. Kortom, 
er zijn nog tal van vragen die we 
moeten beantwoorden voordat we 
de onconventionele gasvoorraden 
kunnen exploiteren.” 

Weijermars is ervan overtuigd dat 
Nederland snel aan de slag moet 
met het zoeken naar antwoorden: 
“De eerste proefprojecten zijn 
inmiddels gestart. Zo wordt  in het 
Noord-Brabantse Boxtel binnenkort 
een proefboring gedaan waarbij de 
Posidoniaschalie wordt aangeboord, 
evenals een rijke schalielaag daar 
vlak onder. Dat betekent dat binnen 
enkele jaren de eerste commerciële 
gaswinning kan beginnen. Voor die 
tijd moeten we de kennis ontwikkelen 
die garant staat dat de winning van 
het onconventionele gas dan op een 
efficiënte en milieuverantwoorde 
manier gebeurt.” 

Geo-energie

Nieuw onderzoeks programma focust 
op onconventionele gas voorraden

Dat is de stellige over tui-
ging van Douglas Gilding 
die juni 2010 in Delft 
afstudeerde als reservoir 
engineer. Inmiddels woont 
hij twee honderd kilometer 
boven de poolcirkel in het 
Noorse Harstad, waar hij 
werkt voor Statoil. Hij is 
verantwoordelijk voor het 
injecteren van Co2 dat 
vrijkomt bij de winning en 
bewerking van aardgas uit 
het gasveld Snøvhit in de 
Barentszee.

“Snøvhit is een groot off -
shore gasveld waarbij 
alle pro ductie-installaties 

op de zeebodem staan op een 
water diepte van 250 meter of 
meer”, vertelt Gilding. “Het gas 
gaat via een pijpleiding van ruim 
140 kilo meter lang naar een LNG-
fabriek op een eiland vlak voor 
de kust. Daar verwijderen we het 
Co2 uit het aardgas. Het Co2 gaat 
vervolgens via een andere leiding 

aantal succesvolle toepassingen bij 
glastuinbouwbedrijven. Daarnaast 
heeft DAP een enorme impuls aan de 
kennisontwikkeling rond geothermie 
gegeven.”

Minder afhankelijk
“In de Nederlandse ondergrond 
zitten aanzienlijke hoeveelheden 
onconventioneel gas. Tegelijkertijd 
weet je dat de conventionele, 
eenvoudig te winnen voorraden op 
termijn uitgeput raken. Het lijkt me 
dan ook raadzaam om de komende 
jaren serieus te bekijken hoe je die 
onconventionele gasvoorraden in 
productie kunt nemen. Dat is goed 
voor de kennisontwikkeling en zorgt 
ervoor dat je in de toekomst minder 
afhankelijk bent van gasimporten.”

Verplicht
Gilding vervolgt: “Wat dat betreft zou 
ik het niet meer dan logisch vinden 
als de Nederlandse overheid - die 
nu sterk inzet om van Nederland de 
gasrotonde van Europa te maken 
- verplicht stelt dat een bepaald 
percentage van de gasstromen die 
via dit logistieke knoop punt gaan 
lopen, straks bestaat uit oncon-
ventioneel Nederlands aard gas.” 

terug naar Snøvhit, waar we het weer 
injecteren in het veld. Ik ben onder 
andere verant woordelijk voor die Co2-
injectie.”  

Bestaande installaties
“Het aardgas uit Snøvhit valt onder 
de categorie conventioneel gas. 
Noorwegen beschikt nog over enorme 
hoeveelheden van dit soort gas. Toch 
kijkt Statoil ook al naar onconventionele 
gasvoorraden. Ik vind dat erg zinvol. 
Niet alleen omdat het aandeel oncon-
ventioneel gas op termijn steeds verder 
zal toenemen, maar ook omdat de 
winning van onconventioneel gas het 
meest haalbaar is als je gebruik kunt 
maken van bestaande installaties en 
infrastructuur.

Kennisontwikkeling
“Los daarvan vind ik dat je moet 
benutten wat dichtbij is. Vanuit die 
optiek heb ik tijdens mijn studie het 
Delft Aardwarmteproject, kortweg 
DAP, opgezet. We wisten dat in de 
omgeving van Delft warm water in 
de ondergrond zit. Met onze kennis 
van reservoirs en olieproductie 
hebben we vervolgens gekeken 
hoe dat warme water te benutten is. 
Dat heeft ondertussen geleid tot een 

“Aandeel 
onconventionele 
bronnen zal steeds 
meer toenemen”

Douglas Gilding met vriendin Klaartje Wiggers 
(ook afgestu deerd TA) in hun woonplaats 
Harstad, Noorwegen
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masterstudenten kunnen door het 
volgen van specifieke vakken het 
predicaat stadsingenieur bij hun 
masterdiploma’s van UT en de TUD 
krijgen. Iedereen is blij dat er weer 
nieuwe initiatieven mogelijk zijn.”

Onderzoek
Het convenant heeft de goede samen -
werking tussen beide faculteiten 
alleen maar verbeterd, aldus Eising. 
“Traditioneel werkten wij al veel 
samen, maar het directere contact 
met de sector maakt ook onze 
banden steviger.” Samenwerking 

is op verzoek van de sector efficiënter 
geworden, aldus De Quelerij. “Bijeen-
komsten van TU, UT en de sector 
voor het thema Deltatechno logie en 
de klank bordgroepen van Deltares 
trokken meestal dezelfde mensen. Nu 
combi neren wij de bijeenkomsten en 
organiseren de TU’s en Deltares deze 
gezamelijk.”

De ambities en dromen van Eising en 
De Quelerij voor de komende jaren 
zijn heel realistisch. Eising wil graag 

de dagelijkse praktijk een grotere rol 
laten spelen binnen het onderwijs. 
“Ingenieurs werkzaam bij bijzondere 
projecten, zoals de Noord/Zuidlijn 
in Amsterdam, willen wij uitnodigen 
om te vertellen over hun werk. Het is 
belangrijk dat een toekomstig ingenieur 
meer weet over een project dan er in 
de krant staat.”

De Quelerij wordt na negen jaar 
op 1 oktober 2011 opgevolgd als 
decaan. Normaal is de termijn twee 
keer vier jaar, maar vanwege de 
financiële situatie en het convenant 
is dit verlengd met een jaar. “Voordat 
ik wegga wil ik graag realiseren dat 
de laatste bedrijven hun toezegging 
in het convenant hebben omgezet in 
een contract. Mijn opvolger heeft dan 
voor de komende jaren een stevige 
finan ciële basis.” De Quelerij hoopt 
dat zijn opvolger een van de belang-
rijkste doelen van het con venant zal 
realiseren. 
“ons streven is dat de bedrijven, die 
vooral in het onderwijs geïnteresseerd 
zijn, veel meer zullen investeren in 
onderzoek bij de facul  teiten en wel 
tegen inte grale tarieven. Tot nu toe 
gebeurt dat alleen bij watertech nologie, 
omdat bedrijven direct rendement uit 
de onderzoeks resul taten kunnen halen. 
Het onderzoek naar bijvoorbeeld 
slimmere dijk lichamen is maat schap-
pelijk zeer belangrijk, maar levert niet 
direct meer winst of omzet voor 
individuele bedrijven op. Het is de 
kunst een manier te vinden om dit 
onderzoek bij de faculteiten te plaatsen 
op een manier dat het ook voordeel 
oplevert voor de onder neming. Dan 
hebben wij geen extra steun uit de 
sector meer nodig.”

Dankzij het convenant tussen 
de sector en de faculteiten 
civiele techniek van de TU 
Delft en de Universiteit 
Twente is er - ondanks 
overheidsbezuinigingen 
- geld voor vernieuwing. 
Belangrijker is dat er nu 
ook een discussie is gestart 
tussen de sector en de 
uni versiteiten over de toe-
komst van civieltechnisch 
Nederland.

“De initiator en de trekker van het 
convenant is Louis de Quelerij, 
decaan CiTG TU Delft”, aldus prof.dr. 
Rikus Eising, decaan van de Twentse 
faculteit Construerende Technische 
Wetenschappen (CTW). “Wel heb ben 
wij direct de waarde hiervan onder kend 
en er werken enthousiast mee aan de 
invulling.” Met 25 partijen, waaronder 
ingenieurs bureaus, aan nemers en 
Rijkswaterstaat, is een convenant 
gesloten dat zij gedurende vijf jaar 
minstens 13 miljoen euro investeren in 
de faculteiten civiele techniek van Delft 
en Twente om de opleidingen voor 
civiele ingenieur veilig te stellen en 
verder te ontwik kelen. 

Dynamiek
Het convenant is in december 2009 
getekend en in april dit jaar was de 
eerste evaluatie met de sector. 
Pittige discussies en enthousiasme 
karakteriseerden de bijeenkomst en 
prof. Louis de Quelerij kijkt er met 
genoegen op terug. “De sector is 

weer geïnteresseerd in onderzoek 
en onderwijs van de faculteiten. 
Mede dankzij hun steun kunnen wij 
een nulbegroting presenteren en 
wensen van de sector realiseren zoals 
een tweejarige ontwerpersopleiding 
Professional Doctorate in Engineering 
(titel PDEng). We starten met tien 
afgestudeerde, geselecteerde, master-
studenten. Het eerste jaar is theo re-
tisch en in het tweede jaar voeren zij 
bij een bedrijf een ontwerp opdracht 
uit.” Deze ontwerpers opleiding loopt 
zowel in Delft als in Twente, elk met 
een eigen kleur.

Het convenant zorgt voor een nieuwe 
dynamiek in de organisatie, merkt 
Eising. “Door geldgebrek konden 
wij diverse onderwijsvernieuwingen 
niet doorzetten en dat verlamt een 
opleiding. Dankzij de steun van de 
sector kunnen wij onze ideeën wel 
realiseren en zijn wij bijvoorbeeld 
nu bezig met een opleiding voor 
stads   ingenieur. De vier grote steden 
hebben behoefte aan civiele technici 
die zijn gespecialiseerd in steden-
problematiek. Geïnteresseerde 

“Dankzij steun uit de sector 
kunnen wij een nulbegroting 
presenteren en wensen van de 
sector realiseren zoals een nieuwe 
2 jarige ontwerpersopleiding.”
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